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RRREEESSSUUUMMMOOO   

  

A maioria das desordens neurológicas estão associadas com certo declínio 

cognitivo. Os mecanismos que regem os processos de memória e aprendizado são 

complexos e comumente explorados na busca por alvos para uma melhor terapia 

farmacológica. É proposto que esses tipos de condições são melhores tratadas 

através da abordagem multialvo, i.e. por interferir em mais de um alvo 

simultaneamente. O papel dos sistemas histaminérgico, colinérgico e 

dopaminérgico, juntamente com o processo inflamatório, é amplamente conhecido, e 

assim esses sistemas podem ser considerados promissores para se alcançar novos 

fármacos. A esse respeito, compostos da série LINS01 (diidrobenzofuranil-

piperazinas) foram sintetizados e avaliados em ensaios farmacológicos in vitro 

(afinidade e atividade funcional) nos receptores H3, H4, D2 e D3 e atividade inibitória 

frente a AChE. Os compostos foram preparados através de metodologias 

desenvolvidas pelo grupo, envolvendo os fenóis como material de partida para 

reações de alilação, rearranjo termal, ciclização e alquilação. Foram sintetizados 

onze compostos finais e os rendimentos variaram de 22 a 70%. Os ensaios de 

afinidade demonstraram que os compostos LINS01 apresentaram preferência para o 

H3R e D3R em relação ao H4R e D2R. Dentre eles, destacam-se o 1g (LINS01022; 

H3R pKi 8,2), 1h (LINS01023; H3R pKi 7,8), 1i (LINS01024; H3R pKi 8,4) e 

LINS01004 (D3R Ki 5,5 µM). Foi demonstrado que substituições na porção N-

piperazina podem levar ao aumento da afinidade e seletividade, sendo os 

compostos N-alilados os mais promissores para ação multialvo. Estudos de 

modelagem molecular foram realizados e os resutados sugeriram que substituintes 

volumosos ocupam um bolso hidrofóbico e o grupo alila forma uma interação 

favorável com o H3R, aumentando sua seletividade. Além disso, o ensaio de BRET 

indicou que os compostos possuem atividade antagonista H3R. O modelo estrutural 

dos compostos LINS01 demonstrou-se promissor para obtenção de ligantes de 

receptores histaminérgicos e dopaminérgicos. Por fim, o ensaio in vivo, sugeriu que 

os compostos LINS01 avaliados, atuam por antagonismo no H3R e não prejudicam a 

memória de esquiva discriminativa.      
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AAABBBSSSTTTRRRAAACCCTTT   

  

Most neurological disorders are associated with cognitive decline. The mechanisms 

that control memory and learning processes are complex and are commonly 

explored in the search for targets for better pharmacological therapy. It is proposed 

that these types of conditions are best treated through the multi-target approach, i.e. 

by interfering with more than one target simultaneously. The role of the histaminergic, 

cholinergic and dopaminergic systems, together with the inflammatory process, is 

widely known, and so these systems can be considered promising to design of new 

drugs. In this regard, compounds from the LINS01 series (dihydrobenzofuranyl-

piperazines) were synthesized and evaluated in in vitro pharmacological assays 

(affinity and functional activity) at H3, H4, D2 and D3 receptors and inhibitory activity 

against AChE. The compounds were prepared using methodologies developed by 

the group, involving phenols as starting material for reactions of allylation, thermal 

rearrangement, cyclization and alkylation. Eleven final compounds were synthesized 

and yields ranged from 22 to 70%. Affinity assays showed that LINS01 compounds 

had preference for H3R and D3R over H4R and D2R. Among them, we highlight the 

1g (LINS01022; H3R pKi 8.2), 1h (LINS01023; H3R pKi 7.8), 1i (LINS01024; H3R pKi 

8.4) and LINS01004 (D3R Ki 5.5 µM). Our data demonstrated that substitutions in the 

N-piperazine portion can lead to increased affinity and selectivity, with N-allylated 

compounds being the most promising for multi-target action. Molecular docking 

studies were carried out and the results suggested that bulky substituents occupy a 

hydrophobic pocket and the ally group forms a favorable interaction with H3R, 

increasing its selectivity. In addition, BRET assay indicated that the compounds have 

H3R antagonist activity. The structural model of the LINS01 compounds showed to be 

promising for obtaining histaminergic and dopaminergic receptor ligands. Finally, with 

the in vivo experiment, it was suggested that the LINS01 compounds evaluated, act 

by antagonism in H3R and do not impair discriminative avoidance memory.  
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Doenças neuropsiquiátricas são frequentemente diagnosticadas e 

responsáveis por graves efeitos a longo prazo. Sua prevalência aumenta, 

principalmente, devido ao processo de envelhecimento (DUMURGIER; TZOURIO, 

2020). Geralmente, estão associadas a um processo degenerativo e 

consequentemente, ao declínio cognitivo. O comprometimento da memória é um dos 

efeitos com maior impacto, sendo suficiente para afetar a vida diária pessoal, a 

família e a sociedade (MORRIS et al., 2006). 

A cognição, principalmente o processo de formação de memória, é 

indispensável ao permitir que os organismos se adaptem as constantes mudanças 

aplicando os conhecimentos adquiridos (KANDEL; PITTENGER, 1999). O processo 

cognitivo envolve etapas complexas como atenção, reconhecimento, compreensão 

da linguagem, aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisões 

(BLOMBERG, 2011). Variados sistemas fisiológicos interligados e localizados em 

diferentes regiões do Sistema Nervoso Central (SNC) modulam tais processos 

(BAŞAR; GÜNTEKIN, 2008). Alterações nestes sistemas levam a mudanças nos 

processos cognitivos. Estas alterações podem ser obervadas em muitos indivíduos 

com doenças do SNC, como na esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade e 

variados tipos de demência (MCKINNON et al., 2016). 

Demências são condições associadas a uma ampla categoria de doenças 

neurodegenerativas que causam diminuição gradual na capacidade neurocognitiva 

(HUGO; GANGULI, 2014). No mundo, cerca de 50 milhões de pessoas vivem com 

alguma demência, sendo, a Doença de Alzheimer (DA) o tipo mais comum, 

contribuindo com 60 a 70% dos casos. A cada ano surgem cerca de 10 milhões de 

novos casos de demência e estima-se que em 2050 chegue a 152 milhões de 

indivíduos com esta condição (WHO, 2019).  

Além disso, muitos distúrbios cognitivos não possuem tratamento efetivo, 

como por exemplo, na DA. Os fármacos atuais apenas causam melhora nos 

sintomas e tentam retardar a sua progressão, mas não possuem uma ação mais 

profunda e significativa na modificação da doença. Diante desta magnitude, novas 

terapias são constantemente procuradas para atender às necessidades clínicas 
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(CITRON, 2010), e consequentemente fica evidente a necessidade pela busca de 

alvos farmacológicos, juntamente com o desenvolvimento de novos agentes que 

atuem em desordens do SNC. 

Devido à complexidade e heterogeneidade das desordens do SNC, estas são 

caracterizadas como doenças de origem multifatorial, ou seja, envolvem diversos 

sistemas e consequentemente distintos fatores (NIKOLIC et al., 2016). Por exemplo, 

na DA observa-se importante disfunção cognitiva devido a alterações patológicas em 

variados sistemas como o serotoninérgico, dopaminérgico e colinérgico (XU et al., 

2012). Em consequência, a abordagem multialvo, em que uma única molécula atua 

em mais de um alvo simultaneamente, é uma estratégia promissora que pode 

contribuir de maneira positiva para a terapêutica (GELDENHUYS; VAN DER 

SCHYF, 2013). 

Considerando os sistemas de neurotransmissores envolvidos nas alterações 

cognitivas, neste trabalho serão explorados os sistemas histaminérgico (CANGIOLL 

et al., 2002), colinérgico (SUGISAKI et al., 2016) e dopaminérgico (SCHULTZ, 2007) 

para o planejamento de potenciais agentes multialvo. As redes neurais destes 

sistemas são amplamente distribuídas pelo encéfalo, e projetam-se para regiões 

como hipocampo, gânglios basais, córtex, amígdala e tálamo (ESBENSHADE et al., 

2008; KARCZMAR, 1995; MARAMAI et al., 2016; SCHNEIDER; SEIFERT, 2016).  

O sistema histaminérgico é médiado pelo neurotransmissor histamina, 

encontrada em uma ampla variedade de células e que controla diversas ações no 

organismo, como sono, vigília, fome, cognição, percepção de dor e estado 

emocional (SANNA et al., 2017). Os efeitos da histamina são exercidos mediante a 

interação com os receptores histaminérgicos (H1R a H4R) (HAAS; SERGEEVA; 

SELBACH, 2008). Os receptores mais recentemente descritos foram o H3R e H4R e 

tem sido alvos de muita atenção desde suas clonagens (CORRÊA; FERNANDES, 

2015).  

O H3R é encontrado principalmente no SNC e tem forte relação com as 

funções cognitivas. O papel do H3R na fisiologia de diversas funções no SNC é bem 

descrito e desempenha importantes contribuições, uma vez que regula não somente 

a síntese e liberação de histamina, mas também demais neurotransmissores 

(CORRÊA; FERNANDES, 2018; GHAMARI et al., 2019).   
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A busca por bloqueadores de H3R têm sido continuamente relatada e pode 

beneficiar o tratamento de diversas desordens do SNC, como DA, doença de 

Parkinson (DP), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), entre 

outras (CORRÊA; FERNANDES, 2018).  

O H4R também é encontrado no SNC. Principalmente nas células da glia, e 

pode contribuir em processos inflamatórios. Muitas doenças degenerativas são 

caracterizadas por um processo neuroinflamatório associado à neurodegenerações 

e consequentemente, prejuízo cognitivo (LEZA et al., 2015; VAUZOUR; 

MARTINSEN; LAYÉ, 2015; WANG et al., 2015). Desta forma, ligantes H4R também 

podem ser úteis no tratamento de doenças neurodegenerativas que causam 

declínico cognitivo, através de atividade anti-inflamatória. 

O sistema colinérgico é mediado por ação da acetilcolina (ACh), que exerce 

importante papel em processos cognitivos como no aprendizado e memória. 

Terapeuticamente, a transmissão colinérgica é modulada principalmente pela ação 

inibitória da acetilcolinesterase (AChE), principal enzima envolvida na terminação da 

transmissão colinérgica. Clinicamente, fármacos que promovem efeitos 

colinomiméticos, principalmente os anticolinesterásicos, têm sido utilizados. No 

entanto, a eficácia terapêutica de inibidores da AChE na DA, por exemplo,  causam 

somente melhora nos sintomas e não são eficazes no curso da doença, o que 

demonstra a necessidade de interferir em alvos adicionais para causar ganho 

terapêutico (BRUNTON et al., 2010).  

A dopamina é outro neurotransmissor reconhecido por participar de diversos 

processos do SNC que incluem as funções cognitivas (RAJJI et al., 2017). Quando 

liberada exerce seus efeitos ao interagir com os receptores dopaminérgicos (D1R a 

D5R (BUTINI et al., 2016). O D3R tem sido explorado devido sua contribuição em 

processos cognitivos (LEGGIO et al., 2016; MARAMAI et al., 2016; NAKAJIMA et al., 

2013).  

Nota-se que a modulação dos três sistemas (histaminérgico, colinérgico e 

dopaminérgico) é interessante e promissora para o desenvolvimento e atividade de 

ligantes pró-cognitivos. Vários compostos têm sido sintetizados e avaliados com 

ação no H3R (GHAMARI et al., 2019; SADEK et al., 2016a; SANTILLAN et al., 2010), 
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H4R (CORRÊA; FERNANDES, 2015; LANE et al., 2012), D3R (CORTÉS et al., 2016; 

MARAMAI et al., 2016) e AChE (LALUT et al., 2019; XU et al., 2020). 

Estruturalmente, os compostos apresentam características farmacofóricas 

importantes que auxiliam no planejamento de novos ligantes. De acordo com tais 

semelhenças estruturais, neste trabalho é proposta a síntese e avaliação de 

atividade in vitro e in vivo, bem como estudo de modelagem molecular, de 

compostos da série LINS01 que apresentam essas semelhanças com outros 

compostos da literatura, e sua avaliação como possíveis ligantes desses alvos, 

visando novos agentes pró-cognitivos em uma abordagem multialvo.   
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2.1 Cognição 

Cognição é um termo amplo que pode ser definido como uma ação mental 

com habilidade de adquirir conhecimento e entendimento através do processamento 

de informações (HEINRICHS, 2020). Envolve processos como atenção, 

aprendizado, compreensão da linguagem, tomada de decisões, resolução de 

problemas e formação de memória (BAILEY; NEILL; MORAN, 2017; NAKAJIMA et 

al., 2013) 

As funções do SNC ocorrem por ação de mediadores químicos, produzidos e 

liberados por células neurais, denominados neuromediadores (BAŞAR; GÜNTEKIN, 

2008). Os neurotransmissores regulam atividades tanto centrais como periféricas ao 

estimular as respostas em distintas células do corpo. São conhecidas cerca de 50 

substâncias mediadoras e cada uma pode estar envolvida em diferentes funções, 

como emoções, fome, sono, controle motor e regulação da temperatura corporal 

(MOINI; PIRAN, 2020). 

O encéfalo humano possui uma grande densidade de neurônios e estes se 

conectam com outros formando uma rede ou circuito neuronal. Ao longo desta rede 

ocorrem as sinapses responsáveis pelos processos cognitivos (CANGIOLL et al., 

2002; RUGGIERO et al., 2011). Nas sinapses, os neurotransmissores são liberados 

pelo neurônio pré-sináptico e se ligam aos receptores do neurônio pós-sináptico, 

promovendo a transmissão do impulso nervoso e a comunicação entre os diferentes 

tipos de células e sistemas (COOK, 2008). De acordo com o tipo de célula, local e 

neurotransmissor, este processo terá efeito excitatório ou inibitório no SNC e o 

processo cognitivo pode ser estimulado ou antagonizado (CANGIOLL et al., 2002; 

MOINI; PIRAN, 2020).  

Durante algum tempo acreditou-se que cada neurônio produzia e liberava 

apenas um tipo de neurotransmissor. No entanto, hoje sabe-se que um único 

neurônio pode produzir mais de um mediador e que é necessária a participação de 

diferentes sistemas para que a cognição ocorra corretamente (BAŞAR; GÜNTEKIN, 

2008; COOK, 2008). Estes estão interligados e atuam de maneira dinâmica, 

funcionando de acordo com a demanda de tarefas (FRANK; BADRE, 2015). Como 
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principais sistemas envolvidos em atividades cognitivas pode-se citar os sistemas 

dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico, colinérgico e histaminérgico 

(AVERY; KRICHMAR, 2017; CANGIOLL et al., 2002; HAAS; SERGEEVA; 

SELBACH, 2008). Isso mostra que, de fato, a teoria inicial era muito simplista, visto 

que a cognição envolve etapas complexas, como a codificação de informações e 

armazenamento da memória (LYNCH; BAUDRY, 2015).  

A memória é um dos fenômenos mais intrigantes, que permite que as 

informações do dia a dia sejam aprendidas, retidas, armazenadas e recuperadas 

(GONZÁLEZ-BURGOS, 2012). Estes processos são essenciais para a sobrevivência 

e desenvolvimento humano. Através deles, é possível escolher as estratégias mais 

eficientes para a resolução de tarefas imediatas, de curto ou de longo prazo 

(MOURÃO JUNIOR; MELO, 2011). 

As informações adquiridas para a formação da memória são processadas e 

consolidadas separadamente em locais diferentes do SNC. Entretanto, existem 

algumas áreas de convergência, possibilitando a comunicação entre os diferentes 

sistemas e acesso às distintas memórias para efetivação das devidas ações. Dentre 

as áreas de encontro podemos citar a amígdala, córtex frontal, hipocampo e 

hipotálamo (BATISTA DE SOUSA; MISKINIS SALGADO, 2015). Estas áreas de 

convergência são também importantes, pois permitem que os déficits causados por 

lesões sejam minimizados. Módulos que cooperam entre si podem auxilar 

desempenhando as funções da área que foi afetada (XAVIER, 1993).   

Existem variados tipos de memórias e podem ser classificadas e subdivididas 

de acordo com a forma de aquisição da informação (olfativo, gustativo, visual, tátil ou 

auditivo), tipo de aprendizagem (implícita ou explicita) ou tempo de armazenamento 

da informação (memória de percepção, de trabalho, de curto prazo ou de longo 

prazo). Apesar dos diferentes tipos de memórias, os mecanismos envolvidos na sua 

aquisição, formação e armazenamento são similares (BATISTA DE SOUSA; 

MISKINIS SALGADO, 2015; MIRANDA et al., 2006).  

Os processos envolvidos com a cognição ainda não foram totalmente 

elucidados entretanto, determinados mecanismos fisiológicos e patológicos podem 

esclarecer melhor alguns deles (BAILEY; NEILL; MORAN, 2017). Dentre os 
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mecanismos, a plasticidade sináptica é considerada a base para as funções 

cognitivas (GONZÁLEZ-BURGOS, 2012).  

A plasticidade sináptica é a modificação da força e eficácia de sinapses já 

existentes (MANSVELDER; VERHOOG; GORIOUNOVA, 2019). Ocorre e se 

desenvolve a partir de experiências e repetições. Esta modificação pode ser 

causada por aumento ou diminuição de neurotransmissores disponíveis na fenda 

sináptica. Por consequência, gera alterações nos circuitos neuronais e nos 

processos de aprendizagem, memória e desenvolvimento neural (GAIARSA; 

CAILLARD; BEN-ARI, 2002). A plasticidade sináptica é dividida em duas categorias: 

potenciação de longa duração (“long-term potentiation” ou LTP) e potenciação de 

curta duração (“short-term potentiation” ou STP) (CITRI; MALENKA, 2008).  

Na LTP, ocorre aumento na atividade sináptica por um longo período de 

tempo que pode durar horas até anos, enquanto na STP, o período é de 

milissegundos a minutos (BETTIO; RAJENDRAN; GIL-MOHAPEL, 2017; CITRI; 

MALENKA, 2008; RUGGIERO et al., 2011). A LTP é um processo fundamental para 

o processo de aprendizagem e consolidação da memória (OLIVA; DIAS; REIS, 

2009). Experimentalmente, foi demonstrado que o bloqueio da LTP, por 

antagonismo em receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), levou ao déficit na 

memória em ratos (MORRIS, 1989).  

Durante a LTP modificações estruturais neuronais podem ser observadas. 

Com a maior função sináptica, ocorre ativação do fator de transcrição CREB, que 

atua na expressão de genes e produção de proteínas necessárias para o 

crescimento e desenvolvimento do SNC (CUSTÓDIO, 2017; LEAL et al., 2015). O 

CREB é ativado através da fosforilação por segundos mensageiros, como o 

monofosfato cíclico de adenosina (AMPc), levando à transcrição do Fator 

Neurotrófico Derivado do Cérebro (“Brain Derived Neurotrophic Factor” – BDNF). O 

BDNF é uma proteína pertencente a família das neurotrofinas, que é responsável por 

diversos efeitos no sistema nervoso central. Dentre eles, destacam-se o 

crescimento, desenvolvimento e reparo dos neurônios. Assim, novas sinapses 

podem ser formadas e as antigas fortalecidas, promovendo a cognição (HUANG et 

al., 2015; YAMADA; MIZUNO; NABESHIMA, 2002). O BDNF é encontrado em alta 

densidade em circuitos neurais do hipocampo e córtex cerebral. Um estudo 
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realizado com amostras do hipocampo de pacientes com epilepsia, demonstrou que 

a aplicação de BDNF induz aumento na frequencia e amplitude de sinapses 

excitatórias (ZHU; ROPER, 2001).      

Existe ainda, um mecanismo denominado depressão de longa duração (“long-

term depression” ou LTD). Enquanto na LTP ocorre um aumento da transmissão 

sináptica, na LTD o fenômeno é inverso e leva à diminuição da eficácia sináptica, 

evitando a saturação das redes neurais. Apresenta importante papel no processo de 

aprendizagem (NICHOLLS et al., 2008). Desta maneira, para que a cognição ocorra 

e se desenvolva normalmente, é necessária a participação dos dois mecanismos 

(LTP e LTD) (BETTIO; RAJENDRAN; GIL-MOHAPEL, 2017). 

 Muitas doenças neuropsiquiátricas apresentam déficits na plasticidade 

sináptica, e consequentemente, nas funções cognitivas. A força sináptica é 

controlada através da ocupação dos receptores, presentes nas terminações 

neuronais, por ligantes endógenos (neurotransmissores). O aumento ou diminuição 

da atividade sináptica pode ocorrer por maior ocupação destes receptores (CITRI; 

MALENKA, 2008). Assim, a modulação deste mecanismo baseado no aumento da 

atividade de neurotransmissores pode ser uma alternativa promissora para o 

tratamento de desordens do SNC.  

Um melhor entendimento dos mecanismos fisiopatológicos, aliado à 

descoberta de novas moléculas que possam alterar certas condições patológicas, 

permitem o desenvolvimento de tratamentos mais seguros e eficazes (NIKOLIC et 

al., 2016; RAMSAY et al., 2018).  

2.2    Abordagem multialvo 

As alternativas terapêuticas para as desordens do SNC são muitas, porém 

terapeuticamente limitadas, especialmente quando se trata de desordens 

associadas à processos neurodegenerativos. Os fármacos disponíveis apenas 

atuam minimizando os sintomas e tentam retardar o inevitável avanço da doença 

(CAVALLI et al., 2008; GELDENHUYS; VAN DER SCHYF, 2013).  

Tradicionalmente, os fármacos são planejados para atuar em um alvo 

farmacológico específico (GELDENHUYS; VAN DER SCHYF, 2013). Entretanto, 

para muitas desordens, como doenças cardiovasculares, inflamatórias, obesidade e 
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câncer, esta estratégia têm se mostrada limitada para alcançar o efeito terapêutico 

desejado (DE CASTRO BARBOSA, 2015).  

Particularmente, as doenças do SNC são complexas e possuem diversos 

mecanismos e neurotransmissores envolvidos. A modulação de uma única via não é 

suficiente para modificar todo o processo fisiopatológico (CAVALLI et al., 2008; 

NIKOLIC et al., 2016). Devido à heterogeneidade das desordens neuropsiquiátricas, 

fármacos planejados para atuarem em um único alvo são os que apresentam maior 

falha em ensaios clínicos e os estudos são comumente descontinuados (GEERTS; 

KENNIS, 2014). 

Na tentativa de atenuar estas limitações, associações farmacológicas são 

comumente empregadas. De fato, com a administração de mais de um fármaco 

seletivo, diferentes vias de interesse podem ser moduladas, mas esta alternativa não 

é completamente satisfatória. A associação farmacológica aumenta o custo do 

tratamento, reduz a adesão ao regime terapêutico e aumenta o risco de interações 

medicamentosas indesejadas, podendo causar efeitos subterapêuticos ou ainda, 

toxicidade (ANIGHORO; BAJORATH; RASTELLI, 2014; DE CASTRO BARBOSA, 

2015). Embora a associação fixa de fármacos em um único medicamento possa 

reduzir um pouco o custo e melhorar a adesão ao tratamento, o risco de interações e 

toxicidade permanecem, e a incompatibillidade química entre os componentes da 

formulação pode ser um obstáculo ao desenvolvimento farmacotécnico, dificultanto a 

sua obtenção (CAVALLI et al., 2008; DIAS et al., 2015).    

Com base nestas evidências, a abordagem multialvo, em que uma única 

molécula é capaz de atingir mais de um alvo farmacológico simultaneamente, 

tornou-se interessante e vem ganhando destaque. A literatura mostra que para 

doenças multifatoriais, atingir múltiplas vias de sinalização com uma única molécula 

pode proporcionar maior segurança e eficácia. Juntamente com o efeito terapêutico 

superior, causado por efeito aditivo ou sinérgico, muitos fármacos multialvo tem 

potencial atividade modificadora da doença (DIAS et al., 2015; RAMSAY et al., 

2018).  

Outras vantagens podem ser atribuídas aos fármacos multialvo. Com a 

redução de medicamentos administrados ao dia, menor risco de toxicidade e 

reações adversas é esperado, e há maior adesão terapêutica (DIAS et al., 2015), 
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Além disso, com um único fármaco multialvo é possível ter um único perfil 

farmacocinético. Isso leva a menor custo no desenvolvimento, já que a 

farmacocinética é um dos maiores gargalos para o desenvolvimento de fármacos na 

etapa clínica. (ANIGHORO; BAJORATH; RASTELLI, 2014; NIKOLIC et al., 2016).   

O planejamento de novos compostos bioativos pode ser baseado em 

fármacos existentes na prática clínica ou em estruturas descritas na literatura e suas 

informações de relações estrutura-atividade (REA). Assim, é possível identificar os 

elementos farmacofóricos (elementos essenciais para interação com o alvo 

macromolecular) e auxofóricos (elementos dispensáveis para interação com o alvo 

macromolecular) para o planejamento racional e otimização dos compostos 

(BESNARD et al., 2012; RAMSAY et al., 2018).   

Para que se tenha uma molécula com atividade multialvo, é necessário que 

este contenha em sua estrutura características que permitam a interação com cada 

alvo biológico selecionado, ou seja, é preciso uma combinação de farmacóforos. 

Neste contexto, é possível combinar os farmacóforos de diferentes maneiras (figura 

1) (ULIASSI et al., 2017).  

Compostos com farmacóforos conectados são aqueles que apresentam em 

sua estrutura os elementos farmacofóricos de dois ou mais compostos ligados entre 

si. Essa ligação pode ser estável e neste caso, a conexão entre os dois 

farmacóforos deve ser realizada por uma estrutura (espaçador) diferente não 

pertencente a nenhuma das estruturas anteriores (ULIASSI et al., 2017). Entretanto, 

também é possível a obtenção de compostos com espaçantes cliváveis (RAMSAY et 

al., 2018). Neste caso, após clivagem por meio de ação enzimática, por exemplo, as 

porções moleculares geradas irão agir individualmente nos seus respectivos alvos, 

como ocorre em alguns ésteres após ação de esterases (MORPHY; KAY; 

RANKOVIC, 2004). 

Outra abordagem trata-se do modelo fusionado. Neste as duas estruturas são 

ligadas mas, sem espaçantes. Uma forma adicional consiste em planejar compostos 

com farmacóforos sobrepostos (ULIASSI et al., 2017). Ligantes planejados com esta 

abordagem compartilham a mesma base farmacofórica, mas apresentam também 

em sua estrutura características distintas que podem conduzir melhor interação nos 
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alvos desejados. Esta última é a técnica mais utilizada no planejamento de 

moléculas multialvo (MORPHY; KAY; RANKOVIC, 2004).  

 

Figura 1. Modelos de planejamento de compostos com abordagem multialvo. 

Para que o planejamento estrutural dos compostos ocorra corretamente, além 

das informações sobre as estruturas químicas, é essencial a seleção dos alvos 

biológicos. Cada alvo possui diferentes mecanismos bioquímicos e 

consequentemente distintas respostas farmacológicas. Dentre eles, os receptores 

histaminérgicos (H3R e H4R), dopaminérgico (D3R) e a enzima AChE, foram 

escolhidos para serem modulados, visto suas importantes contribuições em 

desordens neurocognitivas, e serão abordados a seguir.    

2.3 Sistema histaminérgico  

O sistema histaminérgico é mediado por ação da histamina (figura 2), um 

mediador químico encontrado em praticamente todo o organismo e responsável por 

numerosas reações fisiológicas, tanto centrais como periféricas (MONTES; 

FLORES; BARRÓN, 2005). Perifericamente, a histamina possui funções em 

músculos lisos (como vasos, útero e brônquios), musculatura cardíaca e no controle 

da secreção gástrica. No entanto, é principalmente conhecida por suas ações em 
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reações alérgicas, inflamatórias e em patologias relacionadas a estas condições 

(BRUNTON, 2010). 

 

Figura 2. Fórmula estrutural da histamina. 

No SNC, quantidades consideráveis de histamina são encontradas 

modulando diversos processos que incluem sono, fome, vigília, regulação da 

temperatura corporal e processos cognitivos (PASSANI et al., 2017; PASSANI; 

BLANDINA, 2011).  

Os neurônios histaminérgicos estão localizados em uma região específica 

denominada núcleo tuberomamilar (NTM) do hipotálamo. A partir deste, inervações 

são projetadas para praticamente todo o encéfalo, mas principalmente para o córtex, 

estriato, gânglios da base, amígdala e hipotálamo, que são as regiões com maior 

densidade de axônios histaminérgicos (BOLAM; ELLENDER, 2016; TABAREAN, 

2016).     

 A histamina é biossintetizada a partir da l-histidina por ação da l-histidina 

descarboxilase (l-HD), presente em uma variedade de células. Perifericamente, os 

principais locais de produção e armazenamento de histamina são os mastócitos, 

basófilos e outras células imunoinflamatórias, mas no SNC é produzida e 

armazenada em vesículas de neurônios histaminérgicos do NTM (MAINTZ; NOVAK, 

2007).  

Após a liberação da histamina, sua inativação ocorre no meio extracelular 

através da ação da histamina N-metiltransferase (HNMT) e diamina oxidase (DAO). 

A partir da ação destas enzimas são formados os produtos N-metilhistamina e ácido 

imidazol acético, respectivamente. Posteriormente, a N-metilhistamina sofre ação da 

monoamina oxidase B (MAO-B) e produz o ácido N-metil imidazol acético (HAAS; 

SERGEEVA; SELBACH, 2008). No entanto, a DAO é ativa apenas perifericamente e 

atua principalmente no tratogastrointestinal, metabolizando a histamina proveniente 

da ingestão de alimentos (MAHDY; WEBSTER, 2017).  
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A histamina exerce seus efeitos através da interação com GPCR (também 

denominados receptores metabotrópicos ou receptores de sete domínios 

transmembranares - 7TM), que transmitem os sinais extracelulares para o espaço 

intracelular e resulta em determinadas respostas fisiológicas. Até o momento, 

existem quatro subtipos de receptores histaminérgicos, nomeados de H1R a H4R. 

Os receptores histaminérgicos diferem quanto a natureza, localização e 

mecanismo de sinalização celular (tabela 1). Classicamente, a sinalização dos 

receptores ocorrem via ativação das proteínas Gq, Gs ou Gi/o, mas sabe-se que 

outras vias de sinalização independentes da proteína G também podem estar 

envolvidas (AZZI et al., 2003; SHENOY et al., 2006). Cada proteína desencadeia um 

tipo de sinalização celular com participação de diferentes segundos mensageiros 

(PARSONS; GANELLIN, 2006). 
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SNC: Sistema Nervoso Central. 

Tabela 1.  Características dos receptores de histamina. 

Receptor Proteína G Locais de expressão Funções 

H1 Gq 

SNC, vias aéreas, trato 

gastrointestinal, células 

imunes e inflamatórias 

Permeabilidade 

vascular, 

broncoconstrição, 

dor, prurido, sono e 

vigília 

H2 Gs 

Célula parietal, músculo 

liso e cardíaco, 

hepatócitos e células 

imunes 

Produção e liberação 

da secreção gástrica, 

taquicardia e 

broncodilatação 

H3 Gi/o 

Neurônios histaminérgicos 

e não histaminérgicos, 

terminações nervosas do 

trato gastrointestinal e 

cardíaco 

Processos 

cognitivos, atividade 

anorexígena e 

inibição na liberação 

de mediadores pró-

inflamatórios 

H4 Gi/o 

Células imunes e 

inflamatórias e e células 

da glia 

Indução de processo 

imunológico e 

inflamatório 
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2.3.1 Receptor H1 

O H1R é explorado na prática clínica por muitos anos. Sua sinalização ocorre 

através da proteína Gq e consequente ativação da fosfolipase C (PLC). Pode ser 

encontrado em locais que incluem, SNC, vias aéreas, trato gastrointestinal, sistema 

cardiovascular, células epiteliais e imunológicas, como neutrófilos, monócitos, 

linfócitos T e linfócitos B (DY; SCHNEIDER, 2004; HILL et al., 1997; MAHDY; 

WEBSTER, 2017).  

Participa de processos alérgicos e inflamatórios em diversas patologias, como 

rinite, asma, conjuntivite e dermatite atópica (DY; SCHNEIDER, 2004). Fármacos 

com ação no H1R são extensivamente utilizados como antialérgicos (CAMELO-

NUNES, 2006).  

Os anti-histamínicos H1R são classicamente divididos em duas categorias, 

anti-histamínicos de primeira geração e segunda geração. São assim divididos 

devido a intensidade de efeitos colaterais. Os anti-histamínicos de segunda geração 

foram desenvolvidos para melhorar a tolerabilidade de antagonistas H1, assim 

apresentam vantagens em relação aos de primeira geração (SLATER; ZECHNICH; 

HAXBY, 1999).  

Os anti-histamínicos de segunda geração são compostos menos lipofílicos e, 

consequentemente, possuem menor capacidade de atravessar a barreira 

hematoencefálica (BHE). Como resultado, os efeitos sedativos são menos 

pronunciados e interferências em processos cognitivos e atividade psicomotora não 

são significativas (PASTORINO, 2010). Além disso, devido à maior seletividade pelo 

H1R, apresentam menores efeitos anticolinérgicos, como xerostomia, retenção 

urinária e constipação intestinal, causados por interação em receptores 

muscarínicos (SLATER; ZECHNICH; HAXBY, 1999). Exemplos de anti-histamínicos 

de primeira e segunda geração são mostrados na figura 3. 
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fexofenadina

desloratadina

mepiramina

difenidramina

 

Figura 3. Anti-histamínicos de segunda (esquerda) e primeira (direita) geração. 

 

 A relação do H1R com o processo cognitivo é bem descrito (OKAMURA et al., 

2000; PASSANI; BLANDINA, 2011; YANAI et al., 1995). O encéfalo de mamíferos 

possui uma vasta expressão de H1R e sua inativação leva à prejuízos cognitivos. 

Como exemplo, animais depletados de H1R apresentaram comprometimento na 

memória episódica (ZLOMUZICA; DERE; DERE, 2013) e a administração de anti-

histamínico H1, levou ao comprometimento na memória espacial (CHEN; CHEN; 

KAMEI, 2001). Em outro estudo, demonstrou-se que o uso de anti-histamínicos H1 

reduz o processo de atenção no encéfalo humano (OKAMURA et al., 2000). A 

histamina também possui envolvimento na regulação da hipocretina (neuropeptídeo 

que modula a atenção e vigília), possivelmente por ação do H1R (SUNDVIK et al., 

2011), uma vez que o antagonista H1 mepiramina diminuiu a excitação induzida pela 

hipocretina em animais (YAMANAKA et al., 2002).             

 

2.3.2 Receptor H2 

O H2R é principalmente conhecido por sua expressão em células parietais da  

mucosa gástrica. Anti-histamínicos H2 (ou antagonistas H2) atuam ao reduzir a 

acidez gástrica e o bloqueio do H2R constitui em uma eficiente estratégia para o 

tratamento de úlceras gástricas, duodenais e doenças relacionadas com a 
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hipersecreção gastrointestinal. Como o H2R é acoplado à proteína Gs, possui como 

principal sinalização intracelular o aumendo da produção de AMPC através da 

ativação da adenilato ciclase (AC) (THURMOND; GELFAND; DUNFORD, 2008).  

A cimetidina foi o primeiro antagonista de H2R eficaz, ativo por via oral e 

introduzido na prática clínica. A partir deste, outros fármacos com menos efeitos 

adversos e maior potência, como a ranitidina e famotidina (Figura 4), foram 

desenvolvidos (POMPILIO; CECCONELLO, 2010; WERMUTH, 2008). O H2R pode 

ainda ser encontrado em uma gama de locais no organismo que incluem músculo 

liso, músculo cardíaco, hepatócitos e células imunes, como neutrófilos, eosinófilos, 

monócitos,células dendríticas e linfócitos T e B (PASTORINO, 2010; REHER et al., 

2012).  

ranitidina

cimetidina

famotidina
 

Figura 4. Antagonistas H2. 

Assim como o H1R, o H2R também apresenta participação em processos 

cognitivos (PASSANI et al., 2017). A ativação do H2R leva ao aumento da 

excitabilidade neuronal e manutenção da LTP (BROWN; HAAS, 1998). A 

microinjeção de histamina em camundongos aumentou a consolidação da memória 

via H2R e o seu antagonismo inibiu este efeito (GIANLORENÇO; CANTO-DE-

SOUZA; MATTIOLI, 2013). 
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2.3.3 Receptor H3 

O H3R foi descoberto e inicialmente estudado por Arrang e colaboradores 

(1983, 1985). Experimentos em córtex de ratos demonstrou que o H3R apresentava 

atividade na síntese e liberação de histamina, por um mecanismo de 

retroalimentação negativa (autoreceptor, figura 5). Antagonistas H1 não foram 

capazes de antagonizar o H3R e antagonistas H2 apresentaram diferentes potências, 

sugerindo a existência de uma nova classe de receptores histaminérgicos 

(ARRANG; GARBARG; SCHWARTZ, 1983, 1985). Após este achado, estudos para 

identificação de ligantes seletivos, distribuição cerebral, caracterização, e funções 

fisiológicas do H3R, foram iniciados (ARRANG et al., 1987; BROWN et al., 1996; 

HAAKSMA; LEURS; TIMMERMAN, 1990; MARTINEZ-MIR et al., 1990).  

 

Figura 5. Esquema de uma sinapse mediada pela histamina e o receptores histaminérgico H3. HA: 

histamina. ACh: acetilcolina; NE: norepinefrina. (Reproduzido de  BERLIN; BOYCE; RUIZ, 2011, com 

permissão da American Chemical Society). 
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O H3R é expresso predominantemente no SNC principalmente como um 

receptor pré-sináptico. Apresenta função auto-receptora em neurônios 

histaminérgicos, modulando a síntese e liberação de histamina, e hetero-receptora 

em neuronônios não histaminérgicos (GBAHOU; ROULEAU; ARRANG, 2012), 

quando controla a liberação de outros neurotransmissores como ACh, dopamina, 

serotonina, noradrenalina e glutamato (GHAMARI et al., 2019). Está presente em 

regiões como hipotálamo, córtex cerebral, hipocampo, amígdala, corpo estriado e 

gânglio basal (BERLIN; BOYCE; DE LERA RUIZ, 2011). O H3R pode também ser 

encontrado no trato gastrointestinal, vias áereas e sistema cardiovascular 

(GHAMARI et al., 2019). 

Ligantes do H3R apresentam diversas indicações terapêuticas. Agonistas H3R 

podem ser úteis no tratamento de condições como inflamação, enxaqueca, insônia, 

dor, úlcera e hipertensão (BERLIN; BOYCE; DE LERA RUIZ, 2011). No entanto, o 

uso de agonistas em determinados locais pode levar a efeitos indesejáveis. No SNC, 

por exemplo, a ativação do H3R leva à redução a STP, afetando alguns tipos de 

memória (BROWN; STEVENS; HAAS, 2001).  

Por ser um receptor principalmente central e com capacidade de afetar vários 

sistemas de neurotransmissores, evidencia-se a sua importância para o tratamento 

de desordens do SNC e antagonistas ou agonistas inversos H3R parecem possuir 

maior utilidade clínica (BERLIN; BOYCE; DE LERA RUIZ, 2011). Esses compostos 

poderão ser úteis no tratamento de doenças como, esquizofrenia, déficit de atenção, 

doença de Alzheimer, ansiedade, DP e desordens do sono (BERLIN; BOYCE; DE 

LERA RUIZ, 2011; LEURS et al., 2005). 

Alterações do sistema histaminérgico no SNC foram descritas em várias 

desordens e podem ter importante papel em suas fisiopatologias (SADEK et al., 

2016a). Por exemplo, o nível de histamina nas regiões como hipotálamo, hipocampo 

e córtex, principalmente, é reduzido em pacientes com DA. A presença de 

emaranhados neurofibrilares da proteína tau em neurônios histaminérgicos e a 

perda destes foram observados experimentalmente, podendo explicar tal efeito e 

sugerir a participação do sistema histaminérgico na fisiopatologia desta doença 

(MARASOVIĆ-ŠUŠNJARA et al., 2011; PANULA et al., 1997).  
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Foi demonstrado que a administração de antagonistas H3R no NTM aumentou 

a liberação de acetilcolina, dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal 

(PASSANI; BLANDINA, 2011), causando tanto melhoria como aumento de funções 

cognitivas (FOX et al., 2003; SADEK et al., 2016a). Dessa forma, pode-se considerar 

que o H3R é um alvo promissor para desordens associadas ao comprometimento da 

memória (SELBACH; SERGEEVA; HAAS, 2005). Além disso, ligantes 

histaminérgicos podem ter ação modificadora da doença e não apenas efeito nos 

sintomas (BAJDA et al., 2020). 

Foi demonstrada também, eficácia pré-clínica na melhoria dos processos 

cognitivos com a associação de ligantes H3R e anticolinesterásicos (KHAN et al., 

2016). Observou-se que a integridade do sistema histaminérgico é essencial para 

exercer efeito pró-cognitivo. Sugere-se que pouca ACh é liberada quando não há 

histamina cerebral disponível e assim, apenas o uso de anticolinesterásicos não é 

suficiente para repor o déficit colinérgico (PROVENSI et al., 2016). Diante as 

promissoras indicações o H3R tem sido foco de grande interesse (ŁAŻEWSKA; 

KIEĆ-KONONOWICZ, 2018; REINER et al., 2020). 

A transdução de sinal mediada pelo H3R ocorre, principalmente, pela proteína 

Gi/o, levando à redução da concentração de AMPc e influxo de cálcio nos neurônios. 

No entanto, possui outras cascatas de sinalização como modulação via proteínas 

quinases ativadas por mitógenos (MAPK), ativação do eixo proteína quinase 

B/proteína quinase da glicogênio-3β (Akt/GSK-3β), inibição do trocador Na+/H+ e 

ativação da fosfolipase A2 (PLA2) (BONGERS; BAKKER; LEURS, 2007). 

O H3R possui várias isoformas. A clonagem da primeira isoforma (contendo 

445 aminoácidos) ocorreu em 1999 por Lovenberg e colaboradores e a partir desta, 

demais foram clonadas e caracterizadas. Tem-se 20 isoformas do H3R, sendo 8 

delas isoformas humanas (hH3R(445), hH3R(453), hH3R(415), hH3R(413), 

hH3R(409), hH3R(373), hH3R(365) e hH3R(329)). A isoforma hH3R(445) é a mais 

comum e abundante em todo o encéfalo e parece ser restrita ao SNC. No entanto, 

outras são também encontradas em várias regiões encefálicas (ESBENSHADE et 

al., 2008; GARCÍA-GÁLVEZ; ARIAS-MONTAÑO, 2016). As isoformas hH3R(326) e 

hH3R(329) estão distribuídas na amígdala, substância negra, córtex e hipotálamo. A 

hH3R(365), também comumente descrita, possui alta expressão no tálamo, núcleo 
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caudado e cerebelo (BERLIN; BOYCE; DE LERA RUIZ, 2011; BONGERS; BAKKER; 

LEURS, 2007; TILIGADA et al., 2009). 

As várias isoformas podem responder de maneiras distintas, impactando no 

desenvolvimento de fármacos. Ligantes H3R podem apresentar diferentes interações 

ligante-receptor e consequente diferentes afinidades e potências (ESBENSHADE et 

al., 2008). Este efeito foi observado por agonistas e antagonistas H3R ao comparar 

duas isoformas: hH3R(365) e hH3R(445). Os agonistas, como a própria histamina e a 

R-α-metilhistamina, parecem mais potentes na isoforma hH3R(365), enquanto 

antagonistas como clobenpropite e tioperamida parecem mais potentes na isoforma 

hH3R(445)  (ESBENSHADE et al., 2008; WELLENDORPH et al., 2002). 

O H3R possui considerável atividade constitutiva agonista-independente, ou 

seja, é capaz de manter a atividade basal da proteína G independente do ligante 

endógeno (DY; SCHNEIDER, 2004; ROULEAU et al., 2002). Esta atividade 

constitutiva depende da isoforma e dentre elas a hH3R(365) parece ser a isoforma 

que mais apresenta esta atividade (ESBENSHADE et al., 2008). Assim, dependendo 

da doença a ser modulada, é interessante a utilização de agonistas inversos ou 

antagonistas. Se a condição patológica, por exemplo, estiver associada à atividade 

constitutiva do receptor é provável que o uso de um agonista inverso seja mais 

vantajoso (MORISSET et al., 2000).  

Vale ressaltar, que os receptores histaminérgicos pertencem à mesma classe 

de receptores (GPCR) assim, são semelhantes estruturalmente e apresentam certa 

homologia entre si. O H3R possui baixa similaridade com o H1R e H2R (20%), mas 

alta com o H4R (60%). Desta maneira, muitos ligantes H3R podem apresentar 

relativa afinidade também pelo H4R (BERLIN; BOYCE; DE LERA RUIZ, 2011). 

Ligantes duplos H3R/H4R apresentam potencial terapêutico em determinadas 

patologias como asma, câncer, doença de Parkinson (SHAN; BAO; SWAAB, 2015; 

TILIGADA et al., 2009). e dor neuropática (POPIOLEK-BARCZYK et al., 2018; 

SMITH et al., 2007).  

Para o planejamento de novos fármacos, algumas características devem ser 

ponderadas, como a composição do receptor e seus pontos de interação com 

ligantes. Para a maioria dos GPCR, incluindo os receptores histaminérgicos, o sítio 

ativo de interação com as moléculas localiza-se entre TM3, TM4, TM5, TM6 e TM7 
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(KRISTIANSEN, 2004). A importância de alguns aminoácidos na estrutura do H3R 

pode ser verificada em diversos trabalhos.   

Jonczyk e colaboradores (2017) avaliaram antagonistas e agonistas inversos 

H3R e suas interações com este receptor. Observou-se que a maioria dos 

compostos avaliados realizaram interação comum com Glu5.46 ou Asp3.32, através 

do nitrogênio protonado do grupo básico, conforme observado na figura 6. O 

aminoácido Glu5.46, faz interação com o nitrogênio protonado da histamina e assim, 

é geralmente considerado no desenvolvimento de ligantes histaminérgicos (LIM et 

al., 2009). O aminoácido Asp3.32 é um aminoácido altamente conservado em GPCR 

de aminas e essencial para interação de ligantes (KOOISTRA et al., 2013).  

 

 
Figura 6. Interação dos agonistas inversos ABT-239 (A) e tioperamida (B) com o aminoácido Asp3.32 

do H3R (JOŃCZYK; MALAWSKA; BAJDA, 2017). 
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Além disso, interações apolares também são observadas, através de grupos 

hidrofóbicos, como anéis aromáticos. Dentre os aminoácidos que realizam esta 

interação, destaca-se o Tyr6.51, também conservado em GPCR (KOOISTRA et al., 

2013). 

2.3.3.1 Ligantes H3R 

Os primeiros ligantes H3R descritos na literatura foram baseados na 

histamina. Os compostos imetite e imepipe (figura 7) apresentaram atividade 

agonista e foram extensamente utilizados para a caracterização do receptor 

(GBAHOU; ROULEAU; ARRANG, 2012; MORISSET et al., 2000). Porém, outros 

derivados imidazólicos, planejados a partir da (R)-α-metil-histamina, como imetridina 

e metimepipe, apresentaram maior potência e seletividade (CELANIRE et al., 2005; 

LEURS et al., 2005). 

Outro agonista H3R, ciprolisanto (GT-2331, Perceptin), apresentou alta 

afinidade H3R (pKi 9,9) (TEDFORD et al., 1998) e potencial aplicação para 

transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Foi o primeiro a 

progredir em ensaios clínicos até a fase II, mas devido a falência da empresa 

patrocinadora os estudos foram descontinuados em 2002 (BERLIN; BOYCE; DE 

LERA RUIZ, 2011; CELANIRE et al., 2005).    

 

imepipeimetite

imetridina

metimepipe

ciprolisanto

 

Figura 7. Agonistas do H3R. 
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 Como o bloqueio do H3R parece ter maior utilidade clínica que a ativação, 

antagonistas e agonistas inversos se tornaram foco e foram intensamente 

explorados (ŁAZEWSKA; KIEĆ-KONONOWICZ, 2014). A série de 

antagonistas/agonistas inversos H3R iniciou-se com a tioperamida, o primeiro 

antagonista potente para o H3R com Ki 63 nM. Entretanto, modificações moleculares 

levaram a um outro antagonista mais potente e seletivo, o clobenpropite (hH3R Ki 0,4 

nM) (figura 8) (CELANIRE et al., 2005). 

Foi demonstrado que o clobenpropite melhora o déficit de aprendizagem 

causado pela escopolamina em camundongos. Foi proposto que esta atividade 

decorreu por aumento de liberação de histamina, através da interação com o H3R, e 

estimulação do sistema noradrenérgico, via H1R (MIYAZAKI et al., 1997). Apesar de 

sua atividade, o clobenpropite apresentou baixa penetração através da BHE 

(MEDHURST et al., 2007).  

A partir de outros compostos imidazólicos observou-se atividade antagonista, 

como o ciproxifano e proxifano (COWART et al., 2004a). O antagonista SCH79687  

(figura 8), apresentou alta potência em receptores de ratos (rH3R K 1,9 nM) e boa 

biodisponibilidade oral em ratos e macacos (ASLANIAN et al., 2002; MCLEOD et al., 

2003). No entanto, os antagonistas desta primeira geração não se mostraram 

promissores como agentes terapêuticos. Nota-se que mantiveram o anel imidazólico 

em suas estuturas, caracterizado por ser um potente inibidor do citocromo P450 

(CYP450) e responsável por interações medicamentosas. Além disso, apresentaram 

maior afinidade pelos receptores de ratos em relação aos de humanos (CELANIRE 

et al., 2005). 
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tioperamida

clobenpropite

proxifano
ciproxifano

SCH79687

Figura 8. Antagonistas imidazólicos do H3R. 

Em consequência, ligantes não-imidazólicos passaram a ser planejados e 

mostraram maior seletividade H3R em relação aos outros receptores histaminérgicos 

(H1R, H2R e H4R) (BERLIN; BOYCE; DE LERA RUIZ, 2011). As primeiras 

modificações centraram-se, portanto, na substituição da região imidazólica por 

outras aminas cíclicas. A fenoxialquilamina UCL-1972 (rH3R Ki 39 nM) (GANELLIN 

et al., 1998) e seu análogo UCL-2190 (hH3R Ki 1,5 nM), foram os primeiros 

antagonistas não-imidazólicos (figura 9) com boa potência (MIKÓ et al., 2004). 

Observou-se que uma variedade de grupos básicos são tolerados nesta região da 

molécula e podem realizar interação com Asp3.32 (CERAS et al., 2012).  

Alterações no núcleo central também foram avaliadas. O composto A-320436, 

com anel bifenil, é um potente e seletivo antagonista (hH3R pKi 8,81). Entretanto, ao 

ser avaliado em modelo de cognição em ratos, demonstrou atividade inferior em 

comparação com o ciproxifano (composto controle) e baixa biodisponibilidade oral. 

Além disso, assim como os antagonistas imidazólicos, apresentou baixa penetração 

pela BHE (CURTIS et al., 2004). Em contrapartida, seu análogo A-349821 (hH3R pKi 

9,4) demonstrou propriedades farmacocinéticas aprimoradas e maior potência, 

inclusive em comparação com os antagonistas tiperamida e ciproxifano 

(ESBENSHADE et al., 2004). 
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Figura 9. Antagonistas não-imidazólicos do H3R. 

Uma série de compostos com anéis bicíclicos como benzotiazol, naftila, 

benzofurano (CELANIRE et al., 2005; DASTMALCHI et al., 2008), indol e 

benzotiofeno (SANTILLAN et al., 2010) são relatados (SANTILLAN et al., 2010) e 

apresentam promissoras atividades. Ligantes do H3R são constantemente 

desenvolvidos  e avaliados inclusive em fases de pesquisa clínica (NCT02739568; 

NCT01266525; NCT01802931; NCT01346163).  

O ABT-239 (figura 10) é um potente agonista inverso (hH3R pKi de 9,5) que 

mostrou eficácia pré-clínica em modelos de esquizofrenia, TDAH e DA (FOX et al., 

2005; KU et al., 2006). No entanto, devido ao efeito colateral cardiovascular em 

macacos, o progresso dos estudos foi inviabilizado (ESBENSHADE et al., 2008). 

O antagonista ABT-288 (hH3R Ki 1,9 nM) induziu a liberação de dopamina no 

córtex pré-frontal de ratos, apresentou eficácia pró-cognitiva (ESBENSHADE et al., 

2012) e seguiu para ensaios clínicos. Completou estudos para segurança, 

tolerabilidade, farmacocinética, farmacodinâmica (fase I) (NCT00888693) e déficit 

cognitivo (fase II) (NCT01077700) em pacientes esquizofrênicos. Para a DA leve a 

moderada, completou a fase II (NCT01018875), mas se mostrou ineficaz. Não houve 

melhora significativa em comparação com a donepezila (HAIG et al., 2014). 
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Outros antagonistas/agonistas inversos prosseguiram para ensaios clínicos. 

Dentre eles, o ABT-652 (estrutura desconhecida), completou fase II com indicação 

para distúrbios do sono (NCT01124851). Já o GSK-239512, completou fase II para 

DA (NCT01009255), esclerose múltipla (NCT01772199) e esquizofrenia 

(NCT01009060). 

ABT-239
ABT-288

GSK-239512
 

Figura 10. Antagonistas/agonistas inversos avaliados em ensaios clínicos. 

O agonista inverso H3R pitolisanto (Wakix®), passou por estudos clínicos para 

diferentes condições como, DP (NCT01066442), sonolência diurna excessiva 

(NCT01072968) e apnéia obstrutiva do sono (NCT01620554). Recentemente, foi 

aprovado na União Européia (em 2016)  e nos Estados Unidos (em 2019) para o 

tratamento da narcolepsia com ou sem cataplexia e sonolência diurna excessiva 

com narcolepsia em adultos (LAMB, 2020). Na França, o uso foi permitido somente 

se a terapêutica usual não demonstrar eficácia (SYED, 2016). Ainda, outros estudos 

clínicos foram registrados e serão iniciados. O pitolisanto (figura 11) será avaliado 

para Síndrome de Prader-Willi (NCT04257929) e narcolepsia com ou sem cataplexia 

em pacientes pediátricos (NCT02611687).    

pitolisanto
(Wakix®)  

Figura 11. Estrutura molecular do pitolisanto. 



28 

   

 Os efeitos do pitolisanto para o tratamento da Síndrome de Prader-Willi, foram 

avaliados em um estudo de caso com 3 crianças portadoras desta doença (PULLEN 

et al., 2019). Indivíduos com Síndrome de Prader-Willi apresentam uma série de 

disfunções que incluem, déficits cognitivos, comportamentos como no transtorno do 

espectro autista, instabilidades afetivas, hipotonia, psicose e alterações do sono, 

como sonolência diurna (GUINOVART; CORONAS; CAIXÀS, 2019). Dados 

demonstraram que este agonista inverso H3R foi capaz de diminuir a sonolência 

diurna e causar melhorias cognitivas. As crianças apresentaram velocidade no 

processamento de informações e maior clareza mental. Com o decorrer do 

tratamento, passaram a desejar maiores estímulos, como interações sociais e 

estímulos sensoriais, diminuindo os comportamentos problemáticos (PULLEN et al., 

2019). Nota-se que antagonistas/agonistas inversos do H3R podem ser úteis para 

diversas desordens neurológicas.  

Devido ao grande arsenal de compostos descritos na literatura (CELANIRE et 

al., 2005; GHAMARI et al., 2019; ŁAŻEWSKA; KIEĆ-KONONOWICZ, 2018) é 

possível propor um modelo farmacofórico para antagonistas/agonistas inversos H3R 

(figura 12). Constitui-se em um grupo básico (geralmente uma amina terciária), 

seguido por um núcleo central conectado por um espaçante. Acoplado ao núcleo 

central, uma diversidade estrutural é tolerada, podendo ser um segundo grupo 

básico, um grupo polar ou um resíduo lipofílico (CELANIRE et al., 2005; CERAS et 

al., 2012). 

 

Figura 12. Modelo farmacofórico de antagonistas/agonistas inversos do H3R. 

Baseando-se nos compostos reportados em literatura e o modelo 

farmacofórico proposto, compostos 1-(2,3-diidrobenzofuranil)metilpiperazínicos 

(série LINS01) foram planejados e avaliados como ligantes de receptores 

histaminérgicos, e foi demonstrado que os compostos apresentam maior 

seletividade para o H3R em comparação com o H4R. Dentre os compostos avaliados 



29 

   

o LINS01004, LINS01009 e LINS01010 (figura 13) foram os melhores da série, com 

pKi 6,40, 6,06 e 6,07, respectivamente, para o H3R (CORRÊA et al., 2017a). 

LINS01004 LINS01009 LINS01010  

Figura 13. Compostos LINS01004, LINS01009 e LINS01010 ligantes do H3R. 

 Em publicação recente, foi investigado o perfil farmacológico dos análogos da 

série LINS01 também nos receptores de histamina H1 e H2, além de H3. Este 

trabalho demonstrou que os compostos apresentaram baixa ou nenhuma afinidade 

pelo H1R (pKD 5,3-<5,0) e nenhum deles apresentou afinidade pelo H2R (pKD <5,0) 

(CORRÊA et al., 2019). 

2.3.4    Receptor H4 

O H4R foi descoberto por ação de ligantes H3R em eosinófilos. Raible e 

colaboradores (1994) observaram que agonistas H3R apresentaram diferentes 

potências em comparação com os receptores presentes no SNC, sugerindo a 

existência de um novo receptor histaminérgico. A clonagem do H4R foi realizada 

através do H3R e posteriormente, diversos grupos de pesquisa descreveram a 

sequência e isoformas do H4R (LIU et al., 2001; NGUYEN et al., 2001; ODA et al., 

2000; ZHU et al., 2001). Foram identificadas três isoformas humanas (hH4R(67), 

hH4R(302) e hH4R(390)  (LEURS et al., 2009). 

A transdução de sinal do H4R é principalmente mediada por interação com a 

proteína Gi/o, levando a mobilização do cálcio intracelular, por inibição da AC e 

redução de AMPc. No entanto, este receptor apresenta também, vias de sinalização 

independente da proteína G, como ativação de MAPK (DE ESCH et al., 2005) e da 

β-arrestina (SCHNELL et al., 2011). 

Sendo encontrado principalmente em células de origem hematopoiética, como 

eosinófilos, basófilos, células dendríticas, neutrófilos, monócitos, linfócitos T e 

células natural killer (AKDIS; SIMONS, 2006; RAIBLE et al., 1994; SEIFERT et al., 
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2013), possui importante papel em processos imunológicos e inflamatórios 

(TILIGADA et al., 2009). O H4R estimula a secreção de interleucinas e citocinas que 

controlam a quimiotaxia (GUTZMER et al., 2011; JEMIMA; PREMA; THANGAM, 

2014).  

Devido sua localização e funções exercidas, é considerado alvo promissor 

para fármacos anti-inflamatórios e imunomoduladores (CORRÊA; FERNANDES, 

2015). Antagonistas ou agonistas inversos H4R podem ser úteis em condições como 

dermatite atópica (OHSAWA; HIRASAWA, 2014), rinite alérgica (TAKAHASHI et al., 

2009), asma, artrite reumatóide (KOLLMEIER et al., 2018), dor neuropática  (HSIEH 

et al., 2010), doença inflamatória intestinal (SMITS; LEURS; DE ESCH, 2009), lúpus 

eritrematoso sistêmico e esclerose múltipla (MEHTA et al., 2020).  

Durante algum tempo, a presença do H4R no SNC foi controversa. No 

entanto, alguns grupos de pesquisa passaram a demonstrar sua presença e 

atividade em regiões encefálicas. O H4R foi encontrado pela primeira vez em 

neurônios na região do córtex cerebral em humanos e no tálamo em camundongos 

(CONNELLY et al., 2009). Em humanos, pode ainda ser expresso na amígdala, 

cerebelo, hipocampo, núcleo caudato, substância negra, tálamo e hipotálamo 

(STRAKHOVA et al., 2009).  

Em um estudo, o clobenpropite (antagonista H3R/agonista parcial H4R)  

reduziu o depósito da proteína β-amilóide (Aβ) em um modelo de DA em ratos, 

sugerindo que a estimulação parcial do H4R também pode ser benéfica em 

determinadas doenças do SNC (PATNAIK et al., 2018).  

No entanto, muitas doenças neurológicas são caracterizadas por um processo 

inflamatório (BOLLEN et al., 2017; LEZA et al., 2015; TANSEY; LEE, 2015). Nestas, 

ocorre aumento do nível de elementos pró-inflamatórios no tecido acometido (WANG 

et al., 2015) favorecendo a apoptose de células neuronais e o processo 

neurodegenerativo (LYKHMUS et al., 2015a), principalmente com o processo de 

envelhecimento (BETTIO; RAJENDRAN; GIL-MOHAPEL, 2017). O H4R, encontrado 

em células da microglia do córtex, demonstrou envolvimento na migração destas 

células e na liberação de IL-1β em um modelo de inflamação (FERREIRA et al., 

2012). 
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Além disso, estudos demonstraram que o processo neuroinflamatório 

contribui para o acúmulo de peptídeo Aβ (uma forma solúvel e tóxica da proteína β-

amilóide) que se deposita nas células neuronais, característico da DA, 

comprometendo a plasticidade sináptica e as funções cognitivas (LYKHMUS et al., 

2015b). 

Desta maneira, a atividade anti-neuroinflamatória de antagonistas/agonistas 

inversos do H4R pode ter efeito positivo na terapia em diversas desordens 

neurológicas, principalmente aquelas associadas à neurodegeneração. Uma nova 

abordagem para o tratamento de patologias do SNC que envolvem o processo 

inflamatório pode ser benéfica (CITRON, 2010; LEZA et al., 2015).  

O H4R também apresenta alta atividade constitutiva e aminoácidos 

específicos importantes para interação de ligantes, auxiliando no planejamento de 

compostos H4R. Dentre eles, os aminoácidos Asp3.32 e Glu5.46 (também presentes 

no H3R) são pontos essenciais para interação de ligantes H4R. Além disso, o 

aminoácido Thr6.55 parece possuir papel importante na ativação do receptor. 

Agonistas H4R apresentaram interação com os três aminoácidos, enquanto o 

antagonista JNJ7777120, por exemplo, demonstrou interação apenas com Asp3.32 

e Glu5.46, conforme pode-se observar na figura 14 (MEHTA et al., 2020).   
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Figura 14. Interação do antagonista JNJ7777120 com os aminoácidos Asp3.32 e Glu5.46 do H4R 

(MEHTA et al., 2020). 

Como descrito anteriormente, o H3R e H4R apresentam alta homologia entre 

si e assim, ligantes H4R podem também apresentar afinidade pelo H3R. Diversos 

trabalhos demonstram a busca por ligantes H4R mais seletivos (CORRÊA; 

FERNANDES, 2015; CRAMP et al., 2010; LEVOIN et al., 2017; LIM et al., 2005; 

SMITS et al., 2008a, 2012), entretanto ligantes duplos H3R/H4R também podem 

apresentar potencial terapêutico (MEHTA et al., 2020; SHAN; BAO; SWAAB, 2015). 

Através de estudos pós-mortem observou-se que indíviduos com DP 

apresentam além de maior atividade da HNMT cerebral, diminuição do H3R e 

aumento da expressão do H4R (SHAN et al., 2012), corroborando para a utilidade 

clínica de ligantes duplos H3R/H4R. Moléculas com ação antagonista H4R poderiam 

apresentar função neuroprotetora em adição aos efeitos bloqueadores do H3R, 

discutidos em seção anterior. 
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2.3.4.1   Ligantes H4R 

Com a descoberta do H4R, ligantes H3R foram avaliados quanto a sua 

afinidade no novo receptor histaminérgico. Devido a alta homologia entre eles, de 

fato muitos ligantes H3R também apresentaram certa afinidade pelo H4R, como 

imetite (hH4R Ki 2,7 nM), clobenpropite (hH4R Ki 12 nM), tioperamida (hH4R Ki 27 

nM) (TENJIN et al., 2013) e imepipe (hH4R pKi 7,7 nM), mas os compostos 

apresentaram maior afinidade e seletividade H3R em comparação com o H4R 

(TILIGADA et al., 2009). No entanto, uma vez que tiveram também afinidade pelo 

H4R, foram utilizados como protótipos para o desenvolvimento de ligantes H4R 

seletivos, principalmente antagonistas e agonistas inversos, devido suas 

promissoras utilidades terapêuticas (CORRÊA; FERNANDES, 2015).  

Compostos imidazólicos foram os primeiros a serem descritos. Dentre eles, 

OUP-16 e UR-PI376 (figura 15) apresentaram alta seletividade pelo H4R. O OUP-16 

e UR-PI376 foram cerca de 40 e 25 vezes, respectivamente, mais seletivos para o 

H4R em comparação com o H3R. Em contrapartida, ambos tiveram atividade 

agonista (HASHIMOTO et al., 2003; IGEL et al., 2009; TILIGADA et al., 2009). 

UR-PI376OUP-16

 

Figura 15. Agonistas do H4R (OUP-16 e UR-PI376). 

Apesar da alta afinidade e seletividade dos compostos imidazólicos, assim 

como ocorreu para o H3R, ligantes não-imidazólicos passaram a ser projetados. 

Além do anel imidazólico estar envolvido com a inibição de isoformas do CYP450, 

observou-se que a maioria destes compostos apresentaram atividade agonista pelo 

H4R (CORRÊA; FERNANDES, 2015).      

Jablonowski e colaboradores (2003) sintetizaram e avaliaram uma série de 

indolpiperazino-carboxamidas ligantes do H4R, foram os primeiros antagonistas não-

imidazólicos potentes descritos na literatura. Os compostos I (hH4R Ki 8 nM), JNJ-
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7777120 (hH4R Ki 4 nM), II (hH4R Ki 8 nM), III (hH4R Ki 7 nM) e IV (hH4R Ki 5 nM) 

foram os melhores da série (figura 16). O JNJ-7777120 apresentou propriedades 

anti-inflamatórias em diferentes modelos de inflamação. Experimentos in vivo 

demonstraram que o JNJ-7777120 inibiu a migração de células inflamatórias e 

diminuiu os níveis de elementos pró-inflamatórios em modelos de inflamação 

intestinal (VARGA et al., 2005), vias aéreas (KOVACOVA-HANUSKOVA et al., 2015) 

e peritonite (THURMOND et al., 2004). Além disso, levou ao bloqueio da ativação 

microglial em um modelo de DP em ratos, inibindo a propragação da inflamação e 

impedindo o progresso do processo patológico (ZHOU et al., 2019). Apesar das 

atividades apresentadas, o JNJ-7777120 demonstrou farmacocinética indesejável, 

com baixa estabilidade metabólica (MOWBRAY et al., 2011) e toxicidade em cães e 

ratos (THURMOND et al., 2015).  

JNJ-7777120

IV

I
II

III
 

Figura 16. Antagonistas H4R descritos por Jablonowski e colaboradores (2003). 

As quinazolinas VUF10499 (hH4R pKi 8,12) e VUF10497 (hHR pKi 7,57) são 

potentes agonistas inversos do H4R e foram utilizadas como protótipos para a 

obtenção de análogos mais hidrofílicos com o intuito de melhorar a solubilidade. 

Dentre os compostos da série, o análogo V (figura 17) apresentou alta afinidade 

(hH4R pKi  8,31) e efeito anti-inflamatório, ao reduzir a inflamação em pata de ratos 

induzida por carragenina (SMITS et al., 2008b, 2010).  
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Derivados aminopirimidínicos (figura 17) também foram avaliados. O 

antagonista A-943931 (hH4R Ki 5 nM) e seu análogo A-987306 (hH4R Ki 6 nM) 

apresentaram atividade anti-inflamatória in vivo em modelo de peritonite (LIU et al., 

2008; SMITS et al., 2012).  

VUF10499 VUF10497
V

A-943931 A-987306  

Figura 17. Ligantes H4R. 

Com os compostos descritos na literatura, observa-se características comuns 

para antagonistas/agonistas inversos do H4R. A presença de um grupo amino 

básico, conectado a um grupo aromático (geralmente com heteroátomos) seguido 

por substituintes lipofílicos, é frequentemente observada em diversos compostos. 

Estas características geralmente são importantes para boa afinidade com o receptor, 

mas muitos ligantes H4R não atendem a este modelo, podendo haver diferentes 

possibilidades e que devem ser investigadas. 

Alguns compostos da série LINS01 também tiveram afinidade pelo H4R e 

promissora atividade anti-inflamatória. Dentre eles, os compostos LINS01005 e 

LINS01007 (figura 18) apresentaram eficácia em modelos de asma em ratos, sendo 

o LINS01007 o mais potente. A relação desta atividade anti-inflamatória com a 

atividade antagonista em H4R parece evidente, uma vez que esse composto tem 

maior afinidade por este receptor (pKi 6,06) que o primeiro (CORRÊA et al., 2017b, 

2017a). 



36 

   

LINS01005 LINS01007  

Figura 18. Compostos da série LINS01 com atividade anti-inflamatória em modelo de asma.  

Variados compostos têm sido continuamente explorados (CORRÊA et al., 

2017b; CORRÊA; FERNANDES, 2015; JABLONOWSKI et al., 2003; LEVOIN et al., 

2017; SOLIANI et al., 2020) e alguns foram clinicamente avaliados.  

O antagonista JNJ-38518168 (toreforanto) passou para fase II e foi avaliado 

para artrite reumatóide (NCT01862224, NCT01679951) e asma persistente 

(NCT01823016, NCT02295865), no entanto para as duas indicações os estudos 

foram descontinuados por falta de eficácia terapêutica. Para as mesmas indicações, 

o JNJ-39758979 (outro antagonista H4R) foi testado (fase II) mas, apresentou reação 

adversa grave (agranulocitose) e os estudos foram interrompidos (NCT00946569, 

NCT01480388, NCT01493882). Em fase I, o JNJ-39758979 demonstrou efeito e 

segurança em prurido induzido pela histamina (NCT01068223).    

  Para condições de doenças de pele o ZPL-3893787 (adriforanto) 

demonstrou eficácia ao melhorar as lesões inflamatórias em indivíduos com 

dermatite atópica (WERFEL et al., 2019). Sua segurança será avaliada (fase II) após 

o recrutamento de voluntários que encontra-se em andamento (NCT03517566).  

O antagonista H4R seletivo SENS-111 (UR-63325 ou seliforanto), demonstrou 

indicação para vertingens decorrentes de diversas desordens, como por exemplo, 

vertigem associada à enxaqueca e na vestibulopatia unilateral aguda (DYHRFJELD-

JOHNSEN; ATTALI, 2019). Em estudos de fase I, o SENS-111 (figura 19) 

demonstrou ser bem seguro e tolerado. Além disso, por não ser sedativo, apresenta 

vantagem em relação aos fármacos disponíveis para o tratamento de vertigens. Não 

foi relatado sedação ou sonolência mesmo em doses mais altas (VENAIL et al., 

2018). Em estudos de fase II foi avaliado em pacientes que sofrem de vestibulopatia 
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unilateral aguda, mas os dados apresentaram-se insconsistentes e falhou na prova 

de conceito (NCT03110458). O SENS-111 também completou estudo de fase I, 

oferecendo boa segurança (VIVES et al., 2010). Em fase II, foi avaliado para rinite 

alérgica (NCT01260753).  

SENS-111
(UR-63325/seliforanto)

JNJ-38518168
(toreforanto)

JNJ-39758979

ZPL-3893787
(adriforanto)  

Figura 19. Ligantes H4R avaliados em pesquisa clínica. 

2.4  Sistema colinérgico 

O sistema colinérgico é mediado por ação da ACh (figura 20), um 

neurotransmissor presente nos gânglios autonômicos, nos órgãos controlados 

autonomicamente e na junção neuromuscular. Controla diversas atividades como 

vação, sudorese, broncoconstrição, relaxamento intestinal e de vasos sanguíneos 

periféricos (BRUNTON, 2010), 

 

Figura 20. Modelo estrutural da acetilcolina. 

A ACh atua ao mediar diferentes ações do SNC e exerce importante papel no 

controle motor e processos cognitivos (JUNIOR et al., 2004; SUGISAKI et al., 2016). 

Possui importante função principalmente no processo de atenção. Os neurônios 
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colinérgicos são ativados em resposta a determinados estímulos, como a atenção 

prolongada. Este é um processo essencial para o aprendizado e formação da 

memória. A ACh é responsável pelos diferentes tipos de memória, como memória 

espacial e emocional (ANDERSON; HOFFMAN; MIWA, 2020; BALLINGER et al., 

2016; VENTURA et al., 2010). Também é descrito que funções executivas e 

memória de trabalho ocorrem quando há aumento da liberação de ACh no córtex 

(DECKER; DUNCAN, 2020).  

Assim, verifica-se que a ação da ACh é importante para um processo 

cognitivo adequado. Em desordens do SNC, como na DA (PETROVA et al., 2020) e 

DP (BALLINGER et al., 2016), observa-se relação do declínio cognitivo com o déficit 

de ACh central.  

A ACh é biossintetizada a partir da colina, proveniente da circulação 

sanguínea ou recaptação neuronal, e acetilcoenzima A (Acetil-CoA) sob catálise da 

colina acetiltransferase (CAT). Armazenada em vesículas sinápticas, a ACh ao ser 

liberada age em receptores colinérgicos, denominados nicotínicos (nAChR) e 

muscarínicos (mAChR), para exercer seus efeitos (LEMKE et al., 2012; MÖLLER, 

1999).  

Tanto os nAChR quanto os mAChR são amplamente distribuídos em todo o 

encéfalo e apresentam atividade comum ao induzir e manter as funções cognitivas, 

como por exemplo o processo de codificação da memória (BALLINGER et al., 2016). 

Podem ser encontrados em variadas regiões do SNC que incluem córtex, 

hipocampo, estriado, cerebelo e tálamo.  Apesar dos dois receptores responderem 

ao mesmo neurotransmissor, são estruturalmente diferentes e apresentam distintos 

mecanismos de sinalização (NATHANSON, 2018; TARGOWSKA-DUDA et al., 2016; 

VENTURA et al., 2010). 

2.4.1 Receptores nicotínicos 

Os nAChR pertencem à classe de receptores ionotrópicos e quando ativados 

levam ao aumento da permeabilidade a íons (sódio, potássio e cálcio) (TOYOHARA; 

SAKATA; ISHIWATA, 2014). Expressos no tálamo, córtex e hipocampo, são 

encontrados tanto em neurônios pré- quanto pós-sinápticos, possuem papel no 
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aprendizado, memória e sistema de recompensa (TARGOWSKA-DUDA et al., 2016; 

VENTURA et al., 2010).  

A ativação de nAChR leva ao aumento da força sináptica (SUGISAKI et al., 

2016). Agonistas nAChR levaram a efeitos positivos no aprendizado e memória em 

modelos in vivo (PAPKE; LINDSTROM, 2020). Foram identificados onze diferentes 

subunidades de nAChR neuronais (α2-α7, α9-α10 e β2-β4) (DANI; BERTRAND, 

2007). Os nAChRα7 presentes no hipocampo, podem apresentar efeito 

neuroprotetor ao estimular a neurogênese por aumento no nível de BDNF, através 

da ativação do CREB via Ca2+ dependente (SHABANI et al., 2020). São portanto, 

alvos atraentes para o tratamento de desordens neuropsiquiátricas, como DA, 

esquizofrenia, ansiedade e depressão (GUAN et al., 2001).  

A relação dos nAChR com a neuroinflamação e contribuição em alterações no 

SNC também é descrita. O processo inflamatório induziu ao decréscimo da 

expressão de nAChRs em áreas encefálicas de ratos, comprometendo a memória 

episódica. Além disso, os nAChR pré-sinápticos controlam a liberação de outros 

neurotransmissores, como serotonina, acetilcolina, glutamato e dopamina 

(LYKHMUS et al., 2015a, 2015b; TOYOHARA; SAKATA; ISHIWATA, 2014). A 

atividade dos nAChR em conjunto com os receptores dopaminérgicos parece 

importante para as funções do SNC, uma vez que pacientes com disfunção neste 

mecanismo são mais suscetíveis à DP (VENTURA et al., 2010). Adicionalmente, a 

perda de nAChR foi observada no hipocampo (subtipos α3, α4 e α7) e córtex 

temporal (α3 e α4) em indivíduos com DA (GUAN et al., 2001).    

2.4.2 Receptores muscarínicos 

Os mAChR são membros da classe A de GPCR, sendo conhecidos cinco 

subtipos (M1-M5). Os receptores M1, M3 e M5 são acoplados à proteína Gq/11 com 

consequente ativação da PLC. Os receptores M2 e M4 são acoplados à Gi/o, levando 

à inibição da AC e redução dos níveis intracelulares de AMPc (OKI et al., 2005). Os 

mAChR também podem ser expressos no córtex, hipocampo, amígdala, estriado e 

tálamo. notem relação com o aprendizado, memória, atenção, sono e vigília 

(BALLINGER et al., 2016; NATHANSON, 2018; TOYOHARA; SAKATA; ISHIWATA, 

2014; VENTURA et al., 2010). 
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Particularmente, o  receptor M1 possui importante função na plasticidade 

sináptica, excitabilidade neuronal e aprendizado, sendo um alvo em estudo para o 

tratamento da DA (FISHER, 2008; JIANG et al., 2014). Além de levar a melhora 

cognitiva ao modular os processos de aquisição, retenção e consolidação da 

memória (SCARPA; HESSE; BRADLEY, 2020), a ativação do receptor M1 está 

associado a redução da proteína Aβ, por aumento da α-APPs (um fragmento 

proteico neuroprotetor e neurotrófico) por estimulação da via α-secretase (FISHER, 

2008). Estudos realizados em indivíduos com DA, demonstraram que a 

administração de agonistas do receptor M1 (talsaclidina e AF102B) reduziu a 

proteína Aβ no líquido cefalorraquidiano (HOCK et al., 2003; NITSCH et al., 2000).   

O receptor M2 é localizado no músculo cardíaco, mas é também, amplamente 

expresso no SNC. Assim como os nAChR, possui função auto e heterorreceptora, 

modulando a liberação de ACh em neurônios pré-sinápticos, e de outros 

neurotransmissores em neurônios não colinérgicos, como por exemplo, em 

neurônios GABAérgicos (BALLINGER et al., 2016; OKI et al., 2005; TOYOHARA; 

SAKATA; ISHIWATA, 2014). Estudos demonstraram que camundongos deficientes 

de receptor M2 apresentaram alterações da plasticidade hipocampal,  com prejuízo 

da LTP, e déficit da memória de trabalho (SEEGER et al., 2004). Além disso, a 

perda de receptores M2 pré-sinápticos é observada em pacientes com DA (VIEGAS 

et al., 2011). 

  Apesar do receptor M3 apresentar menor expressão no SNC em comparação 

com os outros mAChR, pode ser localizado no hipocampo, importante região para a 

formação da memória (VENTURA et al., 2010). É responsável também pela 

contração de músculos lisos e secreção glandular (NATHANSON, 2018). Foi 

demonstrado que os receptores M3 apresentam função no aprendizado e memória 

condicionada ao medo (POULIN et al., 2010).   

Os receptores M4 e M5 são expressos em maior densidade no estriado e 

substância negra, respectivamente. Ambos receptores, apresentam correlação com 

a neurotransmissão dopaminérgica e são interessantes alvos para a modulação de 

doenças como esquizofrenia e DP (TOYOHARA; SAKATA; ISHIWATA, 2014). O 

receptor M4 apresenta importante função ao modular a força e eficácia sináptica  

(JUNIOR et al., 2004). 
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Está demonstrado que a ACh estimula a LTP em muitas áreas do encéfalo, 

incluindo o hipocampo. Assim, agonistas mAChR podem estimular a formação da 

memória por induzir aumento da LTP, enquanto antagonistas podem reduzir a LTP 

(HASSELMO, 2006). Em suma, pode-se inferir que o aumento da atividade 

colinérgica melhora os processos cognitivos.  

2.4.3 Acetilcolinesterase 

Após a liberação da ACh na fenda sináptica e estimulação do neurônio pós-

sináptico, a transmissão colinérgica é terminada pela rápida hidrólise da ACh (em 

colina e ácido acético) sob ação da AChE, dando origem a ácido acético e colina 

(COLOVIC et al., 2013). Considerando que a AChE é o principal mecanismo 

envolvido na terminação da transmissão colinérgica, a inibição desta enzima 

constitui um mecanismo de ação viável para se obter efeitos colinérgicos no SNC 

(MERINEY; FANSELOW, 2019). 

A AChE é formada por doze subunidades capazes de hidrolisar a ACh. Estas 

subunidades são compostas por três domínios (sítio ativo, sítio aniônico periférico e 

cavidade hidrofóbica) que apresentam aminoácidos importantes para sua atividade 

(ARAÚJO; SANTOS; GONSALVES, 2016). 

Os aminoácidos Ser203, His447 e Glu334 formam o sítio ativo ou tríade 

catalítica, sendo a His447 o aminoácido cataliticamente ativo. O Sítio Aniônico 

Periférico (“Peripheral Anionic Site” - PAS)  é composto por seis resíduos (Tyr72, 

Asp74, Trp86, Tyr124, Trp286 e Tyr341), sendo o Asp74 o responsável por realizar 

interação iônica com o nitrogênio protonado da ACh. Por fim, quatorze outros 

aminoácidos formam a cavidade hidrofóbica (Tyr72, Trp86, Phe123, Tyr124, Tyr133, 

Trp236, Trp286, Phe295, Phe297, Tyr337, Tyr341, Phe338, Trp439 e Tyr449). 

Nesta, podem ser acomodados grupos hidrofóbicos como anéis aromáticos, capazes 

de realizar interações π-π stacking com os grupos aromáticos da AChE (AMBURE; 

KAR; ROY, 2014).   

A AChE é essencial para a manutenção do sistema colinérgico (ARAÚJO; 

SANTOS; GONSALVES, 2016). No entanto, alta atividade de AChE cerebral pode 

ser prejudicial, pois além de diminuir a disponibilidade de ACh na fenda sináptica, 

pode agravar determinadas condições patológicas, como a DA. 
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Estudos demonstram que depósitos de proteína Aβ (característico da DA) 

podem levar ao aumento na expressão da AChE (SÁEZ-VALERO et al., 2003). Além 

disso, também observou-se que a incorporação de AChE em placas Aβ acelerou a 

sua deposição e aumentou a toxicidade neuronal (GARCÍA-AYLLÓN; SILVEYRA; 

SÁEZ-VALERO, 2008). Parece claro que a AChE pode acelerar a formação dos 

agregados de proteína Aβ, o que tem forte relação com a progressão da DA 

(SELKOE; HARDY, 2016). 

Face às evidências, pode-se considerar que a inibição da AChE ainda é uma 

estratégia promissora não somente para o aumento da neurotransmissão 

colinérgica, mas também benéfica ao propiciar maior influência contra a deposição 

de Aβ e consequentemente, menor morte neuronal.     

2.4.3.1   Inibidores da AChE 

Clinicamente, fármacos que promovem efeitos colinomiméticos 

(principalmente os anticolinesterásicos) têm sido utilizados terapeuticamente na DA 

e outros tipos de demência (BRUNTON, 2010; LEMKE et al., 2012). Fármacos como 

a rivastigmina, donepezila, galantamina e tacrina são exemplos de 

anticolinesterásicos clássicos de ação central (figura 21).  

A tacrina foi o primeiro inibidor da AChE (iAChE) introduzido na prática clínica, 

para o tratamento da DA, mas relatos de sua relação com grave efeito hepatotóxico, 

além de efeitos colaterais gastrointestinais como, náusea, vômito e diarréia, 

limitaram sua utilidade clínica, culminando inclusive em sua retirada da terapêutica 

(ALMEIDA, 1998; PAREJA; ROBERT; GARCÍA, 2003). A donepezila foi o segundo 

fármaco aprovado para DA, tem alta seletividade, maior tempo de meia-vida em 

comparação com a tacrina, e não apresenta a mesma hepatotoxicidade (MINETT; 

BERTOLUCCI, 2000; VIEGAS et al., 2011). Além disso, possui ações adicionais que 

incluem supressão de citocinas inflamatórias (MEHTA; ADEM; SABBAGH, 2012). 

Assim como a donepezila, a rivastigmina (aprovada para DA e DP) e galantamina 

(aprovada para DA) não são hepatotóxicas, mas causam efeitos colaterais 

gastrointestinais (MINETT; BERTOLUCCI, 2000; PAREJA; ROBERT; GARCÍA, 

2003). Ainda, a galantamina também atua como um modulador alostérico positivo do 

nAChR (COLOVIC et al., 2013). 
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rivastigmina tacrina

donepezila
galantamina  

Figura 21. Inibidores da AChE. 

O efeito de todos os iAChE disponíveis é semelhante e limitado (PAREJA; 

ROBERT; GARCÍA, 2003). Além disso, a eficácia terapêutica pode ser temporária 

como observado em pacientes com DA e DP, uma vez seus efeitos farmacológicos 

são dependentes da síntese de ACh endógena por neurônios funcionais (BITNER et 

al., 2011; WU et al., 2020). Como nessas doenças ocorre perda neuronal 

progressiva, estes fármacos tornam-se ineficazes com a progressão da doença. No 

entanto, os iAChE ainda são os principais fármacos disponíveis para a terapia das 

demências e a melhoria cognitiva que produzem ainda merece ser considerada, 

principalmente em uma abordagem multialvo em que haverá a soma de efeitos 

decorrentes da modulação de vários alvos (BAJDA et al., 2020).  

O composto VI (figura 22), um derivado benzilpiridínico, demostrou a maior 

potência (IC50 0,038 µM) de uma série de compostos piranocromenos com atividade 

anticolinesterásica (KHOOBI et al., 2013). Baseando-se neste composto protótipo, 

outros derivados foram desenvolvidos. Os análogos VII e VIII podem ser 

destacados, demonstrando atividade inibitória (IC50) de 3,9 e 15 µM, 

respectivamente. O composto VII foi avaliado em estudo de ancoramento molecular 

(figura 23) que sugeriram importantes interações com a AChE. Nota- se na figura 23, 

a interação do nitrogênio protonado da piperidina (contido no ligante) com o 

aminoácido cataliticamente ativo Asp74 da enzima, essencial para interação da ACh 

com a AChE (POURSHOJAEI et al., 2019). Outros iAChE como a donepezila e 

tacrina também realizam este tipo de interação através de seus nitrogênios 

protonados (AMBURE; KAR; ROY, 2014). Para o composto VII, observou-se ainda 
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uma importante interação π-π stacking com Trp286 (POURSHOJAEI et al., 2019), 

um aminoácido presente na cavidade hidrofóbica da enzima (AMBURE; KAR; ROY, 

2014). 

VI

VIIIVII

 

Figura 22. Derivado benzilpiridínico VI e seus análogos VII e VIII.  

 

 

Figura 23. Interações estimadas do composto VII com a AChE (Reproduzido POURSHOJAEI et al., 

2019 com permissão da Elsevier Publishers. Todos os direitos reservados).  
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Em uma abordagem multialvo, trabalhos recentes têm demonstrado eficácia 

pré-clínica na melhoria dos processos cognitivos com a associação de ligantes H3R 

e anticolinesterásicos. Em um destes estudos, ao co-administrar o ligante ABT-239 e 

donepezila, observou-se aumento do efeito pró-cognitivo destes fármacos em 

camundongos. Além disso, observou-se que a integridade do sistema histaminérgico 

parece essencial para esse efeito pró-cognitivo, uma vez que esses efeitos não 

foram observados em animais submetidos à depleção da histamina cerebral. Esses 

dados sugerem que a liberação de ACh depende da atividade histaminérgica, e que 

o efeito de anticolinesterásicos isoladamente não é suficiente para repor o déficit 

colinérgico (PROVENSI et al., 2016).  

Outras moléculas com ação dual em H3R/AChE também tem demonstrado 

promissores efeitos. O composto UW-MD-71 (figura 24) apresentou alta afinidade 

(hH3R Ki 76,2 nM e hAChE IC50 33,9 nM) e efeito pró-cognitivo in vivo em modelos 

de memória. (KHAN et al., 2016). O composto UW-MD-72 (hH3R Ki 2,54 µM e 

hAChE IC50 5,4 µM) melhorou a amnésia induzida pela escopolamina e dizocilpina 

em ratos (SADEK et al., 2016b). Além disso, os efeitos positivos desses dois 

compostos sobre a cognição parecem decorrer da estimulação de H2R, decorrente 

da liberação de histamina induzida pelo antagonismo em H3R. 

UW-MD-71 UW-MD-72
 

Figura 24. Ligantes com ação dual em H3R/AChE (UW-MD-71 e UW-MD-72). 

Assim, os dados atuais da literatura permitem inferir que moléculas com ação 

antagonista H3R poderiam aumentar a liberação de histamina e ACh cerebral, 

levando a maior eficácia, em conjunto com a atividade de iAChE com consequente 

melhoria da neurotransmissão colinérgica (KHAN et al., 2016), o que vem ao 

encontro do objetivo principal deste trabalho.  

2.5  Sistema dopaminérgico 

A neurotransmissão dopaminérgica se dá por ação da dopamina (figura 25), 

um neurotransmissor biossintetizado em neurônios dopaminérgicos e armazenado 
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em vesículas sinápticas. Perifericamente, a dopamina controla diversos processos 

fisiológicos, que incluem contração da musculatura cardíaca, pressão arterial, fluxo 

sanguíneo renal e vasodilatação. No SNC é responsável por funções cognitivas, 

regulação do humor, dependência, recompensa e controle motor (BJÖRKLUND; 

DUNNETT, 2007; ESTEVINHO; FORTUNATO, 2003; VALLONE; PICETTI; 

BORRELLI, 2000). 

A disfunção na neurotransmisão dopaminérgica pode levar a várias doenças 

como DP, depressão, esquizofrenia e TDAH. Ratos depletados de transportadores 

de dopamina apresentaram dificuldade em processos como aprendizado e atenção, 

apresentando prejuízo na memória de trabalho e em tarefas comportamentais 

(KURZINA et al., 2020). 

 

Figura 25. Dopamina. 

As redes neurais localizadas na substância negra projetam-se para o corpo 

estriado e são os principais locais de sinalização dopaminérgica (BUTINI et al., 

2016). Entretanto, outras regiões do SNC também apresentam significativa alta de 

neurônios dopaminérgicos, como o córtex pré-frontal, responsável pela memória de 

trabalho, atenção e comportamento (OTT; NIEDER, 2019). 

A dopamina é sintetizada a partir da tirosina por ação da tirosina hidroxilase e 

formação da L-3,4-diidroxifenilalanina (L-DOPA). A L-DOPA, por sua vez, sofre ação 

da DOPA descarboxilase, formando por fim, a dopamina. As enzimas MAO-A, MAO-

B e catecol-O-metiltransferase (COMT) são responsáveis por seu metabolismo e 

consequentemente término de seus efeitos, formando compostos inativos (BUTINI et 

al., 2016).    

Quando liberada, a dopamina exerce seus efeitos ao interagir com GPCRs 

nomeados de D1 a D5 (D1R – D5R) e agrupados em dois subtipos pela homologia e 

paridade do mecanismo de sinalização: D1-like e D2-like. A família D2-like é 

compreendida pelos receptores D2, D3 e D4 e são acoplados à Gi/o que leva à 

redução do AMPc. Já os receptores da família D1-like são o D1R e o D5R, que são 
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acoplados a proteína Gs e levam ao aumento de AMPc (BEAULIEU; GAINETDINOV, 

2011). 

O D1R é expresso no corpo estriado, amígdala, cerebelo, tálamo e 

hipotálamo. É um receptor principalmente pré-sináptico, e sua ativação possui 

relação com funções que incluem atividade locomotora, mecanismo de reforço e 

recompensa, aprendizado e memória. Assim como o D1R, o D5R apresenta 

importante função no processo de atenção e consolidação da memória, na região 

hipocampal. Estes receptores compartilham 80% de homologia entre si (BUTINI et 

al., 2016; FURINI et al., 2014).  

O D2R é encontrado principalmente na amígdala, hipocampo e hipotálamo. 

São receptores principalmente pré-sinápticos e atuam como autorreceptores 

(BUTINI et al., 2016). Apresentam duas isoformas, D2S (composto por 414 

aminoácidos) e D2L (composto por 443 aminoácidos) (BEAULIEU; GAINETDINOV, 

2011). O bloqueio do D2R pode levar a efeitos variados, como rigidez, tremor, 

bradicinesia e instabilidade postural (BUTINI et al., 2016). Tais sintomas são 

característicos da DP e agonistas D2R são classicamente utilizados na terapia desta 

desordem (BRUNTON, 2010). Além disso, observou-se a redução da expressão de 

D2R em indivíduos com DA (XU et al., 2012) e foi demonstrado que a ativação do 

D2R melhora o aprendizado em ratos. Já o antagonismo, prejudicou a aquisição e 

consolidação da memória (DABA FEYISSA et al., 2019), sugerindo envolvimento 

positivo da ativação de D2R nos efeitos cognitivos. 

Expresso no córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala, o D4R  contribui em 

processos de atenção e impulsividade, e aparentemente este receptor tem papel 

importante em desordens do SNC como a esquizofrenia e TDAH. Em pacientes com 

esquizofrenia, a atividade de D4R parece ser aumentada e o seu antagonismo pode 

ser uma estratégia para o tratamento desta desordem, como exemplificado pela 

ação antipsicótica da clozapina (BUTINI et al., 2016; MICHEALRAJ et al., 2014; 

MURAI et al., 2014).  

2.5.1  Receptor D3 

O  D3R tem sido muito explorado devido sua evidente contribuição em 

processos cognitivos (CAO et al., 2016; MARAMAI et al., 2016; NAKAJIMA et al., 
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2013). É vastamente expresso em regiões límbicas, que modulam processos de 

aprendizado e emoções (CAO et al., 2016). Ainda, o sistema dopaminérgico da 

região do corpo estriado, local onde há grande expressão de D3R, é capaz de 

modular outras regiões do SNC responsáveis pelo processo de memória e atenção 

(SLAGTER et al., 2016), e com menor expressão, o D3R é encontrado na substância 

negra, hipocampo a regiões corticais (BEAULIEU; GAINETDINOV, 2011). O D3R, 

além da sinalização pela proteína G, pode também sinalizar através de mecanismos 

independentes desta proteína, como pela via da β-arrestina (LEGGIO et al., 2016).  

O D3R encontra-se em neurônios pós-sinápticos, mas também como auto-

receptor pré-sináptico, regulando a liberação de dopamina (BEAULIEU; 

GAINETDINOV, 2011). Ainda, já foi observado que o D3R controla a liberação de 

ACh no córtex pré-frontal em ratos (LACROIX et al., 2003).  

Estudos farmacológicos sugerem que a ativação do D3R prejudica a função 

cognitiva, enquanto seu bloqueio aumenta a atividade cognitiva, tanto em indivíduos 

sadios como em indivíduos com desordens neuropsiquiátricas (NAKAJIMA et al., 

2013) e neurodegenerativas (PICH; COLLO, 2015). Antagonistas/agonistas inversos 

do D3R podem melhorar o prejuízo cognitivo de diversas desordens do SNC, como 

esquizofrenia, depressão e DP, e assim, o D3R tem sido bastante explorado como 

alvo farmacológico para tais desordens (EGELAND et al., 2012; NAKAJIMA et al., 

2013). 

Muitos processos neurodegenerativos estão associados à neuroinflamação, e 

aparentemente a ativação do D3R parece ter relação com a resposta inflamatória 

(XIA; CHENG; HE, 2019). Desta forma, o bloqueio do D3R pode ser uma alternativa 

para que se obtenha efeitos anti-inflamatórios associados a uma atividade pró-

cognitiva. A ativação do D3R presente em células TCD4
+ leva a produção de 

mediadores pró-inflamatórios como TNF-α e IFN-γ. Através de um modelo de DP em 

camundongos, demonstrou-se que a atividade do D3R leva à degeneração de 

neurônios dopaminérgicos da substância negra e que animais nocauteados de D3R 

encontraram-se protegidos desta perda neuronal (GONZÁLEZ et al., 2013). Em 

outro estudo, um antagonista D3R seletivo foi capaz de reduzir a perda de neurônios 

dopaminérgicos nigroestriatais induzida por intoxicação por 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetraidropiridina (MPTP), um pró-fármaco que provoca a destruição de tais 
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neurônios. Ainda, foi observado redução da ativação microglial, contribuindo para 

um efeito anti-inflamatório (ELGUETA et al., 2017). 

O D2R e o D3R têm alta homologia entre si, com similaridade de 

aproximadamente 70% nos domínios transmembranares (CAO et al., 2016). 

Diversos estudos em animais saudáveis demonstraram que o bloqueio do D2R leva 

à supressão da LTP, e como consequência, observam-se prejuízos na memória, 

controle motor e atenção (PRICE et al., 2014). Como o bloqueio de D2R parece 

causar prejuízo cognitivo, antagonistas seletivos de D3R têm sido objetivo de vários 

trabalhos (MARAMAI et al., 2016).   

No entanto, a ação dual em D2R/D3R também têm demonstrado potencial 

terapêutico (LEGGIO et al., 2016). A blonanserina (figura 26), por exemplo, é um 

antagonista D3R/D2R aprovado no Japão e usado para o tratamento da 

esquizofrenia associada a déficits cognitivos (TACHIBANA et al., 2016; TENJIN et 

al., 2013). Verifica-se que a eficácia de alguns antipsicóticos se dá através da taxa 

de ocupação dos dois receptores, corroborando para a eficácia terapêutica de 

ligantes duplos. Apesar da expressão de D3R em certas regiões encefálicas ser 

menor, a dopamina apresenta afinidade por este receptor cerca de 70 vezes maior 

em relação ao D2R e assim, é proposto que a maior afinidade dos ligantes por D3R 

seja crucial (BABA et al., 2015).   

blonanserina  

Figura 26. Antagonista D3R/D2R. 

O resíduo de aspartato Asp3.32, altamente conservado em GPCR de aminas 

biogênicas, também está presente no D3R e a interação com esse aminoácido 

parece essencial (VASS et al., 2014; VERMA et al., 2018). Estudos na literatura com 

compostos contendo o grupo piperazina em sua estrutura demonstraram provável 

interação do nitrogênio piperazínico básico com Asp3.32 (FERRARO et al., 2020). 
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Os resíduos Phe5.51, His6.55 e Thr7.39 são também importantes para a 

interação com o D3R, especialmente o His6.55. Estudo realizado com ligantes D3R 

sugerem que este resíduo não é essencial para a ativação do receptor, mas é 

importante para a interação de antagonistas (KOTA et al., 2015). Foram observadas 

interações do antagonista IX com a Tyr7.35 (figura 27), além da His6.55. Ambos são 

resíduos comuns para interações de ligantes com receptores D2-like. O grupo bifenil 

do composto fez interação π-π com Tyr7.35 e o grupo 2,3-diclorofenil, com o resíduo 

His6.55, através de interação hidrofóbica (FERRARO et al., 2020). 

  

 

 

Figura 27. Interações do composto IX com os resíduos His6.55 e Try7.35 do D3R. (Reproduzido 

de FERRARO et al., 2020, com permissão da Elsevier Publishers. Todos os direitos reservados). 

Em estudos de modelagem molecular com a eticloprida (um antagonista de 

D2R/D3R) em um modelo de homologia do D2R sugeriu que as mesmas interações 

ocorrem com este ligante (figura 28) (CHIEN et al., 2010). Interação adicional com o 

resíduo Phe6.52, responsável pela conformação inativa do D3R, também foram 

encontradas (FERRUZ et al., 2018).  



51 

   

 

Figura 28. Interações da eticloprida com o D3R (Reproduzido de CHIEN et al., 2010, com 

permissão da AAAS. Todos os direitos reservados). 

Outro estudo com uma série de ligantes D3R sugeriu que a selevidade D3R 

depende da interação com o resíduo Tyr7.35, que diferencia D3R e D2R. Além disso, 

interações na alça extracelular EL1 com um resíduo de Gly94 também podem estar 

relacionadas com a setetividade D3R/D2R, sendo  capaz de modular o tamanho e a 

forma do bolso de interação (ANANTHAN et al., 2014).  

 

2.5.1.1  Ligantes D3R 

O interesse no potencial terapêutico do D3R como alvo para a cognição 

aumentou com sua clonagem, e então ligantes para este receptor começaram a ser 

projetados (LEGGIO et al., 2016; PICH; COLLO, 2015). Muitos ligantes D3R foram 

inicialmente descobertos a partir de sua atividade ligante do D2R. Por exemplo, 

fármacos D2R não-seletivos como a clorpromazina e o haloperidol (figura 29) 

também interagem com o D3R, e  alguns antipsicóticos clinicamente disponíveis 

como a amissulpirida possuem atividade antagonista dual em  D2R/D3R e causam 
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menor prejuízo cognitivo que os antipsicóticos clássicos (BRUNTON, 2010; LEMKE 

et al., 2012). Esta observação embasa o interesse em ligantes seletivos para D3R. 

haloperidol

clorpromazina amissulprida
 

Figura 29. Antagonistas D2R/D3R. 

Com o melhor conhecimento da composição do receptor, ligantes D3R 

seletivos foram desenvolvidos. O composto ABT-925 é um antagonista D3R seletivo 

indicado para o tratamento de indivíduos com esquizofrenia e promove o aumento 

da função cognitiva (PICH; COLLO, 2015). A nafadotrida (figura 30) apresentou 

seletividade 10 vezes maior para D3R em comparação com o D2R e efeito ansiolítico 

em ratos (ROGÓŻ; KŁOZIŃSKA; MAJ, 2000). 

ABT-925
nafadotrida

Figura 30. Ligantes D3R. 

Ananthan e colaboradores (2014) descreveram uma série de acilamino 

butilpiperazinas e dentre elas, o composto X (figura 31) merece destaque já que 

apresentou atividade antagonista com afinidades hKi de 4,2 nM e 511 nM para o D3R 

e D2R, respectivamente. Já em avaliações in vivo, o  antagonista S33138 apresentou 

efeiro pró-cognitivo em ratos e macacos. A administração desse composto produziu 
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melhoria nos processos cognitivos como memória de trabalho, olfativa, visual e no 

processo de atenção (MILLAN; BROCCO, 2008). Além disso, o S33138 aumentou a 

plasticidade neural ao promover a neurogênese em camundongos adultos 

(EGELAND et al., 2012). 

X

S33138

 

Figura 31. Antagonistas D3R com atividade in vivo. 

 

O antagonista seletivo PF-4363467 (figura 32) (hD3R Ki 3,1 nM e hD2R Ki 692 

nM) apresentou um bom perfil para o tratamento da drogadição, ao mostrar 

capacidade de atenuação da dependência por opióides em ratos (WAGER et al., 

2017). Outro antagonista D3R, o IRl790 (mesdopetam), aumentou os níveis de BDNF 

no córtex pré-frontal em ensaios in vivo (BECANOVIC et al., 2020).  

PF-43634667
IRI790

(mesdopetam)  

Figura 32. Antagonistas seletivos D3R. 

Como diversos compostos têm sido explorados, foi possível propor um 

modelo farmacofórico para o D3R (figura 33). Os ligantes são comumente compostos 

por um região aromática, seguido por um grupo básico (geralmente uma amina 

cíclica). Ainda, a presença de um grupo para ligação de hidrogênio, conectado a um 

espaçante (linear flexível) também compõe o modelo. Por fim, um segundo grupo 

aromático pode ser observado em alguns ligantes (ANANTHAN et al., 2014; 

FERRUZ et al., 2018; MARAMAI et al., 2016).   
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Figura 33. Modelo farmacofórico para antagonistas do D3R. 

Como exposto, o bloqueio do D3R tem demonstrado importantes contribuições 

para o tratamento de doenças do SNC. Em uma abordagem multialvo, o uso de 

antagonistas/agonistas inversos do D3R, H3R e H4R, podem auxilar com seus 

respectivos efeitos farmacológicos. Antagonistas do D3R (além de promover a 

melhoria nos processos cognitivos e redução da perda de neurônios 

dopaminérgicos) impedem a ligação da dopamina liberada pelo H3R, por ação de 

antagonistas H3R. Já o bloqueio dos receptores D3R e H4R pode apresentar efeito 

anti-inflamatório de maneira mais substancial, uma vez que tal efeito será promovido 

por dois alvos farmacológicos.   
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333   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS      

 

Em face ao arsenal terapêutico ainda restrito para o tratamento de distúrbios 

cognitivos e diante a experiência do grupo na síntese dos núcleos 

diidrobenzofurânico, o objetivo deste trabalho foi sintetizar e avaliar a atividade de 

compostos diidrobenzofuranil-piperazínicos e homopiperazínicos (série LINS01, 

figuras 34 e 35) como ligantes de receptores histaminérgicos (H3R e H4R), 

dopaminérgicos (D2R e D3R) e da AChE, em busca de atividade pró-cognitiva. 

LINS01XX

1a (R1 = Me; R2 = Ph)

1b (R1 = Ph; R2 = Me)

1c (R1 = Ph; R2 = OMe)

1d (R1 = Ph; R2 = tBu)

1e (R1 = Ph; R2 = Ph)

1f (R1 = Alil; R2 = Cl)

1g (R1 = Alil; R2 = OMe)

1h (R1 = Alil; R2 = tBu)

1i (R1 = Alil; R2 = Ph)

1j (R1 = Alil; R2 = Me)
 

Figura 34. Compostos diidrobenzofuranil-piperazínicos planejados neste trabalho. Características 

consideradas no planejamento da série LINS01. Verde: núcleo de ressonância; Laranja: grupo polar 

protonável; Azul: grupo hidrofóbico/volumoso adicional. 

LINS01XX

1k (R1 = Me; R2 = Ph)

1l (R1 = Me; R2 = tBu)

1m (R1 = Alil; R2 = Ph)

 

Figura 35. Diidrobenzofuranil-homopiperazinas planejadas neste trabalho. Características 

consideradas no planejamento da série LINS01. Verde: núcleo de ressonância; Laranja: grupo polar 

protonável; Azul: grupo hidrofóbico/volumoso adicional. 

Assim, os compostos sintetizados foram avaliados através de ensaios de 

afinidade com os alvos (H3R, H4R, D2R, D3R e AChE) e ensaios funcionais que 

incluem a avaliação da atividade intrínseca nas vias clássica de sinalização 

(acoplamento com a proteína G) como na via de -arrestinas. Estudo de modelagem 

molecular foram realizados para auxiliar no estudo da REA dos compostos.  
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Finalmente, como prova de conceito a atividade de compostos selecionados 

da série LINS01 sobre a memória foram realizados para avaliação da eficácia em 

um modelo de esquiva discriminativa.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Desenvolver metodologias sintéticas para obtenção dos compostos da série 

LINS01 (diidrobenzofuranil-piperazínicos e homopiperazínicos); 

b) Otimizar as metodologias sintéticas para obtenção de maior rendimento, caso 

necessário; 

c) Avaliar os compostos finais por meio de ensaio de afinidade nos alvos 

propostos (H3R, H4R, AChE e D3R), bem como ensaios funcionais 

(Transferência de Energia por Ressonância de Bioluminescência – BRET); 

d) Avaliar e propor uma REA dos compostos da série LINS01 perante os alvos 

farmacológicos propostos; 

e) Avaliar os compostos através de estudo de modelagem molecular; 

f) Avaliar os compostos em modelo de memória. 
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444   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   

 

4.1 Planejamento da série LINS01 

O planejamento dos compostos foi baseado em semelhanças estruturais de 

ligantes relatados em literatura (figura 36) e características farmacofóricas 

importantes para interação em cada alvo farmacológico. Os requisitos considerados 

no planejamento dos compostos da série LINS01 estão demonstrados na figura 34 e 

35.  

ABT-239

UW-MD71

donepezila

blonanserina
galantamina

haloperidol

Ligantes H3R

ABT-925

Ligantes H4R

JNJ-7777120

ciproxifano

A-943931

Ligantes AChE

pitolisanto

Ligantes D3R

VUF10499

 

Figura 36. Ligantes considerados para planejamento dos compostos da série LINS01. 

Os compostos planejados apresentam um grupo amino básico que dista do 

anel aromático semelhantemente aos compostos com atividade em H3R e H4R, e em 

concordância com o farmacóforo proposto (CHRISTOPHER; THANGAM; SURESH, 
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2012; SCHULTES et al., 2013). Além disso, vários 2-aminoetilbenzofuranos (como o 

ABT-239) já foram avaliados como ligantes H3R, demonstrando boa afinidade 

(COWART et al., 2004b). Assim, os compostos aqui propostos apresentam as 

mesmas características, porém sem a aromaticidade no anel furânico.  

Em relação aos antagonistas H4R, pode-se também notar grande semelhança 

estrutural dos compostos da série LINS01 com o JNJ-7777120. Muitos ligantes do 

H4R apresentados em literatura apresentam o oxigênio ou nitrogênio como 

heteroátomo do núcleo central (CORRÊA; FERNANDES, 2015). 

Variações nos grupos básicos, como piperidina, homopiperazina e pirrolidina, 

são alternativas bastante versáteis e adequadas para o planejamento racional de 

fármacos. Compostos contendo a homopiperazina têm demonstrado excelente 

potencial como ligantes dos alvos envolvidos neste trabalho, e com afinidade até 

mesmo superiores aos análogos piperazínicos (LEE-DUTRA et al., 2006; PEPRAH 

et al., 2012; WINGEN; STARK, 2013). Assim, a homopiperazina foi considerada para 

investigação neste contexto.  

O papel do substituinte R1 na afinidade por H3R parece bem definido. 

Ligantes desse receptor apresentam grupos lipofílicos pequenos (como o grupo 

metila em ABT-239) nesta região, que levam à alta afinidade. Entretanto, resultados 

anteriores da série LINS01, obtidos pela autora deste trabalho durante o mestrado e 

posteriormente publicados (CORRÊA, 2015; CORRÊA et al., 2017b), mostraram que 

o grupo alila (não avaliado em publicações de outros grupos na literatura) levou à 

maior afinidade para H3R, e assim novos análogos alilados devem ser avaliados. 

Em relação ao H4R, a metila parece ser o melhor substituinte R1 em análogos 

do JNJ-7777120 (VENABLE et al., 2005). Em contrapartida, resultados da autora 

levam a crer que esse papel é dúbio na série LINS01 (CORRÊA, 2015; CORRÊA et 

al., 2017b) e merece ainda investigação. Ainda, outros resultados do grupo sugerem 

que os substituintes R2 determinam a afinidade H3R/H4R, sendo o cloro o que leva à 

maior afinidade ao H4R (como no JNJ-7777120) e grupos mais volumosos (como no 

ABT-239) para o H3R (CORRÊA et al., 2017a). 

Considerando a atividade anticolinesterásica, podem ser observadas as 

mesmas características descritas (figura 36). A donepezila por exemplo, exerce sua 
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ação ao se ligar principalmente por interações π-stacking em aminoácidos não 

pertencentes à tríade catalítica (KRYGER; SILMAN; SUSSMAN, 1999), e o 

substituinte benzila parece realizar uma interação hidrofóbica importante com a 

AChE (LEMKE et al., 2012). Nota-se que nos compostos planejados os substituintes 

R1 escolhidos nos permitem avaliar possível interação com AChE, através de 

interação π-stacking (devido a presença do grupo fenila) ou interação hidrofóbica 

(pela presença dos grupos metila e alila). O mesmo vale para os substituintes R2, 

que na donepezila é representado pelas metoxilas, e em algumas indanonas 

(compostos anticolinesterásicos) da literatura o grupo metila nessa posição realiza 

uma interação hidrofóbica com a AChE (RIZZO et al., 2010).  

Por fim, para os ligantes dopaminérgicos também se observa semelhanças 

estruturais com os compostos planejados (figura 36). Propõe-se como farmacóforo 

para ligantes D3R, uma região aromática acoplada a um grupo protonável seguido 

de uma região hidrofóbica (CAO et al., 2016). Sugere-se que uma interação lipofílica 

na alça extracelular 1 (EL1) do D3R é importante. Além disso, é possível que a 

seletividade D3R/D2R, esteja vinculada a um grupo fenilpiperazínico (NEWMAN et 

al., 2012) e assim, com os substituintes R1 nos compostos planejados pode-se 

explorar o papel do grupo fenilpiperazínico como farmacofórico ou auxofórico para 

interação D3R/D2R.  

Considerando a estratégia multialvo, os substituintes R2 devem ser avaliados 

quanto as prováveis características envolvidas na possível afinidade por cada alvo. 

Assim, pretende-se sintetizar compostos com substituintes de característica 

hidrofóbica, volumosa e doadora de elétrons para-orientados em relação ao 

heteroátomo do núcleo central, para determinar a REA da série. 

4.2 Metodologia sintética dos compostos LINS01 

Os compostos da série LINS01 podem ser preparados partindo-se de fenóis 

para-substituídos, obtidos comercialmente com grau de pureza adequado para o 

procedimento sintético. Os esquemas 1 e 2 mostram as rotas sintéticas para os 

compostos planejados.   

Para a síntese dos compostos planejados, primeiramente, os fenóis para-

substituídos foram alilados utilizando o brometo de alila e carbonato de potássio em 
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acetona. As reações foram conduzidas sob agitação magnética em refluxo, segundo 

metodologias já publicadas pelo grupo (CORRÊA et al., 2016, 2017b, 2017a). 

Posteriormente, os produtos alilados foram submetidos ao rearranjo de Claisen, 

gerando os respectivos compostos 2-alilados. A reação é realizada através do uso 

da irradiação microondas, que acelera o processo (MAJETICH; HICKS, 1995).  

(A) (B) (C)

(D)

R1 = R2 = 

n = 1 ou 2
(1a - 1e; 1k - 1l)

Esquema 1: Procedimento sintético para os compostos planejados (1a - 1e; 1k - 1l). (A) brometo de 

alila (2 eq.), K2CO3 (2 eq.), acetona, refluxo (60 °C), 2h; (B) 220 ºC, 300 psi, DMF, MW 300 W, 60 - 90 

min; (C) I2 (1,1 eq.), água ou H2O:EtOH, 12 h; (D) piperazinas ou homopiperazinas substituídas (1,1 

eq.), K2CO3 (1 eq.), ACN, THF ou acetona, refluxo (60 – 80 °C), 12 h ou K2CO3 (1 eq.), 120 ºC, 300 

psi, THF ou acetona, MW 300 W, 90 - 120 min. 

 

(E)

(D)

(A) (C)(B)

R2 = 

1f - 1j, 1m n = 1 ou 2

Esquema 2: Procedimento sintético para os compostos planejados (1f – 1j e 1m). (A) brometo de 

alila (2 eq.), K2CO3 (2 eq.), acetona, refluxo (60 °C), 2h; (B) 220 ºC, 300 psi, DMF, MW 300 W, 60 - 90 

min; (C) I2 (1,1 eq.), água ou H2O:EtOH, 12 h; (D) piperazina ou homopiperazina (4 eq.) K2CO3 (1 eq.), 

THF, refluxo (60 – 80 °C), 12 h; (E) brometo de alila (2 eq.), K2CO3 (1 eq.), THF ou acetona, refluxo 

(60 °C), 12 h ou brometo de alila (3 eq.), K2CO3 (1 eq.), 120 °C, 300 psi, THF, MW 300W, 2 h.  

 

Os produtos 2-alilados podem sofrer ciclização utilizando iodo, fornecendo o 

núcleo diidrofurânico e diidroindólico iodometilados. Esta etapa reacional é 

conduzida em água (H2O) ou mistura de água:etanol (H2O:EtOH), conforme 

metodologia publicada pelo grupo (CORRÊA et al., 2016, 2017b; PANCOTE et al., 



61 

 

2009). Devido à instabilidade dos produtos em sílica (PANCOTE et al., 2009), os 

produtos brutos são utilizados diretamente na etapa sintética subsequente. Após, as 

piperazinas ou homopiperazinas N-substituídas e não substituídas, são alquiladas 

com os compostos iodociclizados obtidos na etapa anterior, utilizando metodologia 

descrita pelo grupo (CORRÊA, 2015; CORRÊA et al., 2017b, 2017a). As reações 

podem ser conduzidas em duas diferentes condições, clássica (agitação magnética 

e refluxo) ou em reator micro-ondas.  

Para a preparação dos produtos finais alilados é realizada uma etapa 

reacional adicional. Nesta, utiliza-se o brometo de alila, na presença de uma base 

(carbonato de potássio ou trietilamina). As reações são conduzidas em condições 

clássicas (agitação magnética e refluxo) ou em reator micro-ondas dependendo do 

substituinte (CORRÊA et al., 2017b, 2017a, 2019). 

Quando necessário, a purificação dos compostos pode ser realizada através 

de cromatografia em coluna com proporções adequadas dos eluentes hexano:AcOEt 

ou DCM: MeOH.  

4.2.1 Caracterização  

As reações foram acompanhadas por cromatografia em camada delgada 

(CCD) e os compostos obtidos foram caracterizados por ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio (1H-RMN) e de carbono (13C-RMN), além de espectrometria de 

massas (EM). A pureza dos compostos foi avaliada por cromatografia gasosa e/ou 

líquida, e foram consideradas para os ensaios biológicos as amostras com pureza 

superior a 95%. 

4.3 Metodologia dos ensaios in vitro em GPCR 

Os ensaio de afinidade e ensaio funcional (utilizando metodologia de BRET) 

para os receptores histaminérgicos e dopaminérgicos, foram realizados em 

colaboração com pesquisadores parceiros. Foram ultilizadas metodologias 

estabelecidas pelo grupo e com resultados publicados. 

Os ensaios de afinidade e ensaio funcional para os receptores 

histaminérgicos (H3R e H4R) foram realizados em colaboração com o laboratório 

7TMR da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, sob coordenação do 
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Prof. Dr. Claudio Miguel da Costa Neto (CORRÊA et al., 2017a, 2021). Já os ensaios 

de afinidade para os receptores dopaminérgicos (D2R e D3R), foram realizados pelo 

grupo e supervisão do Prof. Dr. Holger Stark do Instituto de Química Farmacêutica 

Medicinal da Universidade Heinrich Heine Düsseldorf – Alemanha, também com 

resultados publicados (CORRÊA et al., 2020). 

4.3.1   Ensaio de afinidade em receptores histaminérgicos (H3 e H4) 

O ensaio de afinidade para os H3R e H4R humanos (hH3R e hH4R) foi 

realizado medindo o deslocamento da [3H]-histamina de receptores expressos em 

células renais humanas HEK293T  (CORRÊA et al., 2017a). O ensaio apresenta 

como premissa a interação de um composto marcado radioativamente ([3H]-

histamina) e compostos não-radiomarcados com o alvo farmacológico. As afinidades 

dos ligantes (compostos testes) podem ser determinadas através do deslocamento 

da [3H]-histamina em concentração fixa e diferentes concentrações do composto 

competidor são aplicadas (DE JONG et al., 2005). 

As células foram cultivadas em DMEM suplementado com soro fetal bovino 

(SFB) e penicilina/estreptomicina, a temperatura controlada e um ambiente 

umidificado com CO2. As transfecções transientes foram realizadas utilizando 

polietilenimina 25KDa (PEI) como agente transfectante. Após o plaqueamento, as 

células foram lavadas com tampão de lavagem e incubadas com [3H]-histamina. 

Concentrações crescentes de histamina não-marcada e dos compostos testes foram 

então adicionadas. As células foram lisadas com tampão de lise e os lisados 

celulares transferidos para frascos apropriados contendo líquido de cintilação. Os 

compostos clobenpropite e JNJ-10191584, foram utilizados como ligantes padrão 

dos H3R e H4R, respectivamente. A concentração inibitória média (IC50) dos 

compostos testados foi obtida através da curva concentração-resposta. A partir dos 

valores de IC50, as afinidades foram obtidas utilizando a equação de Cheng-Prusoff, 

onde Ki = (IC50)/(1+([ligante]/KD). Os detalhes metodológicos estão descritos em 

publicações recentes (CORRÊA et al., 2017a, 2021). 

4.3.2  Avaliação da atividade funcional por BRET 

Com a técnica de BRET é possível verificar a ativação e sinalização de um 

GPCR, através do monitoramento da interação entre as subunidades (α e dímero 
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β/γ) da proteína G. O BRET é baseado na transferência de energia entre um aceptor 

e um doador bioluminescente. Quando as subunidades do receptor estão 

estreitamente próximas (estado basal), ocorre a transferência de energia da 

subunidade alfa (fusionada a luciferase) para o aceptor (subunidade gama fusionada 

a GFP10), emitindo luz. No entanto, quando o receptor é ativado, ocorre a 

dissociação entre as subunidades α e dímero β/γ e assim, o sinal de BRET diminui  

(LOHSE; NUBER; HOFFMANN, 2012). Em resumo, valores negativos de BRET 

indicam ativação do receptor (efeito agonista) e valores positivos indicam 

estabilização do estado inativo (efeito agonista inverso). Valores próximos de zero 

indicam atividade antagonista (neutra). 

A ativação da proteína Gi pelos ligantes foi avaliada em células HEK293T co-

transfectadas com Gα1-RlucII, G1 e G2-GFP10 em H3R e H4R. Após a 

transfecção, as células foram lavadas, tripsinizadas e ressuspendidas em PBS em 

temperatura ambiente. Em seguida, a suspensão foi distribuída por poço em placas 

brancas de 96 poços e tratados com diferentes concentrações de histamina ou 

análogos. Utilizou-se a coelenterazina 400a como substrato de luciferase gerando 

luz com pico de emissão máximo em 400 nm (CORRÊA et al., 2017a, 2021). 

As medições de BRET foram realizadas pelo leitor de placas. Os sinais foram 

calculados pela razão da intensidade da luz emitida pelo aceptor pela intensidade da 

luz emitida pelo doador (RlucII) e os valores corrigidos através da subtração dos 

sinais de BRET detectados quando somente RlucII for expressa. Os dados obtidos 

foram apresentados utilizando o Programa GraphPad Prism. Os detalhes 

experimentais podem ser encontrados em publicação recente de nosso grupo 

(CORRÊA et al., 2017a, 2021). 

4.3.3  Ensaio de afinidade em receptores dopaminérgicos (D2 e D3) 

Assim como para os receptores histaminérgicos, o ensaio de afinidade para 

D2R e D3R humanos (hD2R e hD3R) foi realizado através do deslocamento de um 

ligante radiomarcado ([3H]-espiperona) em células de ovário de hamster (CHO) 

expressando os receptores de interesse (CORRÊA et al., 2020).  

As células CHO foram cultivadas em DMEM suplementado com glutamina, 

SFB e penicilina-estreptomicina para o D2R e glutamina e SFB para o D3R. As 
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células CHO expressando o D2R, foram coletadas em solução de PBS e o meio 

contendo as células CHO expressando o D3R, centrifugado a baixa temperatura. O 

homogenato foi ressuspendido com solução tampão e centrifugado (CORRÊA et al., 

2020)  

As preparações de membrana foram incubadas com [3H]-espiperona e os 

compostos-teste. Após um período de incubação, a mistura foi adicionada em 

recipiente adequado, contendo solução de PEI, seguido por lavagem com água 

deionizada gelada. O haloperidol foi utilizado como padrão farmacológico. A partir 

dos valores de IC50, as afinidades são obtidas utilizando a equação de Cheng-

Prusoff, onde Ki = (IC50)/(1+([ligante]/KD). Os detalhes experimentais podem ser 

consultados em publicação recente de nosso grupo, em colaboração com o Prof. 

Stark (CORRÊA et al., 2020).  

4.4 Ensaio de atividade anticolinesterásica (AChE) 

 O ensaio foi realizado segundo metodologia de Ellman adaptada. A 

metodologia se baseia na determinação da atividade colinesterásica através da 

quantificação de tiocolina formada por hidrólise da acetiltiocolina (ASChI) pela AChE. 

A tiocolina formada reage com o ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) e produz 

um ânion amarelo (nitrobenzoato) com intensa absorção e que pode ser identificado 

e quantificado espectrofotometricamente (ELLMAN et al., 1961; MATHEW; 

SUBRAMANIAN, 2014).  

As determinações foram realizadas em placas de 96 poços, utilizando a AChE 

de enguia elétrica (EeAChE) incubada com os compostos testes, conforme 

metodologia descrita em literatura (MATHEW; SUBRAMANIAN, 2014). A donepezila 

foi utilizada como padrão farmacológico. As leituras obtidas em leitor de placas 

foram utilizadas para calcular os valores de IC50 por regressão não-linear no 

programa GraphPad Prism. 

4.5. Ancoramento Molecular  

Para analisar os resultados obtidos com a série LINS01, estudos de 

ancoramento molecular em H3R e H4R foram realizados em colaboração com o Prof. 

Dr. György Keserü da Hungarian Academy of Sciences seguindo metodologia 

descrita em (CORRÊA et al., 2021).  
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Os estudos foram realizados usando modelos de homologia para o hH3R e 

hH4R disponíveis na base GPCRdb (gpcrdb.org). Os ligantes ABT-239 e JNJ-

7777120 foram utilizados como referência para o H3R e H4R, respectivamente 

(CORRÊA et al., 2021).  

O protocolo IFD (Induced Fit Docking) foi aplicado para melhorar os locais de 

ligação com os receptores, fornecendo uma estrutura para o H4R e três estruturas 

para o H3R, que foram selecionadas para posterior acoplamento. Os estados de 

protonação e conformação dos ligantes foram gerados com o software Ligprep e 

todos os ligantes foram encaixados nas estruturas com o Glide. Os detalhes dos 

experimentos de modelagem molecular podem ser encontrados em publicação 

recente de nosso grupo (CORRÊA et al., 2021).  

4.6. Ensaios farmacológicos in vivo   

Os ensaios farmacológicos in vivo em um modelo de labirinto em cruz elevado 

modificado (modelo comportamental de ansiedade, memória e de atividade 

locomotora) foram realizados para avaliação de dois compostos selecionados da 

série LINS01 (LINS01003 e LINS01004). Os experimentos foram conduzidos pelo 

grupo da Profa. Dra. Suzete Maria Cerutti, sob sua supervisão, de acordo com 

metodologia estabelecida e publicada em (SOLIANI et al., 2020).  

Os 38 animais foram obtidos do Centro de Desenvolvimento de Medicina 

Experimental e Biologia (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) e todos os procedimentos foram conduzidos seguindo os Princípios 

Éticos em Pesquisa Animal pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) e 

aprovado sob nº 4334191218, sob responsabilidade da Profa. Suzete Cerutti 

(SOLIANI et al., 2020). 

Os ensaios foram realizados através da esquiva discriminativa em labirinto em 

cruz modificado (PMDAT - Plus-Maze Discriminative Avoidance Task) (OLIVEIRA et 

al., 2018). Os compostos donepezila e clobempropite foram utilizados como 

referência. Os dados obtidos foram avaliados por análise de variância de medidas 

repetidas (one-way ou two-way RM ANOVA), seguido pelo teste post hoc de 

Bonferroni, quando necessário.  As análises estatísticas foram realizadas através do 

programa estatístico Graph Pad Prism® 6.0. Foi adotado nível de significância de 
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95%, e valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos 

(SOLIANI et al., 2020). 
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555   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   EEE   DDDIIISSSCCCUUUSSSSSSÃÃÃOOO   
 

5.1 Síntese dos compostos da série LINS01 

5.1.1 Síntese dos compostos alilados (3a-e) 

K2CO3

acetona

3a-e

R2 = Cl (a); Me (b); OMe (c); tBu (d); Ph (e) 
 

Esquema 3. Síntese dos compostos alilados. 

Os compostos alilados foram avaliados em diferentes condições reacionais 

(tabela 2).  

Tabela 2. Condições reacionais e rendimentos dos compostos alilados.  

Composto Metodologia Tempo Extração Rendimento 

3a Agitação magnética (60 ºC) 4 h Hex:AcOEt (5:1) 79% 

3b Agitação magnética (60 ºC) 4 h Hex:AcOEt (5:1) 83% 

3c Agitação magnética (60 ºC) 4 h Hex:AcOEt (5:1) 89% 

3d Agitação magnética (60 ºC) 4 h Hex:AcOEt (5:1) 74% 

3e Agitação magnética (60 ºC) 2 h AcOEt Quantitativo 

 Agitação ultrassônica (25 ºC) 1 h AcOEt 57% 

 Agitação ultrassônica (25 ºC)  4 h  DCM 75% 

 Agitação ultrassônica (40 ºC) 4 h DCM 88% 

Hex: hexano; AcOEt: acetato de etila; DCM: diclometano 

 

Reações de alilação são bem conhecidas e utilizadas, trata-se de uma reação 

de substituição nucleofílica. Neste tipo de reação, um nucleófilo (com um par de 

elétrons disponível) ataca uma posição eletrofílica (deficiente de elétrons) de uma 

molécula que contém um grupo lábil, deslocando-o e substituindo-o. As reações de 

substituição nucleofílica podem ocorrer por dois mecanismos (SN1 ou SN2) (SMITH; 

MARCH, 2007). 

A substituição nucleofílica bimolecular (SN2) ocorre em uma única etapa (sem 

formação de carbocátion) e é favorecida quando não há impedimento estérico no 

átomo de carbono a ser substituído. Nesta reação, ao passo que ocorre o ataque 
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nucleofílico (etapa determinante da velocidade de reação) o grupo lábil é deslocado 

(ocorre simultaneamente) (CLAYDEN et al., 2000). Além disso, solventes polares 

apróticos (como a acetona, utilizada nas reações dos compostos propostos) 

favorecem o mecanismo SN2, pois podem estabilizar o grupo de saída favorecendo 

a SN2 (CAREY; SUNDBERG, 2007). 

Para reações de substituição, haletos de alquila (como o brometo de alila) são 

comumente utilizados, pois apresentam bons grupos de saída. Considera-se um 

bom grupo de saída o substituinte capaz de se afastar da estrutura como um íon ou 

uma molécula relativamente estável (SMITH; MARCH, 2007). O uso de base 

(K2CO3) nas reações foi utilizado para aumentar a nucleofilicidade da hidroxila 

fenólica dos compostos fenólicos e realizar a neutralização do ácido bromídrico 

formado no decorrer da reação. 

As reações foram conduzidas de maneira convencional (agitação e refluxo) e 

assistidas por ultrassom. Considerando o composto 3e como exemplo (esquema 3), 

nota-se que a reação de modo convencional foi mais vantajosas, com tempo 

reacional de apenas 2 horas e rendimento quantitativo, em comparação com a 

metodologia assistida por ultrassom, em que os rendimentos variaram de 57 a 75%. 

Alilações de fenóis já foram descritas com metodologia semelhante (agitação 

magnética e temperatura ambiente) (BARBOSA, 2017). No entanto, obteve-se bons 

rendimentos (44 a 71%) com tempos reacionais maiores (2 a 8 horas) e rendimentos 

superiores (70 a 86%) foram obtidos somente com 24 h de reação. No presente 

trabalho, os fenóis alilados foram obtidos em menores tempos reacionais (2 a 4 

horas) e com maiores rendimentos (74% a quantitativo). A principal diferença entre 

os dois procedimentos, trata-se do aquecimento e assim, a temperatura parece ser 

um fator determinante para maior formação dos compostos de interesse. 

A influência da temperatura também pode ser observada na metodologia 

assistida por ultrassom. Quando conduzida com aquecimento, o rendimento obtido 

foi de 75% para 88%. No entanto, os resultados demonstraram que a metodologia 

convencional (agitação magnética) deve ser considerada, uma vez que o tempo 

reacional é de no máximo 4 horas e com rendimentos superiores. 
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5.1.2 Síntese dos compostos 2-alilados (4a-e) 

 

4a-e

MW, 200ºC

3a-e

R2 = Cl (a); Me (b); OMe (c); tBu (d); Ph (e) 
 

Esquema 4. Esquema da obtenção dos compostos 2-alilados pelo rearranjo de Claisen. 

 Os compostos 2-alilados foram obtidos através do rearranjo de Claisen, um 

rearranjo [3,3]-sigmatrópico. Este tipo de rearranjo é muito utilizado na síntese 

orgânica devido a ser uma isomerização térmica simples para formação do produto. 

Este tipo de reação ocorre através de um mecanismo pericíclico (esquema 5) que 

leva à formação de uma orto-dienona e posterior isomerização ao orto-alil fenol 

correspondente. A reorganização simultânea dos elétrons da ligação dá origem a 

uma forma mais estável permitindo a formação da nova ligação carbono-carbono 

(CASTRO, 2004; FREITAS et al., 2017).  

 
Esquema 5. Obtenção dos compostos 2-alilados pelo rearranjo orto-claisen. 

As sínteses dos compostos 2-alilados foram conduzidas em reator micro-

ondas, comumente utilizado para este tipo de reação, pois possibilitam distribuição 

mais homogênea e eficaz do aquecimento, diminuindo o tempo reacional e 

conduzindo a melhores rendimentos (CRAVOTTO; CINTAS, 2007; NASCIMENTO; 

FERNANDES, 2017). Diferentes tempos reacionais e solventes foram avaliados, 

conforme descrito na tabela 3. 
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Tabela 3 Condições reacionais e rendimentos obtidos para os compostos 2-alilados.  

Composto Solvente Tempo  Eluente  Rendimento 

4a DMF 60 min 9:1 (hex: AcOEt) 90% 

4b DMF 60 min 9:1 (Hex:AcOEt) 86% 

4c DMF 60 min 9:1 (Hex:AcOEt) 88% 

4d DMF 60 min 9:1 (Hex:AcOEt) 80% 

4e DEG 45 min 1:1 (Hex:AcOEt) 66% 

 DMF 60 min 1:1 (Hex:AcOEt) 74% 

 DMF 90 min 1:1 (Hex:AcOEt) 94% 

 Diglima 90 min 1:1 (Hex:AcOEt) n.d. 

 Difenil éter 120 min 1:1 (Hex:AcOEt) n.d. 

DMF: dimetilfomamida; DEG: dietilenoglicol; Hex: hexano; AcOEt: acetato de etila; n.d.: não 

determinado. 

 Os resultados foram bastante satisfatórios, com rendimentos obtidos de 66 a 

94% dentre os diferentes compostos 2-alilados. Além disso, o uso de solventes 

polares favoreceram a formação do produto desejado (FERREIRA, 2008). Dentre os 

solventes polares escolhidos, dietilenoglicol (DEG), dimetilformamida (DMF) e 

diglima, a diglima demonstrou pior desempenho. Aparentemente houve somente 

consumo parcial do material de partida e com formação de subprodutos (observado 

por placa de CCD - cromatografia em camada delgada). Com o difenil éter como 

solvente reacional, foi possível observar (também a partir de CCD) que o produto 2-

alilado foi obtido. No entanto, o processo de extração para retirada do difenil éter 

não foi eficiente e o rendimento não pode ser determinado. Já o DMF demonstrou 

ser o solvente mais adequado para a reação, mesmo com os diferentes tempos 

reacionais, com rendimentos de 74 a 94% dos compostos 2-alilados. Ainda, a alta 

solubilidade do DMF em água permite um método de extração simples e eficiente.  

5.1.3 Síntese dos compostos ciclizados (5a-e) 

I2

4a-e 5a-e

R2 = Cl (a); Me (b); OMe (c); tBu (d); Ph (e)  

Esquema 6. Ciclização mediada por iodo para obtenção dos compostos 5a-e. 
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 A reação de ciclização mediada por iodo já é bem explorada e estabelecida 

no grupo, com diversos trabalhos publicados usando essa metodologia (CORRÊA et 

al., 2016, 2017b, 2017a). A ciclização é caracterizada pelo ataque de um eletrófilo à 

uma dupla ou tripla ligação do substrato acíclico, que posteriormente, sofre um 

ataque nucleofílico intramolecular (esquema 7) levando a formação do composto 

ciclizado (CARDILLO; ORENA, 1990).  

- I3- - H+I
2

δ+δ-

 
Esquema 7. Mecanismo proposto para reações de ciclização mediada por iodo. 

 As reações para a formação dos produtos ciclizados foram conduzidas sob 

agitação magnética e temperatura ambiente. As diferentes condições reacionais e 

rendimentos estão arrolados na tabela 4.  

Em experimentos realizados anteriormente (CORRÊA et al., 2016, 2017b, 

2017a), foi verificado que a água é o melhor solvente empregado para ciclização do 

2-alilfenol. O rendimento obtido nas reações foi de 87% e com tempo reacional de 

apenas 4 horas. Neste mesmo trabalho, observou-se que a mistura H2O:EtOH como 

solvente reacional levou a rendimentos inferiores e com formação de subprodutos. 

Propõe-se que a formação de subprodutos seja devido a reações de competição na 

presença de água e EtOH, que aumenta a solubilidade do material de partida, 

levando a formação de produtos etoxilados e hidroxilados. Na ausência de EtOH 

essas reações colaterais não ocorrem, facilitando a ciclização intramolecular e 

gerando o produto. 
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Tabela 4. Condições reacionais e rendimentos obtidos para os compostos ciclizados. 

Composto 
Solvente 

reacional 

Tempo 

reacional 

Solvente 

extrator 
Rendimento 

5a H2O 12 horas DCM 62% 

5b H2O 12 horas DCM 75% 

5c H2O 12 horas DCM 71% 

5d H2O 12 horas DCM 73% 

5e H2O:EtOH (9:1) 12 horas DCM 62% 

 H2O:EtOH (9:1) 12 horas AcOEt Quantitativo 

 H2O:DCM (9:1) 12 horas AcOEt Quantitativo 

 H2O: AcOEt (9:1) 12 horas AcOEt 76% 

DCM: diclorometano; AcOEt: acetato de etila; EtOH: etanol.  

   Utilizando somente água como solvente, os compostos 5a-d foram obtidos 

com bons rendimentos que variaram de 62 a 75%. Já para o composto 5e, devido à 

baixa solubilidade do produto de partida em água (explicada pela alta lipofilicidade) e 

permanecer no estado sólido, as reações foram conduzidas com EtOH como co-

solvente. Obteve-se a formação do produto iodado com conversão total (rendimento 

quantitativo). Notou-se que para o 2-alilfenol sólido (composto 5e) o uso de EtOH 

não contribuiu negativamente e o produto foi obtido com rendimento excelente.  

 Compostos 2-(iodometil)-2,3-diidrobenzofuranos também foram sintetizados 

por Zhou, He e Chen (2008). Estes, obtiveram rendimento de no máximo 46% e com 

metodologia menos vantajosa. Os compostos foram obtidos apenas com 40 horas 

de reação e em aquecimento. Com as reações conduzidas em temperatura 

ambiente não houve formação de produto. Além disso, utilizou-se diclorometano 

(DCM) como solvente reacional (ZHOU; HE; CHEN, 2008). Nota-se que em nossas 

metodologias, além de menor tempo reacional (12 h) utilizou-se água como solvente 

(ou quantidade mínima de EtOH como co-solvente).  

 Para o composto 5e, outros co-solventes foram testados e também 

conduziram a bons resultados. O uso de DCM como co-solvente levou a rendimento 

quantitativo, enquanto que o uso de AcOEt, a 76% de rendimento. O solvente 

extrator também foi avaliado e demonstrou-se que o melhor deles foi o AcOEt em 

comparação com o DCM.  
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 A quantidade de iodo utilizada também foi avaliada em trabalhos anteriores 

(CORRÊA, 2015; CORRÊA et al., 2016). As reações neste trabalho foram 

conduzidas com 1,1 equivalente de iodo, enquanto outras metodologias descritas na 

literatura utilizam maior proporção. Por comparação, Fousteris e colaboradores 

(2006), que também observou o efeito negativo da mistura H2O:EtOH na formação 

de 2-alilfenóis iodados, obtiveram rendimentos que variaram de 44 a 94%. 

Entretanto, os rendimentos superiores foram obtidos apenas com 4 equivalentes de 

iodo e aquecimento (50 °C). Em nossa metodologia, além de utilizar menor 

quantidade de iodo, gerando economia de reagentes e aumento da eficiência 

atômica, ocorre em temperatura ambiente, indo ao encontro dos preceitos da 

química verde (LENARDÃO et al., 2003). Ainda, em outro trabalho, a quantidade de 

iodo utilizada também foi pequena (apenas 1,1 equivalente), entretanto, assim como 

metodologia anterior, a reação foi conduzida em aquecimento (50 °C) (CHEN et al., 

2011). Nota-se que nossa metodologia apresenta vantagens em relação as 

condições reacionais. Os produtos são obtidos sem aquecimento, com 1,1 

equivalente de iodo e tempo reacional de 12 horas.     

5.1.4  Síntese dos compostos piperazínicos (6a-d) 

K
2
CO

3

6a-e5a-e

R2 = Cl (a); Me (b); OMe (c); tBu (d); Ph (e)  

Esquema 8. Síntese dos compostos 6a-6e para obtenção dos compostos 1f-1j. 

As reações foram conduzidas em condições distintas, usando diferentes 

solventes, tetraidrofurano (THF), acetonitrila (ACN) ou acetona, e diferentes 

quantidades de piperazina (2 ou 4 equivalentes). As reações foram também 

avaliadas em relação ao uso de refluxo ou do reator de micro-ondas (tabela 5). 
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Tabela 5. Condições reacionais e rendimentos obtidos para os compostos 6a-d. 

Composto Procedimento Solvente Piperazina Rendimento 

6a Refluxo THF 4 equivalentes 80% 

6b Refluxo THF 4 equivalentes 83% 

6c Refluxo THF 4 equivalentes 85% 

6d Refluxo THF 4 equivalentes 60% 

6e Refluxo THF 4 equivalentes 80% 

 MW THF 2 equivalentes 7%* 

MW THF 4 equivalentes 55% 

MW ACN 4 equivalentes 21% 

MW Acetona 4 equivalentes 34% 

THF: tetraidrofurano; ACN: acetonitrila; MW: micro-ondas; *purificação em coluna cromatográfica com 

fase móvel hexano:acetato de etila (9:1). 

Inicialmente, as reações foram testadas para a obtenção do composto 6e, e a 

melhor condição aplicada aos demais derivados. O primeiro fator a ser avaliado foi a 

quantidade de piperazina usada na reação (2 ou 4 equivalentes), em condição 

assistida por micro-ondas, utilizando THF como solvente, com tempo reacional de 2 

horas e temperatura de 120 °C. Os resultados demonstraram que o uso de maior 

quantidade de piperazina (4 equivalentes ) levou a melhores rendimentos (de 7 para 

55% - tabela 5). 

O excesso de piperazina foi empregado para evitar que a piperazina fosse 

dissubstituída com o 2-(iodometil)-2,3-diidrobenzofurano. Como alternativa, pode-se 

optar pelo uso do monocloridrato de piperazina, para evitar a formação de produtos 

dissubstituídos através da proteção de um dos nitrogênios por protonação 

(MEHANNA; JIN, 2005). No entanto, esta metologia foi anteriormente testada por 

nosso grupo e não obtivemos sucesso. O monocloridrato de piperazina foi obtido, 

mas não houve formação do produto final desejado (CORRÊA, 2015). Além disso, a 

quantidade necessária de piperazina dicloridrato é alta. Para a formação de produtos 

monoacilados, por exemplo, foi necessário utilizar apenas piperazina dicloridrato. 

Com esta condição, o produto foi obtido com 80% de rendimento (VERMA; 

ACHARYA; KAUSHIK, 2010). 

Ainda, outros trabalhos propõe o uso de grupos protetores, realizando a 

monoproteção de um nitrogênio piperazínico com posterior desproteção. Entretanto, 
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este método geralmente aumenta os passos sintéticos e dificulta a purificação do 

produto final (JAIME-FIGUEROA et al., 2001; NAIR; BANNISTER, 2015) e assim, 

outras metodologias podem ser mais vantajosas, como a empregada para os 

compostos (6a-6e). Apesar do excesso de piperazina utilizado, obteve-se bons 

rendimentos e sem necessidade de purificações dificultosas e/ou adicionais. Os 

compostos 6a-6e foram purificados através de uma extração ácido-base.  

A seguir, avaliou-se a troca de solvente por ACN ou acetona nas mesmas 

condições reacionais anteriores. A troca do solvente não forneceu resultados 

superiores, e assim o THF foi mantido como solvente. Utilizando ACN foi obtido 

rendimento de apenas 21% e com a acetona, 34%.  

As reações foram também conduzidas sob agitação magnética e refluxo (60 

°C) por 12 horas. O uso de THF como solvente forneceu bons rendimentos (80%), a 

exemplo do já observado em metodologia com micro-ondas. Entretanto, a condição 

clássica forneceu resultados superiores. Assim, ficou estabelecido que a melhor 

condição reacional para obtenção dos compostos (6a-e) foi sob refluxo, utilizando 

THF como solvente e com 4 equivalentes de piperazina. Os rendimentos variaram 

de 60% a 85%, o que considera-se bastante satisfatório. Por comparação, um 

análogo (sem substituição em R2) foi obtido com 54% de rendimento, mas utilizando 

5 equivalentes de piperazina, apesar de ser feita em apenas 2 horas de reação 

(MENG et al., 2014). Neste trabalho, foram obtidos rendimentos superiores, com 

menor quantidade de piperazina.   

5.1.5 Síntese das diidrobenzofuranil-piperazinas finais (1a – 1j) 

1a (R1 = Me; R2 = Ph)

1b (R1 = Ph; R2 = Me)

1c (R1 = Ph; R2 = OMe)

1d (R1 = Ph; R2 = tBu)

1e (R1 = Ph; R2 = Ph)

1f (R1 = Alil; R2 = Cl)

1g (R1 = Alil; R2 = OMe)

1h (R1 = Alil; R2 = tBu)

1i (R1 = Alil; R2 = Ph)

1j (R1 = Alil; R2 = Me)

K
2
CO

3

1a-e5a-e

R1 = Me; Ph; Alil

R2 = Cl (a); Me (b); OMe (c); tBu (d); Ph (e)

 

Esquema 9. Etapa sintética para obtenção das diidrobenzofuranil-piperazinas finais. 
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As diidrobenzofuranil-piperazinas podem ser obtidas através de reações de 

substituição nucleofílica. Os compostos propostos são obtidos provavelmente por 

mecanismo SN2, já que utilizam substratos primários e nucleófilos (piperazinas N-

substituídas) relativamente desimpedidos. Análogos dos compostos propostos neste 

trabalho, também foram obtidos em trabalhos anteriores pelo nosso grupo, com 

rendimentos que variaram de 50 a 85% (CORRÊA, 2015; CORRÊA et al., 2017b). 

Desta maneira, iniciou-se a síntese com THF como solvente reacional de agitação e 

refluxo (método convencional). Esta metodologia permitiu a obtenção dos 1a e 1b, 

com rendimentos de 33% e 49%, respectivamente. No entanto, afim de aumentar o 

rendimento do composto 1a realizou-se a mudança de THF para ACN (tabela 6). 

Esta conduziu à melhor conversão com aumento no rendimento e obtenção de 50%. 

Tabela 6. Condições sintéticas e rendimentos obtidos para os compostos 1a - 1e. 

Composto Metodologia Solvente  Extração Rendimento 

1a Agitação magnética (60 ºC) THF H2O/AcOEt 33% 
 

Agitação magnética (60 ºC) ACN H2O/AcOEt 50% 

 MW THF Ácido/base 42% 

1b Agitação magnética (60 ºC) THF H2O/AcOEt 49% 

1c MW THF H2O/AcOEt 65% 

1d MW THF H2O/AcOEt 50% 

1e MW THF Ácido/base 50% 

MW: reator-micro-ondas; ACN: acetonitrila, THF: tetraidrofurano; AcOEt: acetato de etila. 

Objetivando otimizar o tempo reacional (a metodologia convencional é 

realizada em 12 h), os compostos 1a, 1c-1e foram testados em reator de micro-

ondas e os rendimentos variaram de 42 a 65% com apenas 2 horas de reação. Por 

comparação, o rendimento do composto 1a mudou de 33% (método convencional) 

para 42% (reator micro-ondas) com uso do mesmo solvente (THF). 

Para o composto 1i, a reação foi conduzida usando THF como solvente, 2 

equivalentes de brometo de alila e mantida em agitação e refluxo (60 °C) por 12 

horas. Infelizmente, as condições utilizadas não trouxeram resultado satisfatório, 

com apenas 4% de rendimento. Em segunda tentativa, prosseguiu-se com as 

mesmas condições reacionais para o composto 1g, mas com o uso de acetona 

como solvente. Os resultados demonstraram que o emprego da acetona levou a 

melhores rendimentos (34%), mas que ainda não foram adequados. Em outra 
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tentativa, as condições reacionais foram totalmente modificadas. Como condições, 

utilizou-se THF como solvente, 3 equivalentes de brometo de alila e aquecimento 

por micro-ondas. A mistura reacional permaneceu em reator de micro-ondas a 120 

°C por 2 horas. Como resultado obteve-se melhora no rendimento, de 34 para 65% 

(tabela 7). 

Tabela 7. Condições reacionais e rendimentos obtidos para os compostos 1f – 1j. 

Composto Metodologia Solvente Brometo de alila Extração Rendimento 

1f MW THF 3 equivalentes H2O/DCM n.d. 

1g Refluxo acetona 2 equivalentes H2O/DCM 34% 

 MW THF 3 equivalentes H2O/DCM 65% 

1h MW THF 3 equivalentes H2O/DCM 55% 

1i Refluxo THF 2 equivalentes H2O/DCM 4% 

 MW THF 3 equivalentes H2O/DCM 70% 

1j MW THF 3 equivalentes H2O/DCM n.d. 

THF: tetraidrofurano; MW: reator micro-ondas; DCM: diclorometano; n.d.: não determinado.  

Como para o composto 1i, o rendimento foi muito baixo (apenas 4%), optou-se 

por testar esta mesma metodologia para prepará-lo novamente. 

Surpreendentemente, houve um significativo aumento na formação do produto, com 

70% de rendimento. Uma vez que tais condições trouxeram rendimentos 

satisfatórios, prosseguiu-se com o preparo dos compostos restantes (1f e 1h) nestas 

condições. Obteve-se rendimento de 55% para o compostos 1h e para o composto 

1f não pode ser determinado. O rendimento do produto 1j também não foi 

determinado, pois apresentou impurezas e encontra-se em processo de purificação 

e caracterização.   
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5.1.6 Síntese da diidrobenzofuranil-homopiperazinas finais (1k – 1m) 

1k (R1 = Me; R2 = Ph)

1l (R1 = Me; R2 = tBu)

1m (R1 = Alil; R2 = Ph)

K
2
CO

3

1k-m5d-e

R1 = Me; Alil

R2 = tBu (d); Ph (e)

THF

 

Esquema 10. Etapa sintética para obtenção das diidrobenzofuranil-homopiperazinas finais. 

 

 A diidrobenzofuranil-homopiperazina 1l foi obtida na presença de base 

(K2CO3) e THF como solvente reacional. A reação foi conduzida sob agitação 

magnética e refluxo (60 °C) por 24 horas. O rendimento obtido foi de 22%.  

 As demais diidrobenzofuranil-homopiperazinas finais (1k e 1m), ainda são de 

interesse e serão sintetizadas futuramente pelo grupo. 

5.2   Ensaios in vitro  

5.2.1  Ensaio de afinidade em receptores histaminérgicos (H3 e H4) 

 No planejamento dos compostos (série LINS01) foram considerados um 

núcleo aromático (núcleo diidrobenzofurânico) e grupo polar (piperazina), 

observados em muitos ligantes H3R e H4R descritos em literatura. Primeiramente, a 

presença de um grupo lipofílico (R1) foi considerado para possíveis interações 

adicionais com os receptores.   

 Nas publicações do grupo, observou-se que os compostos da série LINS01 

apresentaram maior afinidade pelo H3R em relação ao H4R, e que o derivado N-

alílico LINS01004 (R1 = alila; R2 = H) apresentou a maior afinidade H3R (Ki 7 µM). 

Os resultados indicaram que a presença de um grupo alquila ligado à porção polar 

da molécula (como a metila presente no ABT-239, figura 35) aumentou a afinidade 

para o H3R, e grupos muito volumosos diminuiu a afinidade pelo H3R, sugerindo que 

um efeito estérico pode limitar a interação destes grupos com o receptor (CORRÊA 

et al., 2017b). 
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 Em relação ao H4R, de acordo com dados da literatura, o grupo metila é o 

melhor substituinte da porção piperazínica (R1) em análogos do JNJ-7777120 (figura 

35) (ENGELHARDT et al., 2012; VENABLE et al., 2005). No entanto, o papel de R1 

pareceu controverso para a série LINS01. Inicialmente, o composto LINS01005 (com 

o grupo fenila em R1, figura 36), apesar da interação H3R/H4R inespecífica, 

apresentou a maior afinidade H4R (Ki 28 µM) (CORRÊA et al., 2017b) dentre os 

avaliados. Além disso, este composto mostrou interessante atividade em modelo de 

asma, ao reduzir a contagem de eosinófilos em lavado broncoalveolar de ratos. Já o 

composto LINS01003, contendo o grupo metila em R1, apresentou menor afinidade 

H4R (Ki >100 µM) (CORRÊA, 2015; CORRÊA et al., 2017b). Desta maneira, na série 

LINS01 a tolerância e o papel de substituintes em R1 continuaram em investigação. 

 Além disso, dados sugeriram que os substituintes na região do núcleo 

aromático (R2) também podem desempenhar importante papel na afinidade de 

ligação e parecem estar relacionados com a seletividade pelos receptores. Grupos 

mais volumosos foram melhores tolerados em R2 para o H3R em compração ao 

H4R, como observado para o composto LINS01010 (figura 37) com o grupo t-butila 

que apresentou pKi 6,07 e < 5, para o H3R e H4R, respectivamente (CORRÊA et al., 

2017a). 

JNJ-7777120

LINS01005

H3R Ki = 17 µM

H4R Ki = 28 µM

LINS01003

H3R Ki = 25 µM

H4R Ki  > 100 µM 

LINS01004

H3R pKi = 6,4

H4R pKi < 5,0

LINS01010

H3R pKi = 6,07

H4R pKi < 5,0

ABT-239

LINS01007

H3R pKi = 6,07

H4R pKi = 6,06

Figura 37. Compostos da série LINS01 reportados previamente e os antagonistas H3R e H4R, ABT-

239 e JNJ-7777120, respectivamente. Verde: núcleo aromático; Laranja: grupo polar; Azul: grupo 

hidrofóbico/volumoso adicional; Amarelo: grupo que pode levar a seletividade H3R/H4R.  
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 Ainda em relação ao H4R, a presença do substituinte cloro em R2 (como 

presente no JNJ-7777120) parece importante para a afinidade (CORRÊA et al., 

2017a), como pode ser observado na atividade obtida com o composto LINS01007 

em comparação com o composto LINS01003 (figura 37). Além disso, sua 

substituição por outros grupos mais volumosos foi prejudicial. Por exemplo, a troca 

do cloro pelo grupo t-butila diminuiu a afinidade H4R (CORRÊA et al., 2017a), como 

podemos observar no resultado para o composto LINS01010. 

 Apesar dos resultados obtidos e que se encontram publicados, um padrão de 

substituição ainda não pôde ser definido. Assim, no presente trabalho, além da 

substituição do nitrogênio piperazínico (R1), foi proposto também, a avaliação de 

diferentes substituintes na porção diidrobenzofurânica (R2).  

 Os ensaios in vitro foram realizados para os compostos finais 1a, 1d, 1e, 1g-

1i e para o intermediário 6e (tabela 8). Todos os análogos apresentaram preferência 

pelo H3R, e nenhum deles demonstrou afinidade razoável pelo H4R (CORRÊA et al., 

2021). Inicialmente, é possível observar que o substituinte fenila (R1) levou a 

compostos com baixa afinidade pelo H3R, como pode ser notado nos dados da 

tabela 8. Ao comparar os compostos 1a, 1e e 6e, verifica-se que a presença do 

grupo fenilpiperazina leva à perda de afinidade (1e pKi < 5,0), enquanto que o 

análogo piperazínico não substituído 6e apresentou afinidade pKi 6,2. Por outro lado, 

a introdução de um substituinte apolar de volume pequeno levou a um aumento da 

afinidade (1a pKi 7,4) (CORRÊA et al., 2021). 

 Como previamente observado, os resultados sugerem um efeito estérico e 

hidrofóbico em R1 pode estar envolvido. É possível que um bolso hidrofóbico do H3R 

faça interação com substituintes hidrofóbicos volumosos, entretanto com certo limite 

para esta interação.  

 Observou-se ainda, que grupos volumosos em R2 foram melhor tolerados em 

H3R do que em H4R, levando a compostos com maior seletividade (CORRÊA et al., 

2017a, 2021). Dastmalchi e colaboradores (2008) também estudaram o efeito de 

ligantes com grupos volumosos (como os presentes em R2 nos compostos LINS01). 

Estudos de QSAR realizados com derivados benzofurânicos, demonstram que 

grupos mais volumosos na região aromática, aumentam a afinidade H3R. Além 

disso, por meio de modelagem molecular, observou que o grupo fenil pode realizar 
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interações em um bolso hidrofóbico presente no H3R, especificamente com os 

resíduos Ala122, Phe211, Val214, Trp371, Phe367, Phe398 e Leu401. 

 Observa-se que nos compostos 1a, 1i e 6e, o grupo fenila em R2 foi bem 

tolerado, uma vez que os compostos tiveram boa afinidade pelo H3R (pKi 7,4, 8,4 e 

6,2, respectivamente) (CORRÊA et al., 2021). Com tais resultados, é possível 

sugerir que ligantes H3R apresentam maior afinidade quando grupos lipofílicos 

pequenos em R1 e maior volume na região aromática (R2) estão presentes na 

estrutura. 
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Tabela 8. Novos compostos da série LINS01 avaliados em receptores H3 e H4 (CORRÊA et al., 2021).  

Compostos Estrutura 
pKi ± EPMa 

H3R H4R 

1a 
(LINS01016) 

 

7,4 ± 0,2 <5,00 

1d 
(LINS01014) 

 

<5,00 <5,00 

1e 
(LINS01038) 

 

<5,00 <5,00 

1g 
(LINS01022) 

 

8,2 ± 0,1 <5,00 

1h 
(LINS01023) 

 

7,8 ± 0,7 <5,00 

1i 
(LINS01024) 

 

8,4 ± 0,3 <5,00 

6e 

 

6,2 ± 0,2 <5,00 

Histamina  8,6 ± 0,07 9,0 ± 0,4 
aEPM: erro padrão da média.   

 Esta influência também pode ser observada em trabalhos da literatura. Como 

exemplo, vários 2-aminoetilbenzofuranos avaliados como ligantes H3R apresentaram 

boa afinidade e demonstraram que os substituintes na porção básica e na região 

aromática determinam boa afinidade pelo H3R. Todos os compostos apresentaram 

afinidade em escala nanomolar. Dentre eles, pode-se citar como exemplo o ABT-239 
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e seus análogos XIV e XV (figura 38) (COWART et al., 2004b). Outros compostos 

com afinidade nanomolar e com considerável volume em R2 são os compostos 

DL76 (Ki 22 nM) e DL77 (Ki 8,4 nM) (SZCZEPAŃSKA et al., 2018).  

XIV

Ki = 5,8 nM

DL77

Ki = 8,4 nM

XV

Ki = 15 nM

DL76

Ki = 22 nM
 

Figura 38. Compostos ligantes do H3R com afinidade em escala nanomolar. 

 Além do efeito estérico, a baixa afinidade pelo H3R demonstrada pelos 

análogos 1d e 1e, pode ser relacionada à ionização modificada do nitrogênio 

piperazínico. Com o grupo fenila diminui a basicidade do nitrogênio a ele ligado, 

dificultando a sua ionização em pH fisiológico (CORRÊA et al., 2021). O farmacóforo 

proposto para ligantes de H3R explicita que é necessário um nitrogênio carregado 

positivamente para realizar interação com Asp3.32 ou Glu5.46 (DASTMALCHI et al., 

2008). A ausência desta carga prejudica a afinidade pelo receptor. Desta maneira, é 

possível que os resultados obtidos por estes compostos possam decorrer dos dois 

efeitos (restrição estérica e a mudança do nitrogênio ionizável em pH fisológico).   

 Como previsto anteriormente, os compostos N-alilados apresentaram as 

melhores afinidades da série para o H3R. Os compostos 1g, 1h e 1i apresentaram 

pKi 8,2, 7,8 e 8,4, respectivamente. Observa-se que a introdução do grupo alila 

aumentou significativamente a afinidade pelo H3R. O composto não substituído em 

R1 (6e) teve afinidade pKi 6,2, enquanto o composto 1i teve afinidade pKi 8,4. 

Assim, os compostos alilados foram os mais potentes da série, com afinidades 

próximas a da própria histamina (pKi 8,6). Estes resultados merecem destaque, uma 

vez que até o momento, compostos contendo o grupo alilpiperazina eram inéditos e 

podem ser candidatos para ensaios in vivo (CORRÊA et al., 2021).  
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 Já que nenhum composto apresentou afinidade relevante por H4R, pode-se 

concluir que substituições com grupos mais volumosos tanto em R1 como em R2 

diminuem a afinidade pelo H4R (CORRÊA et al., 2021). 

 Foi demonstrado que a adição de um grupo mais lipofílico (bipiperidina) uma 

série de pirrolpirimidinas aumentou a afinidade pelo H3R. Dentre os compostos 

avaliados, os compostos XI, XII e XIII (figura 39), apresentaram pKi 6,31, 6,83 e 

6,90, respectivamente. Estudos de modelagem molecular propuseram um modo de 

interação do composto XIII com o H3R. Neste modelo, o substituinte bipiperidina foi 

acomodado em um bolso de ligação específico do receptor (ESPINOSA-BUSTOS et 

al., 2018), entretanto os autores não discutiram possíveis características que 

poderiam ser atribuídas para a ausência de afinidade pelo H4R. Em uma breve 

comparação com os resultados obtidos com os compostos LINS01, é possível que o 

grupo lipofílico adicional tenha limitado sua interação com o receptor, uma vez que 

apenas compostos contendo grupos menos volumosos tiveram boa afinidade pelo 

H4R (CORRÊA et al., 2017a, 2021).  

XI
pKi 6,31

XII
pKi 6,83

XIII
pKi 6,90  

Figura 39. Ligantes H3R descritos por ESPINOSA-BUSTOS et al., 2018. 

Como mencionado, a metila é frequentemente o substituinte no nitrogênio 

básico que leva à maior afinidade pelo H4R (SMITS et al., 2008b, 2010) Já que 

derivados com grupos mais volumosos levaram à moléculas com menor afinidade 

(ENGELHARDT et al., 2012; VENABLE et al., 2005). É proposto que para manter a 

afinidade de ligantes H4R a abaixo de 100 nM, a substituição deve ser limitada à 

grupos de pequeno volume como a metila (JABLONOWSKI et al., 2003).   
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 Aparentemente, no H4R há presença de um bolso hidrofóbico (entre TM3, 5 e 

6) com espaço altamente restrito que permite a interação de grupos pouco 

volumosos e pode conferir seletividade H4R sobre o H3R (WIJTMANS et al., 2011). 

 Para os substituintes em R2, o efeito estérico pode ser observado ao 

comparar os compostos LINS01007 (R1 = Me, R2 = Cl; pKi 6,06) (CORRÊA et al., 

2017a) e 1a (R1 = Me, R2 = Ph; pKi < 5,0) (CORRÊA et al., 2021). A presença do 

grupo fenila praticamente anulou a afinidade pelo H4R, enquanto o substituinte cloro 

(como no JNJ-7777120) leva à melhor afinidade. A importância do cloro para boa 

afinidade com o H4R também foi demonstrada em outros trabalhos. Ligantes 

tienopirrólicos do H4R foram avaliados por Venable e colaboradores (2005), e 

através da comparação entre os compostos XVI e XVII (figura 40), verifica-se que o 

cloro elevou a afinidade pelo receptor em cerca de 4 vezes. Ambos compostos são 

também metilpiperazínicos.     

XVI

H4R Ki 90 nM
XVII

H4R Ki 25 nM
 

Figura 40. Compostos XVI e XVII ligantes do H4R. 

 Além da avaliação nos receptores H3 e H4, o perfil dos compostos da série 

LINS01 também foi avaliado frente os outros receptores histaminérgicos (H1R e 

H2R). Foram utilizados os ligantes mepiramina e ICI162846 como referências para o 

H1R e H2R, respectivamente (CORRÊA et al., 2019).  

 Foi possível observar que apenas os compostos 1b, LINS01001 e LINS01003 

apresentaram certa afinidade H1R (tabela 9), mas nenhuma pelo H2R. Já os outros 

compostos não apresentaram afinidade por nenhum dos dois receptores (CORRÊA 

et al., 2019). Além disso, como discutido anteriormente, os compostos N-alilados 

tiveram melhor afinidade pelo H3R, e ao avaliar o LINS01004, notou-se que este não 

apresentou afinidade pelo H1R e H2R. Desta maneira, é possível inferir, que os 

compostos 1g, 1h e 1i (melhores da série com seletividade H3R), também não 
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apresentarão afinidade por estes receptores. Tais resultados são importantes uma 

vez que há a busca por agentes pró-cognitivos e o bloqueio do H1R (OKAMURA et 

al., 2000; YAMANAKA et al., 2002) e H2R (GIANLORENÇO; CANTO-DE-SOUZA; 

MATTIOLI, 2013) podem levar à perda cognitiva.  
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Tabela 9. Compostos da série LINS01 avaliados em receptores H1 e H2 (CORRÊA et al., 2019). 

Compostos Estrutura 
pKD ± EPMa 

H1R H2R 

1b 
(LINS01012) 

 

5,87 ± 0,04 < 5,00 

LINS01001 

 

5,27 ± 0,10 < 5,00 

LINS01003 

 

5,66 ± 0,10 < 5,00 

LINS01004 

 

< 5,00 < 5,00 

LINS01005 

 

< 5,00 < 5,00 

LINS01007 

 

< 5,00 < 5,00 

LINS01008 

 

< 5,00 < 5,00 

LINS01009 

 

< 5,00 < 5,00 

LINS01010 

 

< 5,00 < 5,00 

Mepiramina  8,53 ± 0,05 < 5,00 

ICI162846  < 5,00 8,71 ± 0,04 

n.d.: não determinado. a EPM: erro padrão da média. 
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5.2.2 Estudo de modelagem molecular nos receptores H3 e H4 

 Para analisar os resultados obtidos com a série LINS01, estudos de 

modelagem molecular para o H3R e H4R foram realizados (CORRÊA et al., 2021). 

Os resultados dos experimentos de ancoragem mostraram que ambos ligantes 

fazem interação com o aminoácido Asp3.32 de cada receptor homólogo. O ABT-239 

foi acomodado em um bolso entre os domínios TM3, 5, 6 e 7 (figura 41), e sua 

porção benzofurânica parece interagir com os aminoácidos Tyr3.33 e Tyr6.51. Já o 

grupo cianofenil apresentou interações hidrofóbicas com Leu5.39 e Met6.55, além 

da Phe193 do domínio ECL2. Para o JNJ-7777120, além da interação da piperazina 

com o Asp3.32, o nitrogênio indólico interagiu com Glu5.46 como doador de ligação 

de hidrogênio, e o oxigênio carbonílico como aceptor de uma interação com Gln7.42 

(figura 41) (CORRÊA et al., 2021).    

 

Figura 41. Modos de ligação dos ligantes ABT-239 no H3R (A) e JNJ-7777120 no H4R (B). (adaptado 

de CORRÊA et al., 2021. Reproduzido com permissão da Elsevier Publishers. Todos os direitos 

reservados).  

 Os compostos da série LINS01 apresentaram modos de ligação semelhantes 

com os compostos de referência. Conforme observado nos dados experimentais 

(CORRÊA et al., 2021), os compostos LINS01 tiveram maior afinidade pelo H3R em 

comparação com o H4R, e os resultados dos estudos de ancoragem forneceram 

resultados semelhantes (figura 42).  

 

B A 
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Figura 42. Modos de ligação dos compostos 6d (azul), 1a (magenta), 1g (amarelo), 1h (branco) e 

ABT-239 (verde) com o H3R (adaptado de CORRÊA et al., 2021. Reproduzido com permissão da 

Elsevier Publishers. Todos os direitos reservados). 

.  Grupos hidrofóbicos volumosos em R2 como t-Bu presente no composto 1d e 

fenila presente nos compostos 1a e 6e realizaram interações hidrofóbicas com 

aminoácidos presentes entre os domínios TM5, 6 e 7 do H3R. Como essa região 

apresenta restrição estérica no H4R, esse parece o motivo da maior seletividade 

desses compostos pelo H3R. A presença do grupo fenila levou a um modo de 

interação semelhante ao ABT-239 (CORRÊA et al., 2021), o que era esperado 

considerando o planejamento do composto 1a. Estes resultados estão de acordo 

com os obtidos nos ensaios in vitro, uma vez que o composto LINS01003 apresenta 

menor afinidade (pKi 5,57) (CORRÊA et al., 2017a) por este receptor em 

comparação com seu análogo 1a (pKi 7,4) (CORRÊA et al., 2021). 

 Em contrapartida, o grupo fenil em R1 do composto 1e levou a um modo de 

interação distorcido, o que explica a baixa afinidade desse composto nos ensaios de 

afinidade. Assim, fica claro que no H3R, há um limite estérico na região de R1, mas o 

maior volume é bem tolerado em R2 (CORRÊA et al., 2021).  

 Os compostos com maior afinidade pelo H3R da série LINS01 (1g, 1h e 1i) 

também apresentaram modos de interação mais adequados com este receptor. 

Provavelmente, a maior estabilidade do complexo de interação ocorreu por devido à 

interações hidrofóbicas do grupo alil em R1, que foi acomodado na região entre os 

domínios TM2, 3 e 7 com os resíduos de Tyr2.61, Trp3.28, Phe7.39, Trp7.43, além 

da His187 do domínio ECL2 (CORRÊA et al., 2021).  
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 Além disso, os compostos apresentaram interação iônica com Asp3.32, de 

forma semelhante ao observado com o ABT-239. Outros ligantes do H3R também 

realizam a mesma interação, como a tioperamida (JOŃCZYK; MALAWSKA; BAJDA, 

2017). 

 Para o H4R, nenhum composto apresentou encaixe adequado com o receptor, 

o que também corrobora com os dados experimentais (CORRÊA et al., 2017a, 

2021). Tal resultado pode ser explicado em parte devido à ausência dois elementos 

estruturais que parecem importantes para interação com o H4R: a presença do 

nitrogênio indólico e o oxigênio carbonílico presentes no JNJ-7777120 (KISS et al., 

2008).  

 Para avaliar tais efeitos, o composto LINS01018 (figura 43), que apresenta o 

grupo carboxamida, foi sintetizado peolo grupo e avaliado. De fato, este composto 

apresentou boa afinidade pelo H4R, com pKi 7,4 (CORRÊA et al., 2021), 

provavelmente devido a interação adicional do oxigênio carbonílico com o resíduo de 

Gln7.42. Este papel foi verificado também nos resultados da ancoragem molecular 

com esse composto no H4R. O composto LINS01018 não demonstrou afinidade 

apreciável pelo H3R. Até o momento, o composto LINS01018 foi o único composto 

que apresentou afinidade e seletividade para H4R; entretanto, os ensaios de 

atividade funcional sugerem que sua atividade seja agonista parcial (CORRÊA et al., 

2021), e isso explica a ausência de atividade anti-inflamatória em modelos murinos 

de asma (dados pessoais).  

LINS01018  

Figura 43. Composto LINS01018 ligante do H4R. 

 Os resultados dos ensaios de ancoragem também sugeriram que não são 

esperadas diferenças significativas entre os enantiômeros R e S dos compostos 

LINS01, uma vez que ambos enantiômeros foram adequadamente acomodados no 

receptor, e não houve alteração significativa da disposição dos grupos funcionais no 
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espaço entre cada enantiômero (CORRÊA et al., 2021). Além disso, Os resultados 

da ancoragem molecular sugerem que o NH indólico do JNJ-7777120 é importante 

para a interação com o H4R, grupo este ausente em nos compostos LINS01 

(CORRÊA et al., 2021). 

Para avaliar o papel que a mudança do grupo piperazina pode ter na atividade 

sobre os alvos, foram propostos 3 novos compostos diidrobenzofuranil-

homopiperazínicos. Apesar disso, estes compostos ainda não foram avaliados. 

Entretanto, ligantes da literatura apresentaram melhoria na atividade ao trocar o 

grupo piperazina pelo grupo homopiperazina.  

Por exemplo, compostos contendo a piperazina e homopiperazina 

demonstraram distintas afinidades para o H3R (SZCZEPANSKA; KUDER; KIEC-

KONONOWICZ, 2017). Análogos contendo o grupo homopiperazina apresentaram 

maiores afinidades, conforme figura 44 (comparar os compostos XX e XXI e os 

compostos XXII e XXIII). 

XX

H
3
R K

i
 = 23 nM 

XXI

H
3
R K

i
 = 1,8 nM 

XXII

100 nM < H
3
R IC

50
 < 500 nM

XXIII

H
3
R IC

50
 < 100 nM

 

Figura 44. Compostos contendo os grupos piperazina e homopiperazina e suas afinidades para o 

H3R. 

Como descrito anteriormente, os estudos de ancoragem molecular 

apresentados neste trabalho sugeriram uma interação importante para ligação com 



92 

 

os receptores histaminérgicos. É proposto que o nitrogênio básico piperazínico (N 

terminal) presente nos compostos LINS01 faz interação com o aminoácido Asp3.32 

(CORRÊA et al., 2021). Como na homopiperazina esse nitrogênio básico é mantido, 

poderá exercer o mesmo papel. Ainda, a homopiperazina apresenta maior 

quantidade de carbonos e assim, poderia realizar interações hidrofóbicas adicionais, 

que pode aumentar a afinidade em relação aos análogos piperazínicos.  

Os substituintes R1 e R2 também foram selecionados com base nos resultados 

obtidos pelo grupo com os compostos LINS01. Foi demonstrado que é interessante 

manter grupos apolares e menos volumosos em R1. Assim, os substituintes alila e 

metila foram considerados. Em particular, nossos resultados demonstraram que o 

grupo alila demonstrou ser o melhor substituinte para o H3R (CORRÊA, 2015; 

CORRÊA et al., 2017b, 2019), levando a compostos com afinidade em escala 

nanomolar (CORRÊA et al., 2021).  

Em relação aos substituintes em R2, manteve-se o grupo t-butil. Observou-se 

haver certo limite estérico para o H3R e H4R e assim, substituintes menos volumosos 

são melhores tolerados (CORRÊA, 2015; CORRÊA et al., 2017b, 2019, 2020). Com 

a continuação dos estudos e posteriores ensaios, tais hipóteses poderão ser 

melhores discutidas.   

5.2.3  Avaliação da atividade funcional por BRET 

O ensaio de atividade funcional por BRET foi realizado para os compostos 1a 

(H3R pKi 7,4), 1g (H3R pKi 8,2), 1h (H3R pKi 7,8), 1i (H3R pKi 8,4) e 6e (H3R pKi 6,2). 

Estes apresentaram maiores afinidades pelo H3R.  

Todos os compostos apresentaram atividade antagonista ao H3R, como pode 

ser observado na figura 45. Nota-se que não houve mudança nos sinais de BRET 

quando os compostos foram incubados na ausência do agonista (histamina) e os 

compostos LINS01 não foram capazes de ativar o receptor (CORRÊA et al., 2021).  
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Figura 45. Avaliação da ativação de Gαi no H3R após estimulação com os compostos e na ausência 

de histamina (adaptado de CORRÊA et al., 2021. Reproduzido com permissão da Elsevier 

Publishers. Todos os direitos reservados). 

Dentre eles, os compostos 1a, 1g, 1h e 1i tiveram baixa capacidade de ativar 

o receptor, e assim os resultados sugerem que esses compostos agem como 

antagonistas. Quando uma pré-incubação com histamina (100 nM) foi realizada, 

esses compostos apresentaram capacidade de reverter a ativação causada pela 

histamina de forma significativa (figura 46). Entretanto, o composto 6e não foi capaz 

de inibir a ativação do H3R, sugerindo que sua atividade antagonista não é eficaz na 

concentração testada (10 µM). 

A partir desses dados, é possível sugerir que substituintes mais volumosos no 

núcleo diidrobenzofurânico e o grupo N-alilpiperazina aumentaram a afinidade pelo 

H3R e levaram a melhores antagonistas H3R.   

* * 

* * * * 

* 

* 
* 
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Figura 46. Efeito antagonista dos compostos da série LINS01. Ensaio realizado com pré-incubação 

dos compostos por 30 minutos e posterior estimulação do H3R com histamina (adaptado de CORRÊA 

et al., 2021. Reproduzido com permissão da Elsevier Publishers. Todos os direitos reservados).  

5.2.4  Ensaio de afinidade em receptores dopaminérgicos (D2 e D3) 

Para avaliar a afinidade pelos receptores dopaminérgicos, foram avaliados os 

compostos 1a, 1b e 1e apresentados neste trabalho, e alguns compostos 

sintetizados pela autora durante o mestrado LINS01001, LINS01003, LINS01004 e 

LINS01005 (tabela 10). Os compostos demonstraram moderada afinidade pelos D2R 

e D3R, com alguma seletividade pelo D3R  (Ki 0,39 – 1,5 µM) em comparação com o 

D2R (Ki 1,3 – 5,5 µM). Dentre os compostos avaliados, os compostos 1e e 

LINS01005 foram os melhores da série, com Ki 0,39 µM e 0,89 µM para o D3R, 

respectivamente (CORRÊA et al., 2020).  

Os dados demonstraram que a presença de substituintes apolares em R1 

aumentaram a afinidade por ambos os receptores, como pode ser observado nos 

compostos LINS01001 (não substituído), LINS01004 (N-alil) e LINS01005 (N-fenil). 

Dentre os substituintes analisados, grupos mais volumosos ligados à piperazina 

levam ao aumento da afinidade, mas com seletividade D3R, como pode ser 

verificado nos resultados dos compostos LINS01003, LINS01004 e LINS01005 

(CORRÊA et al., 2020). 

* * 
* * 

* 



95 

 

Tabela 10. Compostos da série LINS01 avaliados em receptores D2 e D3 (CORRÊA et al., 2020).  

Compostos Estrutura 

% inibição (10 µM) ± DP 
(n) 

 Ki (µM) [IC 95%] 

D2R D3R  D2R D3R  

1a 
(LINS01016) 

 

3,3 ± 12,3 
(15) 

27,2 ± 7,1 
(15) 

n.d. 
(> 10 µM) 

n.d. 
(> 10 µM) 

1b 
(LINS01012) 

 

45,1 ± 4,2 
(6) 

60,9 ± 10,7 
(6) 

2,4 
[1,1–5,3] 

1,5 
[0,4–4,8] 

1e 
(LINS01038) 

 

39.5 ± 9.6 
(6) 

62.0 ± 5.7 
(6) 

1.3 
[0.6–3.0] 

0.39 
[0.04–3.40] 

LINS01001 

 

0,0 ± 0,0 
(12) 

9,0 ± 6,4 
(12) 

n.d. 
(>10 µM) 

n.d. 
(>10 µM) 

LINS01003 

 

1,5 ± 13,9 
(15) 

23,5 ± 11,7 
(15)  

n.d. 
(>10 µM) 

n.d. 
(>10 µM) 

LINS01004 

 

33,6 ± 9,7 
(15) 

62,3 ± 14,4 
(15) 

5,5 
[5.0–6.0] 

1,5 
[0.8–3.0] 

LINS01005 

 

34,1 ± 10,5 
(15) 

55,1 ± 10,3 
(15) 

2,4 
[2.0–2.9] 

0,89 
[0.45–1.75] 

Haloperidol  
100,0 ± 2,5 

(15) 
99,3 ± 2,6 

(15) 
n.d.  n.d. 

n.d.: não determinado; DP: desvio padrão; IC: intervalo de confiança. 

Ainda, os análogos metil-piperazínicos 1a e LIN01003 apresentaram 

porcentagem de inibição abaixo de 40%, e desta forma a constante de afinidade Ki 

não pode ser estimada. Desta forma, fica claro que o grupo fenil-piperazínico parece 

ser o melhor substituinte. Por comparação, o composto 1e apresentou inibição 

superior em relação ao composto 1a. Nota-se que substituintes volumosos em R1 

são bem tolerados para os receptores de dopamina, diferentemente do que se 
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observou nos receptores de histamina, conforme discutido anteriormente (CORRÊA 

et al., 2020).  

Além disso, a presença do grupo fenila levou à certa seletividade pelo D3R. A 

porção arilpiperazina é frequentemente observada em bloqueadores D3R 

(HACKLING; STARK, 2002), mas também em diversos ligantes de D2R. O nitrogênio 

básico realiza interação com o aminoácido Asp3.32, que é importante para a 

interação com os receptores dopaminérgicos (FERRARO et al., 2020; MARAMAI et 

al., 2016) e conservado em outros GPCR de aminas biogênicas, como os receptores 

de histamina. Entretanto, ligantes mais seletivos também podem ser obtidos com 

substituintes no anel aromático. Muitos antagonistas D3R contendo o grupo 

fenilpiperazina apresentam alta afinidade D3R na escala de nanomolar. O 

antagonista de D3R XVIII apresentou afinidade Ki 1,1 nM pelo D3R e seletividade de 

cerca de 400 vezes em relação ao D2R (figura 47), possivelmente pela substituição 

com 2,3-diclorofenila (NEWMAN et al., 2009). Também foi proposto que seu grupo 

fenilpiperazina realiza interação com Asp3.32 (CHIEN et al., 2010). Assim como o 

composto XVIII, os derivados fenilpiperazínicos XIX e XX também apresentaram 

afinidade superior ao D3R, com Ki 1,5 e 0,32, respectivamente, para este receptor 

(HACKLING; STARK, 2002).  

XVIII

D3R Ki 1,1 nM

D2R Ki 433 nM

XIX

D3R Ki 1,5 nM

D2R Ki 406 nM

XX

D3R Ki 0,32 nM

D2R Ki 13 nM

 

Figura 47. Antagonistas XVIII, XIX e XX com afinidade e seletividade D3R.  

É proposto que a seletividade D3R/D2R, esteja relacionada ao grupo 

fenilpiperazínico e seu padrão de substituição (NEWMAN et al., 2012). Esta 
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característica pode ser observada nos compostos da série LINS01 (CORRÊA et al., 

2020). Além disso, substituintes no grupo fenila podem mudar a orientação do 

ligante e a interação com o receptor e influenciar na afinidade e seletividade dos 

receptores. O composto XXI (2,3-dicloro) e XXII (2-metoxi) possuem substituintes no 

grupo fenila e apresentam maior afinidade pelo D3R. Apesar disso, o grupo 2-metoxi 

do análogo XXII aumentou a afinidade também pelo D2R em cerca de 3 vezes (Ki 

103 para 37 nM) (NEWMAN et al., 2012). Este efeito também pode ser observado no 

composto XX (figura 48).  

XXII

D3R Ki 0,32 nM

D2R Ki 37,4 nM

XXI

D3R Ki 1,4 nM

D2R Ki 103 nM
 

Figura 48. Ligantes D3R/D2R com o grupo fenilpiperazina.  

Outra característica observada trata-se do espaçante entre o o núcleo 

heterocíclico e o grupo básico. O modelo farmacofórico proposto para o D3R 

constitui de uma região aromática, seguida por um grupo capaz de realizar ligação 

de hidrogênio ligada a um espaçante e por fim, um grupo básico (MARAMAI et al., 

2016). Observa-se em ligantes D3R que os espaçantes geralmente apresentam 2, 3 

ou 4 grupos metilenos, que podem afetar a afinidade pelos receptores (HACKLING; 

STARK, 2002). Por exemplo, os compostos FAUC213 (BUTINI et al., 2016) e XXIII 

(NEWMAN et al., 2012) demonstram claramente a influência do espaçante na 

afinidade pelos receptores. O composto FAUC213 (figura 49) apresentou 

seletividade pelo D4R (Ki 2,2 nM) (BUTINI et al., 2016) e atividade in vivo ao reduzir 

a hiperatividade locomotora induzida por anfetamina (BOECKLER et al., 2004). 

Assim, é possível que nos compostos LINS01, o aumento do espaçante e a inserção 

de substituintes no grupo fenila podem levar a melhores afinidades e seletividade. 
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FAUC213

D3R Ki 2400 nM

D2R Ki 1500 nM

D4R Ki 2,2 nM

XXIII

D3R Ki 2262 nM

D2R Ki 679,6 nM

 

Figura 49. Ligantes de receptores dopmainérgicos com baixa afinidade pelo D2R e D3R.  

Em relação aos substituintes em R2 na série LINS01, parece que a influência 

desses grupos na afinidade pelos receptores dopaminérgicos tem papel menos 

significativo. Ao comprarar os compostos 1b, 1e e LINS01005, nota-se que não 

houve mudança considerável na inibição para D2R e D3R (CORRÊA et al., 2020).  

Além disso, o papel do núcleo diidrobenzofurânico ainda não é definido, uma 

vez que há diferentes núcleos aromáticos presentes nos ligantes D3R (CORTÉS et 

al., 2016) que apresentam boa afinidade e seletividade. Comparando com 

compostos da literatura, aparentemente, a região aromática apresenta de fato menor 

influencia na afinidade (figura 50). Assim, o núcleo aromático presente nos 

compostos da série LINS01 ainda pode ser considerado um fragmento promissor 

para planejar ligantes D3R seletivos. 

NGB2904

D3R Ki 0,23 nM

PG01037

D3R Ki 0,7 nM

FAUC365

D3R Ki 0,5 nM

 

Figura 50. Antagonistas seletivos do D3R. 
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5.3  Ensaio de atividade anticolinesterásica (AChE) 

Os resultados demonstraram que dentre os compostos da série LINS01 

avaliados (1b, 1c-1e, 1g e 1h), os compostos 1c, 1g e 1h apresentaram certa 

afinidade pela AChE.  

Tabela 11. Porcentagem de inibição dos compostos LINS01 e donepezila. 

Composto Estrutura % inib. ± DP (100 µM) pIC50 (± EPM) 

1b 
(LINS01012) 

 

32,0 ± 4,7 n.d. 

1c 
(LINS01013) 

 

63,2 ± 14,1 4,17 ± 0,13  

1d 
(LINS01014) 

 

n.d. n.d. 

1e 
(LINS01038) 

 

2,1 ± 1,6 n.d. 

1g 
(LINS01022) 

 

84,2 ± 1,3 4,58 ± 0,07 

1h 
(LINS01023) 

 

79,5 ± 2,6 4,31 ± 0,10 

Donepezila  91,9 ± 0,2 7,67 ± 0,17 
n.d.: não determinado; DP: desvio padrão; EPM: erro padrão da média. 
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Nota-se que os compostos com o substituinte alila (R1), novamente,  

apresentaram melhores resultados. Os resultados sugerem que o nitrogênio 

piperazínico ligado ao R1 seja ionizável em pH fisiológico, uma vez que os 

compostos fenilpiperazínicos não apresentaram afinidade importante com a AChE. 

Possivelmente, esse nitrogênio deve interagir com o Asp74 da enzima (AMBURE; 

KAR; ROY, 2014; POURSHOJAEI et al., 2019). Além disso, os elétrons π do grupo 

alila podem interagir por interações π-π com o resíduo de triptofano da AChE 

(BAJDA et al., 2020) o que pode explicar a maior afinidade desses compostos em 

comparação com os análogos metílicos (dados não publicados).  

Em relação à região aromática das moléculas, substituintes em R2 podem ser 

tolerados, mas a presença do grupo metoxila (compostos 1c e 1g) parece contribuir 

positivamente para a afinidade pela enzima. Considerando que a própria donepezila 

apresenta um grupo metoxila em posição semelhante, o papel desse grupo nos 

compostos aqui propostos pode ser o mesmo. Apesar de uma série maior de 

compostos ser necessária para definir melhor a REA, algumas informações 

importantes puderam ser obtidas com esses compostos da série LINS01.  

 A presença de um grupo básico para interação com o aminoácido 

conservado Asp74 é essencial (AMBURE; KAR; ROY, 2014; ŁAZEWSKA et al., 

2016). Além disso, grupos aromáticos que distam do grupo básico por um 

espaçante, também são comumente presentes, como observado em variados 

compostos descritos em literatura (KHAN et al., 2016; POURSHOJAEI et al., 2019; 

SADEK et al., 2016b). Grupos aromáticos realizam interações hidrofóbicas ou 

empilhamento-π com resíduos dos aminoácidos triptofano presentes no CAS e no 

PAS (BAJDA et al., 2020). Nota-se que nos compostos LINS01 estão presentes o 

núcleo aromático e o grupo básico, passíveis de realizar as interações mencionadas. 

Entretanto, o espaçante é curto, composto apenas por um carbono (metileno). 

Estudos mostram que espaçantes com cadeias mais extensas aumentam a 

afinidade e atividade inibitória na enzima (BAJDA et al., 2020; BAUTISTA-

AGUILERA et al., 2017). Aparentemente, o espaçante pode ser a característica que 

influenciou na ausência de atividade de alguns compostos LINS01.  

Esta característica foi também proposta por Lazewska e colaboradores 

(2016). Os resultados apontaram que o comprimento do espaçante entre o grupo 
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fenóxi e a porção heterocíclica foram determinantes para a atividade dos compostos. 

A mudança do comprimento de 5 para 7 carbonos aumentou consideravelmente a 

afinidade pela AChE dos todos os compostos. Como exemplo, tem-se os compostos 

XXIV e XXV e os compostos XXVI e XXVII (figura 51). 

XXIV
EeAChE IC50 >10 µM

XXV
EeAChE IC50 3,94 µM

XXVI
EeAChE IC50 >10 µM

XXVII
EeAChE IC50 1,93 µM  

Figura 51. iAChE com espaçantes de 5 e 7 carbonos descritos por Lazewska et al., 2016. 

Nota-se que a homopiperidina levou a melhor atividade inibitória. Entretanto, 

ao analisar a série foi observado que a influência da porção básica foi menor em 

comparação com a influência gerada pelo espaçante (ŁAZEWSKA et al., 2016).  

Recentemente, Bajda e colaboradores (2020) também observaram a 

influência do espaçante na atividade dos compostos. A partir de uma série de 

flavonas, observou-se que compostos com espaçante de 3 carbonos não 

apesentaram boa afinidade pela AChE, mas compostos com espaçantes de 6, 7 e 8 

carbonos, mostraram melhores atividades inibitórias. Dentre eles, os compostos 

XXVIII e XXIX (com espaçante de 6 carbonos, figura 52) foram os melhores da série, 

com EeIC50 0,46 e 0,50 µM, respectivamente. 
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XXIX
EeAChE IC50 0,50 µM 

XXVIII
EeAChE IC50 0,46 µM 

 

Figura 52. iAChE descritos por Lazewska et al., 2016. 

A partir da ancoragem do composto XXVIII e outro análogo (composto XXX, 

que obteve o maior escore) observa-se que o espaçante pode realmente ter papel 

crucial ao conduzir os grupos do ligante para um melhor acesso aos sítios da enzima 

(figura 53).   

 

Figura 53. Modo de ligação dos compostos XXX (A) e XXVIII (B) na AChE. Resíduos: amarelo – 

tríade catalítica; laranja – sítio aniônico; roxo – Sítio aniônico periférico (PAS) (Reproduzido de 

BAJDA et al., 2020, com permissão da Elsevier Publishers. Todos os direitos reservados). 

 Além disso, nota-se que mudança de um grupo piperidina por uma 

homopiperidina não levou a mudança na afinidade pela enzima, corroborando com 

os resultados obtidos de Lazewska e colaboradores (2016).  

Diante das informações descritas na literatura e dos dados obtidos no nosso 

trabalho, é possível inferir que apesar dos compostos da série LINS01 apresentarem 

grupos possivelmente interessantes na região aromática e na região básica para 
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interagir com o CAS e o PAS, um espaçante mais longo poderia aumentar a 

afinidade pela AChE. Isso pode explicar a afinidade moderada a baixa que 

apresentaram no ensaio de inibição enzimática.  

5.4   Ensaios farmacológicos in vivo  

Os ensaios farmacológicos in vivo  foram realizados para avaliação de dois 

compostos da série LINS (LINS01003 e LINS01004) em colaboração com o grupo 

da Profa. Dra. Suzete Cerutti, e serão aqui discutidos para evidenciar o potencial dos 

compostos da série LINS01 como agentes pró-cognitivos. Esses dados foram 

recentemente publicados por Soliani et al. (2020). Maiores detalhes sobre os 

procedimentos experimentais podem ser encontrados nesta publicação (SOLIANI et 

al., 2020).  

Os dados indicaram que todos os grupos apresentaram decréscimo do 

número de entradas no braço fechado aversivo, exceto os animais tratados com o 

composto LINS01003. Durante o treinamento, notou-se que os animais tratados com 

o LINS01003, exibiram aumento no número de entradas no braço fechado aversivo 

comparado ao grupo controle tratado com o clobempropite (antagonista H3R) (figura 

54A). Sugere-se que o composto LINS01003 prejudicou a memória de curto prazo 

(SOLIANI et al., 2020). Este efeito não foi observado pelo LINS01004, sendo 

possível correlacionar aos resultados do ensaio de afinidade obtidos com os 

receptores histaminérgicos. Como descrito anteriormente, o composto LINS01003 

apresenta baixa afinidade por H3R e certa afinidade por H1R (CORRÊA et al., 2019), 

em comparação com o LINS01004. Diante estes dados, é possível sugerir que o 

prejuízo na memória de curto prazo por LINS01003, pode estar relacionado ao 

antagonismo do H1R.  

  As análises de porcentagem de entradas no braço fechado aversivo no teste 

não demonstrou diferença entre os grupos (figura 54B). Os resultados sugerem que 

os compostos LINS01004 e clobempropite não prejudicaram a memória de curto ou 

longo prazo (SOLIANI et al., 2020).  

Além disso, a sessão teste sugeriu que o tratamento com a donepezila 

prejudicou a manutenção da memória de longo prazo (SOLIANI et al., 2020). A 

donepezila é comumente prescrita para o tratamento da doença de Alzheimer e foi 
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demonstrado que leva àmelhora da função cognitiva em modelos animais (EISSA et 

al., 2018; SORS et al., 2016). No entanto, nossos dados demonstraram que a 

donepezila levou ao comprometimento da memória de longo prazo nos animais 

avaliados (SOLIANI et al., 2020). Apoiando nossos resultados, outro estudo 

examinou os efeitos do tratamento agudo ou crônico com a donepezila e 

demonstrou que esta prejudicou a memória em idosos saudáveis (BALSTERS et al., 

2011). Isso sugere a possibilidade de que o tratamento com a donepezila em 

indivíduos ou animais saudáveis possa prejudicar a memória. Para melhor discutir 

tal efeito, sugere-se análise dos compostos LINS01 em outros modelos para que 

seja possível avaliar em relação à recuperação da memória em animais com 

comprometimento cognitivo prévio.       

 

 

Figura 54. Efeitos dos compostos LINS01003 e LINS01004, bem como do veículo (controle 

negativo), donepezila e clobempropite (controle positivos) na memória de curto e longo prazo 

avaliados na esquiva discriminativa do labirinto em cruz. (A) Porcentagem de entradas em braço 

fechado aversivo no treinamento (painel inferior esquerdo). Tempo em braços fechados no teste 

(tanto aversivo quanto não-aversivo) (painel do meio direito); (B) Porcentagem de entradas em braço 

fechado aversivo na sessão de teste (painel inferior direito). (adaptado de SOLIANI et al., 2020. 

Reproduzido com permissão da Elsevier Publishers. Todos os direitos reservados). 

 

Na avaliação da atividade locomotora, observou-se que os grupos tratados 

com a donepezila e clobempropite exibiram significativa redução na locomoção em 

relação aos grupos tratados com o composto LINS01003, LINS01004 e veículo 

(figura 55), sugerindo que os compostos LINS01003 e LINS01004 não prejudicam a 
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atividade locomotora (SOLIANI et al., 2020). Prejuízos na locomoção poderiam estar 

atrelados ao antagonismo do H1R devido os efeitos sedativos. No entanto, uma vez 

que não se observou efeito na locomoção, tais resultados (juntamente com o ensaio 

de afinidade) auxiliam a sugerir que os compostos LINS01 atuam via H3R. 

Comparativamente com estudos da literatura, nossos resultados estão de acordo 

com outros trabalhos. Por exemplo, o tratamento com um antagonista de H3R (DL77) 

não afetou a locomoção em ratos (EISSA et al., 2018).  

 

Figura 55. Efeitos dos compostos LINS01003 e LINS01004, bem como do veículo (controle 

negativo), donepezila e clobempropite (controle positivo) sobre a atividade locomotora avaliada pela 

esquiva discriminativa do labirinto em cruz. Todos os compostos e veículos foram administrados 

antes da sessão de treinamento. (A) Quadrante cruzado no braço fechado não aversivo no 

treinamento (painel esquerdo); (B) Quadrante cruzado no braço fechado não aversivo no teste (painel 

direito).  (adaptado de SOLIANI et al., 2020. Reproduzido com permissão da Elsevier Publishers. 

Todos os direitos reservados). 

 

Além disso, o composto LINS01004 apresentou afinidade por D2R e D3R. Já o 

LINS01003 não mostrou afinidade por nenhum destes receptores (CORRÊA et al., 

2020). O bloqueio do D2R pode levar a efeitos característicos comumente 

observados por antipsicóticos atípicos (OLIVEIRA, 2000). Dentre estes efeitos, 

sedação e bradicinesia são descritos (ABI-DARGHAM et al., 2000). No entanto, 

nenhum dos compostos afetaram a atividade locomotora dos animais e desta 

maneira, tais achados corroboram com os resultados obtidos com os ensaios in vitro 

(CORRÊA et al., 2020).     
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Ainda, em nosso estudo o tratamento com a donepezila prejudicou a atividade 

locomotora no treinamento (SOLIANI et al., 2020). Em alguns trabalhos não se 

observa os efeitos da donepezila na atividade locomotora (ALACHKAR et al., 2017; 

GAWEL et al., 2016; SHAW et al., 2013). No entanto, essa contrariedade pode ser 

devido a diferentes tarefas e/ou protocolos experimentais. Além disso, observou-se 

que os compostos LINS01 não apresentaram efeito ansiogênico (SOLIANI et al., 

2020). 

Em geral, nossos resultados sugerem que, semelhante ao clobempropite, o 

tratamento com o composto LINS01004 não prejudica a memória, a ansiedade ou a 

atividade locomotora em ratos adultos saudáveis. Entretanto, o composto 

LINS01003 prejudicou a memória de curto prazo (SOLIANI et al., 2020). 
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Com as rotas sintéticas empregadas para obtenção dos compostos da série 

LINS01, foi possível sintetizar os compostos finais com bons rendimentos, variando 

de 22 a 70%. 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível obter maiores informações 

sobre a REA dos compostos da série LINS01, bem como corroborar com dados da 

literatura. 

Para o H4R, tanto no núcleo aromático quanto na porção N-piperazina,  

substituintes volumosos são menos tolerados. Enquanto para o H3R, mesmo com 

certo limite estérico, grupos mais volumosos em R2 podem estar presentes e 

conferem maior seletividade em comparação com o H4R. Além disso, os compostos 

apresentaram seletividade H3R e se comportaram como antagonistas do H3R.   

Para os receptores dopaminérgicos, diferentemente do observado para os 

receptores histaminérgicos, grupos mais volumosos ligados à piperazina conferem 

maior afinidade e seletividade, principalmente para o D3R. Para a região em R2, 

ainda merece maior investigação. 

O modelo estrutural dos compostos LINS01 demonstrou-se promissor para 

obtenção de ligantes de receptores histaminérgicos e dopaminérgicos. Substituições 

no núcleo aromático e na porção N-piperazina auxiliaram na obtenção de compostos 

com maior afinidade e seletividade. 

Com o estudo de modelagem molecular foi possível observar que os 

compostos LINS01 apresentaram importante interação com Asp3.32 no H3R. Além 

disso, foi sugeriu-se substituintes volumosos interagem com um bolso hidrofóbico no 

H3R e que o grupo N-alil realiza interação adicional favorecendo a seletividade pelo 

H3R. Ainda, a importância do nitrogênio indólico para interação com o H4R também 

foi demonstrada.  

Os compostos apresentaram moderada a baixa atividade para a AChE, 

modificações estruturais podem ser realizadas e avaliadas.  

Os ensaios in vivo foram fundamentais como prova de conceito. Sugeriu-se 

que os compostos avaliados atuam como antagonistas H3R e apresentam certa 



108 

 

atividade neste receptor. Além disso, os compostos não prejudicam a memória de 

esquiva discriminativa.   
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777   PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEEXXXPPPEEERRRIIIMMMEEENNNTTTAAAIIISSS   

 

7.1 Síntese dos compostos da série LINS01 

Todos os reagentes e solventes foram obtidos comercialmente com grau de 

pureza adequado. As cromatografias em coluna foram realizadas utilizando sílica-gel 

60 (230-400 mesh ASTM), quando aplicável. As análises de CCD (cromatografia em 

camada delgada) foram executadas com placas de gel de sílica, utilizando luz ultra-

violeta e ninidrina para visualização. Os compostos obtidos foram caracterizados por 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H-RMN) e de carbono (13C-RMN), 

além de espectrometria de massas (EM). A pureza dos compostos foi avaliada por 

cromatografia gasosa e líquida, e foram consideradas para os ensaios biológicos as 

amostras com pureza superior a 95%. 

7.1.1 Síntese dos compostos alilados (3a-e) 

O fenil p-substituído adequado (1 equiv., 10 mmol), K2CO3 (2 eq., 2,76 g, 20 

mmol) e brometo de alila (2 eq., 2,42 g, 20 mmol), foram adicionados em acetona 

(20 mL) e a mistura reacional foi mantida em agitação e aquecimento (60 ºC) por 2 

(3a-d) ou 4 (3e) horas. O solvente foi evaporado e o resíduo obtido foi redissolvido 

em água (15 mL). A mistura foi lavada com mistura 9:1 de Hex:AcOEt (3a-d) ou 

AcOEt (3e) (3 x 15mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro e evaporada.  

 1-Aliloxi-4-clorobenzeno (3a). Óleo incolor (rend. 79%). 1H NMR (CDCl3, ppm, 

TMS) δ 7,21 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,82 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,02 (ddd, J = 22,3, 10,5, 

5,3 Hz, 1H); 5,39 (d, J = 17,3 Hz, 1H); 5,28 (d, J = 10,5 Hz, 1H); 4,48 (d, J = 5,2 Hz, 

2H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 157,21; 132,94; 129,31; 125,70; 117,88; 116,04; 

69,06. 

1-Aliloxi-4-metilbenzeno (3b). Óleo incolor (rend. 83%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, 

TMS):  δ 7,07 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 6,85 – 6,77 (m, 2H); 6,05 (ddt, J = 17,2, 10,5, 5,3 

Hz, 1H); 5,40 (dq, J = 17,3, 1,6 Hz, 1H), 5,27 (dq, J = 10,5, 2,8, 1,4 Hz, 1H); 4,51 (dt, 

2H); 2,28 (s, 3H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 56,0; 69,8; 109,3; 111,9; 118,8; 

126,6; 130,2; 132,2; 149,9; 153,5; 190,9. 
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1-Aliloxi-4-metoxibenzeno (3c). Óleo incolor (rend. 89%). 1H-RMN (CDCl3, 

ppm, TMS): δ 6,91 – 6,76 (m, 4H); 6,04 (ddd, J = 22,4, 10,5, 5,3 Hz, 1H); 5,39 (d, J = 

17,2 Hz, 1H); 5,26 (d, J = 10,5 Hz, 1H); 4,47 (d, J = 5,3 Hz, 2H), 3,75 (s, 3H).  13C-

RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 153,92; 152,77; 133,64; 117,48; 115,73; 114,62; 69,52; 

55,71. 

1-Aliloxi-4-(t-butil)benzeno (3d). Óleo incolor (rend. 74%). 1H-RMN (CDCl3, 

ppm, TMS): δ 7.,6 – 7,21 (m, 2H); 6,86 (t, J = 5,9 Hz, 2H); 6,06 (ddd, J = 22,4, 10,5, 

5,3 Hz, 1H); 5,40 (dd, J = 17,3, 1,4 Hz, 1H); 5,27 (dd, J = 10,5, 1,1 Hz, 1H); 4,52 (d, J 

= 5,3 Hz, 2H); 1,30 (s, 9H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 156,38; 143,51; 133,61; 

126,22; 117,52; 114,19; 68,86; 34,08; 31,54.  

1-Aliloxi-4-fenilbenzeno (3e). Sólido branco amorfo (rend. quantitativo). 1H-

RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,61 – 7,47 (m, 4H); 7,42 (m, 2H); 7,34 – 7,28 (m, 1H); 

7,03 – 6,94 (m, 2H); 6,09 (ddt, J = 17,2, 10,5, 5,3 Hz, 1H); 5,51 – 5,36 (m, 1H); 5,31 

(dd, J = 10,5, 1,4 Hz, 1H); 4,59 (dt, J = 5,3, 1,5 Hz, 2H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, 

TMS): δ 158,24; 140,82; 133,97; 133,35; 128,70; 128,13; 126,74; 126,66; 117,70; 

114,96; 68,92.  

7.1.2 Síntese dos compostos 2-alilados (4a-e) 

O composto alilado adequado (3a-d) (0,5 g) foi adicionado em DMF (2 mL) e 

a mistura reacional foi mantida em agitação e aquecimento (200 °C, potência 300W 

e pressão 300 psi) em reator micro-ondas (Discovery, CEM, Inc.) por 60 (4a-d) ou 90 

(4e) minutos.  O produto foi dissolvido em DCM (10 mL) e lavado com água (5 x 10 

mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro e evaporada. O produto bruto foi 

purificado por cromatografia em coluna, utilizando mistura 9:1 (4a-d) ou 1:1 (4e) 

Hex:AcOEt. 

2-Alil-4-clorofenol (4a). Óleo amarelado (rend. 90%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, 

TMS): δ 7,13 – 7,03 (m, 2H); 6,73 (d, J = 9,1 Hz, 1H); 5,97 (ddt, J = 16,8, 10,5, 6,4 

Hz, 1H); 5,22 – 5,09 (m, 2H); 3,36 (d, J = 6,4 Hz, 2H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): 

δ 152,64; 135,49; 130,10; 127,60; 127,18; 125,59; 117,17; 117,02; 34,82. 

2-Alil-4-metilfenol (4b). Óleo amarelado (rend. 86%). ¹H-RMN (CDCl3, ppm, 

TMS): δ 6,90 (s, 1H); 6.69 (d, J = 8,7 Hz, 1H); 6,11 – 5,90 (m, 1H); 5,15 (dq, J = 4.6, 

1.7 Hz, 1H); 5,11 (t, J = 1.5 Hz, 1H), 4,96 (s, 1H), 3,36 (d, J = 6,4 Hz, 2H), 2,25 (s, 
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3H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 151,81; 136,61; 131,00; 130,14; 128,26; 

125,14; 116,33; 115,68; 35,13; 20,51. 

 2-Alil-4-metoxi-fenol (4c). Óleo amarelado (rend. 88%). ¹H-RMN (CDCl3, ppm, 

TMS): δ 6.81 – 6.61 (m, 3H), 6.12 – 5.90 (m, 1H), 5.20 – 5.06 (m, 2H), 4.13 (q, J = 

7.1 Hz, 1H), 3.76 (d, J = 4.4 Hz, 3H), 3.38 (d, J = 6.4 Hz, 2H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, 

TMS): δ 35,2; 55,8; 112,7; 116,0; 116,5; 126,6; 136,2; 148,0; 153,8. 

2-Alil-4-(t-butil)fenol (4d). Óleo transparente (rend. 80%). ¹H-RMN (CDCl3, 

ppm, TMS): δ 7,18 – 7,09 (m, 2H), 6,75 (dd, J = 8,4, 4.8 Hz, 1H); 6,03 (ddt, J = 16,7, 

10,1, 6,4 Hz, 1H); 5,21 – 5,11 (m, 2H); 4,93 (s, 1H); 3,41 (d, J = 6.4 Hz, 2H); 1,29 (s, 

9H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 151,82; 143,68; 136,72; 127,36; 124,65; 

124,52; 116,38; 115,35; 35,62; 34,09; 31,58. 

2-Alil-4-fenilfenol (4e). Sólido marrom (rend. 94%). ¹H-RMN (CDCl3, ppm, 

TMS): δ 7,59 – 7,50 (m, 2H); 7,47 – 7,27 (m, 5H); 6,89 (d, J = 7,9 Hz, 1H); 6,06 (ddt, 

J = 16,6, 10,1, 6,4 Hz, 1H); 5,28 – 5,12 (m, 2H); 3,48 (d, J = 6,3 Hz, 2H). 13C-RMN 

(CDCl3, ppm, TMS): δ 153,74; 140,89; 136,26; 134,19; 129,24; 128,68; 126,76; 

126,65; 126,56; 125,57; 116,72; 116,20; 35,29. 

7.1.3 Síntese dos compostos ciclizados (5a-e) 

O 2-alilfenol correspondente (4a-e) (1 eq., 3 mmol) e iodo (1,1 eq., 0,84 g, 3,3 

mmol) foram adicionados em H2O (5a-d) ou mistura 9:1 H2O:EtOH (5e) e a mistura 

reacional foi mantida em agitação à temperatura ambiente po 12 horas. Foi 

adicionado solução saturada de Na2S2O3 e deixou-se em agitação até completa 

redução do iodo. A mistura foi lavada com DCM (5a-d) ou AcOEt (5e) (3 x 10 mL). A 

fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro e evaporada. O produto bruto foi 

rapidamente purificado por filtração em sílica gel com Hex:AcOEt (9:1) como eluente. 

5-Cloro-2-iodometil-2,3-diidro-1-benzofurano (5a). Óleo castanho (rend. 62%). 

1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,16 – 7,01 (m, 2H); 6,69 (d, J = 8,4 Hz, 1H); 4,89 

(dtd, J = 9,1, 7,0, 4,8 Hz, 1H); 3,50 – 3,25 (m, 3H); 3,03 (dd, J = 16,2, 6,6 Hz, 1H). 

13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 157,83; 128,15; 127,73; 125,5; 125,14; 110,47; 

82,13; 36,03; 8,74. 
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2-Iodometil-5-metil-2,3-diidro-1-benzofurano (5b). Óleo castanho (rend. 

75%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,00 – 6,88 (m, 2H); 6.67 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 

4,86 (dddd, J = 9,1, 7,5, 6,6, 4,9 Hz, 1H); 3,42 (dt, J = 7,8, 3,9 Hz, 1H); 3,38 – 3,28 

(m, 2H); 3,00 (dd, J = 16,0, 6,5 Hz, 1H); 2,27 (s, 3H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 

157,05; 130,21; 128,56; 125,71; 125,61; 109,08; 81,63; 36,13; 20,79; 9,14. 

2-Iodometil-5-metoxi-2,3-diidro-1-benzofurano (5c). Óleo castanho escuro 

(rend. 71%).  Este produto não foi caracterizado devido à instabilidade, e assim foi 

usado diretamente na próxima etapa.  

5-t-butil-2-iodometil-2,3-diidro-1-benzofurano (5d). Óleo castanho claro (rend. 

73%). Este produto não foi caracterizado devido à instabilidade, e assim foi usado 

diretamente na próxima etapa. 

2-Iodometil-5-fenil-2,3-diidrobenzofurano (5e). Sólido castanho escuro (rend. 

quantitativo). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,51 (d, J = 7,3 Hz, 2H); 7,35 (ddd, J = 

23,1, 13,3, 7,2 Hz, 5H); 6,83 (d, J = 8,7 Hz, 1H); 5,04 – 4,85 (m, 1H); 3,58 – 3,32 (m, 

3H); 3,10 (dd, J = 16,0, 6,6 Hz, 1H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 158,83; 141,17; 

134,57; 128,71; 127,38; 126,82; 126,64; 126,46; 123,88; 109,70; 82,07; 36,11; 8,85. 

7.1.4 Síntese dos compostos piperazínicos (6a-e) 

O composto ciclizado correspondente (5a-e) (1 eq., 2 mmol), K2CO3 (1 eq., 

0,28 g, 2 mmol) e piperazina (4 eq., 0,69 g, 8 mmol) foram adicionados em THF (20 

mL) e a mistura reacional foi mantida em agitação aquecimento (60 ºC) por 12 horas. 

O solvente foi evaporado e o resíduo dissolvido em solução de HCl 1 M pH ≤2. A 

mistura foi lavada com AcOEt (2 x 10 mL). A fase aquosa foi alcalinizada com 

solução de NaOH 1 M até pH>12 e extraída com AcOEt (3 x 10 mL). A fase orgânica 

foi seca com Na2SO4 anidro e evaporada. 

1-[(5-cloro-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (6a). Óleo amarelado 

(rend. 80%). É possível identificar o produto no espectro de RMN, porém a pureza 

deste ainda não está adequada. Para a produção do composto final 1f, utilizou-se o 

composto 6a impuro. 

1-[(5-metil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (6b). Sólido amarelado 

amorfo (rend. 83%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 6,94 (s, 1H); 6.89 (d, J = 8,1 Hz, 
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1H); 6,66 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 5,00 – 4,86 (m, 1H); 3,21 (dd, J = 15,6, 9,0 Hz, 1H); 

2,98 – 2,83 (m, 5H); 2,75 (dd, J = 13,3, 7,7 Hz, 1H); 2,60-2,47 (m, 5H); 2,26 (s, 3H). 

RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 157,37; 129,57; 128,25; 126,44; 125,49; 109,11; 80,59; 

63,86; 55.11; 45.91; 34.27; 20,75. 

1-[(5-metoxi-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (6c). Óleo amarelado 

(rend. 85%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 6,78 – 6,60 (m, 3H); 5,02-4,85 (m, 1H); 

3,72 (s, 3H); 3,23 (dd, J = 15,7, 9,0 Hz, 1H); 2,93 (dd, J = 12,5, 7,5 Hz, 5H); 2,76 (dd, 

J = 13,3, 7,7 Hz, 1H); 2,64-2,43 (m, 5H). RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 154,05; 153,62; 

127,47; 112,76; 111,29; 109,40; 80,80; 63,66; 56,02; 54,72; 45,71; 34,63; 30,93. 

 1-[(5-terc-butil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (6d). Óleo amarelado 

(rend. 60%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,31 – 7,06 (m, 2H); 6,80 – 6,64 (m, 

1H); 4,95 (qd, J = 8,0, 4,2 Hz, 1H); 3,25 (dd, J = 15,5, 9,1 Hz, 1H); 3,02 – 2,86 (m, 

5H); 2,77 (dd, J = 13,3, 7,8 Hz, 1H); 2,63 – 2,47 (m, 5H); 1,29 (s, 9H). 13C-RMN 

(CDCl3, ppm, TMS): δ 157,31; 143,34; 126,04; 124,70; 121,89; 108,78; 80,72; 64,03; 

55,16; 45,98; 34,49; 34,25; 31,74. 

1-[(5-fenil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (6e). Sólido amarelado 

amorfo (rend. 80%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,58 – 7,46 (m, 2H); 7,45 – 7,23 

(m, 5H); 6,85 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 5,03 (qd, J = 7,9, 4,2 Hz, 1H); 3,32 (dd, J = 15,6, 

9,1 Hz, 1H); 3,09 – 2,89 (m, 5H); 2,88 – 2,73 (m, 1H); 2,65 – 2,50 (m, 5H). 13C-RMN 

(CDCl3, ppm, TMS): δ 159,20; 141,30; 133,95; 128,66; 127,17; 127,09; 126,76; 

126,48; 123,74; 109,71; 81,09; 63,86; 55,15; 45,96; 34,18.   

7.1.5 Síntese das diidrobenzofuranil-piperazinas finais (1a-1j) 

Síntese das diidrobenzofuranil-piperazinas finais 1a e 1b: o composto 

ciclizado adequado (5e ou 5b) (1 eq., 2 mmol), K2CO3 (1 eq., 0,28 g, 2 mmol) e N-

piperazina substituída correspondente (1,1 eq., 2,2 mmol) foram adicionados em 

ACN (1a) ou THF (1b) (20 mL). A mistura reacional foi mantida em agitação e 

aquecimento (60 ºC) por 12 horas. O solvente foi evaporado e o resíduo dissolvido 

em solução de HCl 1 M até pH ≤ 2. A mistura foi lavada com solução NaOH 1 M até 

pH>12 e extraída com AcOEt (3 x 10 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 

anidro e evaporada. 
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1-metil-4-[(5fenil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (1a). Sólido 

amarelado amorfo (rend. 50%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,52 (d, J = 7,2 Hz, 

2H); 7,46 – 7,22 (m, 6H); 6,85 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 5,01 (ddd, J = 16,8, 8,0, 4,2 Hz, 

1H); 3,32 (dd, J = 15,6, 9,1 Hz, 1H); 3,00 (dd, J = 15,6, 8,0 Hz, 1H); 2,82 (dd, J = 

13,3, 7,7 Hz, 1H); 2,71 – 2,42 (m, 8H); 2,30 (s, 3H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 

159,23; 141,34; 133.97; 128,68; 127,19; 127,11; 126,79; 126,50; 123,76; 109,75; 

81,28; 63,22; 55,01; 53,84; 46,08; 34,20. 

1-[(5-metil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]-4-fenil-piperazina (1b). Sólido 

branco amorfo (rend. 49%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,31 – 7,21 (m, 2H); 

7,05-6,78 (m, 5H); 6,69 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 4,98 (qd, J = 8,0, 4,1 Hz, 1H); 3,36 – 3,13 

(m, 5H); 3,00 – 2,68 (m, 6H); 2,62 (dd, J = 13,3, 4,1 Hz, 1H); 2,27 (s, 3H). 13C-RMN 

(CDCl3, ppm, TMS): δ 157,40; 151,37; 129,66; 129,12; 128,30; 126,44; 125,52; 

119,68; 116,08; 109,15; 80,83; 63,19; 53,88; 49,08; 34,29; 20,77. 

Síntese das diidrobenzofuranil-piperazinas finais 1c e 1d: o composto 

ciclizado adequado (5c ou 5d) (1 eq., 2 mmol), K2CO3 (1 eq., 0,28 g, 2 mmol) e N-

piperazina substituída correspondente (1,1 eq., 2,2 mmol) foram adicionados em 

THF (2 mL). A mistura reacional foi mantida em agitação e aquecimento (120 °C, 

potência 300W e pressão 300 psi) em reator micro-ondas (Discovery, CEM, Inc.) por 

2 horas. O solvente foi evaporado e o resíduo ressuspendido em AcOEt (15 mL). A 

mistura foi lavada com H2O (2 x 15 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro 

e evaporada. O produto bruto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica 

gel, usando Hex:AcOEt (2:1) como eluente.  

1-[(5-metoxi-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]-4-fenil-piperazina (1c). Sólido 

amarelado amorfo (rend. 65%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,32 – 7,27 (m, 2H); 

6,99 – 6,82 (m, 4H); 6,78 – 6,60 (m, 3H); 4,99 (ddd, J = 16,8, 8,0, 4,0 Hz, 1H); 3,75 

(s, 3H); 3,25 (dd, J = 9,6, 4,7 Hz, 5H); 3,09 – 2,91 (m, 2H); 2,80 (ddd, J = 12,3, 10,7, 

6.1 Hz, 4H); 2,62 (dd, J = 13,3, 4,0 Hz, 1H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 34,68; 

49,06; 53,88; 56,03; 63,21; 80,91; 109,48; 111,27; 112,73; 116,09; 119,73; 127,48; 

129,14; 151,33; 153,62; 154,04. 

  1-[(5-t-butil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]-4-fenil-piperazina (1d). Sólido 

branco amorfo (rend. 50 %). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,35 – 7,09 (m, 4H), 

6,99 – 6,81 (m, 3H); 6,73 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 4,99 (qd, J = 8,1, 4,0 Hz, 1H); 3,34 – 
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3,18 (m, 4H); 3,03 – 2,68 (m, 6H); 2,63 (dd, J = 13,3, 4,0 Hz, 1H); 1,29 (s, 9H). 13C-

RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 31,75; 34,49; 49,07; 53,87; 63,36; 80,90;  108,81; 

115,99; 116,07; 119,68; 121,91; 124,75; 126,00; 129,12; 143,42; 151,36. 

Síntese da diidrobenzofuranil-piperazina final 1e: o composto ciclizado 5e 

(1 eq., 2 mmol), K2CO3 (1 eq., 0,28 g, 2 mmol) e N-piperazina substituída 

correspondente (1,1 eq., 2,2 mmol) foram adicionados em THF (2 mL). A mistura 

reacional foi mantida em agitação e aquecimento (120 °C, potência 300W e pressão 

300 psi) em reator micro-ondas (Discovery, CEM, Inc.) por 2 horas. O solvente foi 

evaporado e o resíduo dissolvido em solução de HCl 1 M até pH ≤ 2. A mistura foi 

lavada com solução NaOH 1 M até pH>12 e extraída com AcOEt (3 x 10 mL). A fase 

orgânica foi seca com Na2SO4 anidro e evaporada. 

1-fenil-4-[(5-fenil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (1e). Sólido 

amarelado amorfo (rend. 50%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,52 (d, J = 7,3 Hz, 

2H), 7,45 – 7,35 (m, 4H); 7,34 – 7,27 (m, 3H); 6,99 – 6,81 (m, 4H); 5,07 (qd, J = 8,0, 

4,2 Hz, 1H); 3,36 (dd, J = 15,5, 9,1 Hz, 1H); 3,26 (t, J = 4,9 Hz, 4H); 3,04 (dd, J = 

15,4, 7,6 Hz, 1H); 2,87 (dt, J = 14,5, 7,2 Hz, 1H); 2,78 (dd, J = 9,5, 4,5 Hz, 4H); 2,;67 

(dd, J = 13,3, 4,0 Hz, 1H).13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 159,19; 151,34; 141,32 

134,06; 129,13; 128,69; 127,15; 126,80; 126,53; 123,79; 119,73; 116,11; 109,76; 

81,29; 63,20; 53,89; 49,09; 34,21. 

Síntese da diidrobenzofuranil-piperazinas finais 1f-1j: o composto 

piperazínico correspondente (6a-e) (1 eq., 2 mmol), K2CO3 (1 eq., 0,28 g, 2 mmol) e 

brometo de alila (3 eq., 0,72 g, 6 mmol) foram adicionados em THF (2 mL) e a 

mistura reacional foi mantida em agitação e aquecimento (120 °C, potência 300W e 

pressão 300 psi) em reator micro-ondas (Discovery, CEM, Inc.) por 90 minutos. A 

mistura foi filtrada e o filtrado seco com Na2SO4 anidro e evaporado. 

1-alil-4-[(5-cloro-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (1f). Óleo 

amarelado (rend. n.d.). Em processo de caracterização. É possível identificar o 

produto no espectro de RMN, porém a pureza do produto ainda não está adequada. 

1-alil-4-[(5-metoxi-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (1g). Óleo 

amarelado (rend. 65%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 6,,79 – 6,57 (m, 3H); 5,99 – 

573 (m, 1H); 5,26 – 5,07 (m, 2H); 5,02 – 4,83 (m, 1H); 3,74 (s, 3H); 3,23 (dd, J = 
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15,7, 9,1, 1H); 3,01 (d, J = 6,6, 2H); 2,92 (dd, J = 15,7, 8,1, 1H); 2,78 (dd, J = 13,3, 

7,7, 2H); 2,68 – 2,39 (m, 8H).  13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 149,31; 148,85; 

129,36; 122,68; 114,09; 108,04; 106,53; 104,67; 76,08; 58,25; 56,78; 51,28; 48,66; 

47,95; 29,89.  

1-alil-4-[(5-terc-butil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (1h). Óleo 

amarelado (rend. 55%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,23-7,05 (m, 2H); 6,7 (d, J = 

8,3, 1H); 6,11-5,69 (m, 2H); 5,35-5,11 (m, 2H); 5,05-4,86 (m, 1H); 3,63-3,35 (m, 1H); 

3,34-3,16 (m, 1H); 3,09 (d, J = 6,7, 2H); 2,97-2,75 (m, 3H); 2,74-2,55 (m, 6H); 1,28 

(s, 9H). 13C-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 157,31; 143,33; 135,01; 126,03; 124,70; 

121,88; 118,06; 108,79; 80,82; 63,4; 61,79; 53,79; 52,92; 34,50; 34,25; 31,74. 

1-alil-4-[(5-fenil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (1i). Óleo amarelado 

(rend. 70%). 1H-RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 7,54 – 7,49 (m, 2H); 7,43 – 7,27 (m, 

6H); 6,84 (d, J = 8.3 Hz, 1H); 5,99 – 5,81(m, 1H); 5,20 (t, J = 11,8 Hz, 2H), 5,02 (dq, 

J = 8.0, 4.1 Hz, 1H); 3,32 (dd, J = 15,6, 9,1 Hz, 1H); 3,08 – 2,95 (m, 3H); 2,83 (dd, J 

= 13,3, 7,8 Hz, 1H); 2,72 – 2,53 (m, 8H). RMN (CDCl3, ppm, TMS): δ 159,20; 

141,33; 134,01; 128,68; 127,12; 126,79; 126,50; 123,76; 109,73; 81,23; 63,11; 

61,62; 53,58; 52,80; 46,24; 34,18; 34,06. 

1-alil-4-[(5-metil-2,3-diidrobenzofuran-2-il)metil]piperazina (1j). Sólido marrom 

amorfo (rend. n.d.). Em processo de caracterização. É possível identificar o produto 

no espectro de RMN, porém a pureza do produto ainda não está adequada. 

7.1.6 Síntese da diidrobenzofuranil-homopiperazinas finais (1k – 1m) 

Síntese da diidrobenzofuranil-homopiperazina final 1l: o composto 

ciclizado 5d (1 eq., 2 mmol), K2CO3 (1 eq., 0,28 g, 2 mmol) e 1-metil-homopiperazina 

(1,1 eq., 2,2 mmol) foram adicionados em THF (20 mL). A mistura reacional foi 

mantida em agitação e aquecimento (60 ºC) por 24 horas. O solvente foi evaporado 

e o resíduo dissolvido em solução de HCl 1 M até pH ≤ 2. A mistura foi lavada com 

solução NaOH 1 M até pH>12 e extraída com AcOEt (3 x 10 mL). A fase orgânica foi 

seca com Na2SO4 anidro e evaporada. 

1-[(5-terc-butil-2,3-di-hidro-1-benzofuran-2‐il)metil]-4-metil-1,4-diazepano (1l). 

Óleo marrom (rend. 22%). 1H RMN (CDCl3, ppm, TMS) δ 7,19 (s, 1H), 7,12 (d, J = 

8,4 Hz, 1H), 6,69 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 4,98 – 4,79 (m, 1H), 3,25 (dd, J = 15,5, 9,1 Hz, 
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1H), 2,99 – 2,84 (m, 6H), 2,77 – 2,60 (m, 5H), 2,39 (s, 3H), 1,86 (quint, J = 6 Hz, 2H), 

1,29 (s, 9H). 13C RMN (CDCl3, ppm, TMS) δ 157,31 (s), 143,31 (s), 126,17 (s), 

124,64 (s), 121,92 (s), 108,63 (s), 81,60 (s), 62,52 (s), 57,80 (s), 56,92 (s), 54,72 (s), 

46,76 (s), 34,21 (s), 31,74 (s), 27,04 (s). 

7.2 Ensaios in vitro em GPCR 

7.2.1 Ensaio de afinidade em receptores histaminérgicos (H3 e H4) 

Células HEK293T foram cultivadas em DMEM suplementado com 10% de 

SFB, penicilina/estreptomicina 100 U/mL, a 37 °C em 5% de CO2. 48 horas antes do 

ensaio de afinidade, as células foram semeadas em placas de petri. As transfecções 

transientes foram realizadas utilizando PEI 25KDa (Polysciences, Warrington, PA, 

Estados Unidos) em proporção 3:1 PEI/DNA. Após 24 horas, as células 

transfectadas com o H3R ou H4R, foram transferidas para placa de cultura de 24 

poços. Um dia após o plaqueamento, as células foram lavadas com tampão de 

lavagem gelado (Tris-HCl 25 mM, pH 7,4 contendo NaCl 140 mM, MgCl2 5 mM, 

0,1% de albumina de soro bovino) e incubadas com [3H]-histamina 1,15 nM, 

crescentes concentrações de histamina não-marcada e compostos testes em 

tampão de ligação gelado [Tris-HCl 25 mM, pH 7,4, contendo MgCl2 5 mM, 0,1% de 

albumina de soro bovino e 100 µg/mL de bacitracina (Sigma–Aldrich, St. Louis, MO, 

United States)]. As células permaneceram 16 horas a 4 °C e após, lavadas duas 

vezes. As células foram lisadas com tampão de lise (48% de uréia, 2% de NONIDET 

P-40 e ácido acético 3 M). Os lisados celulares foram transferidos para frascos de 

cintilação contendo 3 mL de líquido de cintilação (ScintiSafeTM Econo 1, Fisher 

Scientific, Santa Clara, CA, Estados Unidos). A radioatividade foi medida em um 

contador de cintilação Tri-Carb 20100TR (PerkinElmer, Waltham, MA, Estados 

Unidos). Como padrões farmacológicos, foram utilizados o clobempropite e JNJ-

10191584, obtidos comercialmente (Sigma, St. Louis, MO, USA), para o H3R e H4R, 

respectivamente (experimento realizado em colaboração com o Prof. Dr. Claudio 

Miguel da Costa Neto. O procedimento experimental foi realizado pelo grupo do Prof. 

Dr. Claudio Miguel da Costa Neto, e assim o procedimento experimental detalhado 

pode ser encontrado em CORRÊA et al. (2017; 2021). 
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7.2.2 Avaliação da atividade funcional por BRET 

A ativação da proteína G foi avaliada em células HEK293T que expressam o 

H3R ou H4R, cotransfectadas com Gi1-RlucII e G2-GFP10, na presença da 

subunidade G1 não-marcada (GALÉS et al., 2005). As células foram transfectadas 

em suspensão, semeadas em placas brancas de 96 poços (OptiPlate; PerkinElmer) 

e cultivado por 48 h. OS valores de BRET foram monitorados usando leitor de 

microplaca VictorTM X Light Luminescence (PerkinElmer) equipado com conjunto de 

filtro BRET400-GFP2/10 (aceptor, 515 ± 20 nm; e doador, 400 ± 70 nm), 5 min após 

a adição de 2,5 µM de coelenterazina 400-a (Biotium, Hayward, CA, Estados 

Unidos) e os compostos-testes, Nos ensaios de antagonismo, os diferentes 

compostos (100 nM) foram incubados 30 min antes da estimulação com histamina e 

adição de coelenterazina. Os dados obtidos foram apresentados utilizando o 

Programa GraphPad Prism. Este experimento foi realizado pelo grupo do Prof. Dr. 

Claudio Miguel da Costa Neto, e assim o procedimento experimental detalhado pode 

ser encontrado em CORRÊA et al. (2017; 2021). 

7.2.3  Ensaio de afinidade  em receptores  dopaminérgicos (D2 e D3) 

Células CHO foram cultivadas em DMEM (contendo 1% de glutamina, 10% de 

soro bovino e 1% de penicilina-estreptomicina para o D2R e 1% de glutamina e 10% 

de soro bovino dialisado para o D3R). As células CHO expressando o D2R, foram 

coletadas em solução de PBS. O meio contendo as células CHO expressando o 

D3R, foi centrifugado a 3,000 x g por 10 minutos a 4 °C. O homogenato foi 

ressuspendido com solução tampão (MgCl2 1mM, CaCl2 1 mM, KCl 5 mM, NaCl 120 

mM e Tris 50 mM, pH 7,7). Após, centrifugou-se a 23,000 x g por 30 minutos a 4 °C. 

As preparações de membrana (25 µg/poço para o D2R e 20 µg/poço para o D3R) 

foram incubadas com 0,2 nM de [3H]-espiperona e os compostos-teste. Após 

incubação por 120 min, a mistura foi colhida sobre membrana filtrante saturada com 

solução 3% de PEI e lavada com água deionizada (3 x 1 mL/amostra). O haloperidol 

(10 µM) foi utilizado como padrão farmacológico. A ligação não-específica foi 

determinada por um excesso de haloperidol não marcado. A inibição foi calculada 

como residual da ligação específica de [3H]-espiperona na presença do composto 

em relação à ligação específica na ausência do inibidor. Para as medição de 

afinidade, incluiu-se titulação dos compostos-teste (0,01-100,000 nM, concentração 
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final). Estes experimentos foram realizado pelo grupo do Prof. Dr. Holger Stark, e 

desta forma detalhes experimentais podem ser obtidos na recente publicação de 

CORRÊA et al. (2020).  

7.3 Ensaio de atividade anticolinesterásica (AChE) 

O ensaio foi realizado em microplacas de 96 poços, utilizando a AChE de 

enguia elétrica. O inibidor (donepezila) e os compostos testes foram utilizados na 

concentração de 1 mM (100 µM no poço). Foram adicionados em cada poço, 100 µL 

de solução de DTNB 3 mM, 20 µL de solução de AChE 0,25 U/mL, 40 µL de solução 

tampão e 20 µL de solução do inibidor (controle negativo) ou compostos testes (ou 

solução tampão nos poços branco e controle positivo). A placa foi incubada por 15 

minutos em temperatura ambiente (25 °C) e após, adicionou-se 20 µL de solução de 

ASChI 15 mM (ou solução tampão nos poços branco). O volume final foi de 200 µL 

por poço. Realizou-se a leitura da absorbância em 415 nm a cada 4 minutos por 20 

minutos. As soluções foram preparadas em solução tampão fosfato de sódio (pH 

7,0), exceto a solução de ASChI (preparada em água destilada). Os experimentos 

foram realizados em triplicata. 

7.4 Modelagem Molecular em receptores histaminérgicos (H3 e H4) 

Os estudos foram realizados usando modelos de homologia para o hH3R e 

hH4R do GPCRdb (gpcrdb.org). Foram construídos aplicando o hH1R (código PDB: 

3RZE) como modelo. Os ligantes ABT-239 e JNJ-7777120 foram utilizados como 

referência para o H3R e H4R, respectivamente. O protocolo FID (“Induced Fit 

Docking”) foi aplicado para melhorar os locais de ligação com os receptores.Ambos 

os ligantes foram ancorados com Asp3.32 e Glu5.46, fornecendo uma estrutura para 

o H4R e três estruturas para o H3R, que foram selecionadas para posterior 

acoplamento. Os estados de protonação e conformação dos ligantes foram gerados 

com o software Ligprep e todos os ligantes foram encaixados nas estruturas com o 

Glide. Para os compostos LINS01, um ligação de hidrogênio foi necessária para 

interação com Asp3.32 e Glu5.46. As poses de ligação foram minimizadas e a 

estabilidade testada utilizando metadinâmica de Schrodinger. A estabilidade da pose 

foi avaliada pelo desvio médio quadrático (RMSD) e a persistência da ligação de 

hidrogênio com Asp3.32 ou Glu5.46. Os experimentos de ancoragem molecular 

foram realizados pela Dra. Dora Judith Kiss e pelo  Prof. Dr. György Keserü, da 
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Hungarian Academy of Sciences, e foram gentilmente cedidos para compor este 

trabalho. Detalhes experimentais podem ser encontrados em CORRÊA et al. (2021).  

7.5 Ensaios Farmacológicos in vivo 

Os ensaios foram realizados através do labirinto em cruz de modo adaptado. 

Dois dispositivos aversivos (lâmpada 100 Watt e alto-falante que produz som de 85 

dB) foram inseridos no braço fechado aversivo. Os animais foram divididos em cinco 

grupos de acordo com o tratamento. Para a avaliação utilizou-se 5 mg/kg de 

LINS01003, 5 mg/kg de LINS01004, 3 mg/kg de clobempropite e 1 mg/kg de 

donepezila. Solução salina 0,9% (veículo) foi utilizada no grupo controle. Todos os 

animais foram tratados (administração intraperitoneal) 30 minutos antes da sessão 

de treinamento. Os compostos teste ou veículo não foram administrados na sessão 

teste Os dados obtidos foram avaliados por análise de variância de medidas 

repetidas (one-way ou two-way RM ANOVA), seguido pelo teste post hoc de 

Bonferroni, quando necessário. As análises estatísticas foram realizadas através do 

programa estatístico Graph Pad Prism® 6.0. Foi adotado nível de significância de 

95%, e valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Os 

procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Étida no Uso de Animais (CEUA) e 

registrado com o nº 4334191218, sob responsabilidade da Profa. Dra. Suzete Maria 

Cerutti, que gentilmente permitiu que fossem divulgados neste trabalho. Detalhes 

experimentais podem ser encontrados em SOLIANI et al. (2019). 
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Anexo 3 – Atividades Desenvolvidas: Participação em Congressos  

 

• V Escola de Verão em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo. São Paulo. 
2020. 

• Brazilian Symposium on Medicinal Chemistry. Goiás. 2019.  

• XXVI Edition of the National Meeting in Medicinal Chemistry. Milão. 2019.  

• CPSA Brasil. São Paulo. 2018.  

• IV ABCF Congress. São Paulo. 2018. 

• IV Congresso Acadêmico Unifesp. São Paulo. 2018.  

• II Escola de Verão em Ciências Farmacêuticas. São Paulo. 2017 

• IV Congresso Acadêmico - Unifesp. São Paulo. 2017. 

• II Congresso Acadêmico - Unifesp. São Paulo. 2017 

• II Workshop de Jovens Pesquisadores em Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos. USP. 
São Paulo. 2017 

• I Sci-Farma. Unifesp. São Paulo (Diadema). 2017. 
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Anexo 4 – Atividades Desenvolvidas: Participação de em bancas de Trabalhos de Conclusão e 
Comissões Julgadoras 

 
A. Trabalho de Conclusão de Curso: 

• CORREA, Michelle Fidelis; VARELA, Marina Themoteo; FERNANDES, João Paulo dos Santos. 
Participação em banca de Flávia Barrio Lopes. Planejamento e síntese de uma série de derivados 
aril-alquilpiperazínicos com potencial atividade anticolinesterásica em uma abordagem multialvo. 
2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal de São 
Paulo. 

• CORREA, Michelle Fidelis; VARELA, Marina Themoteo; FERRARINI, Marcio. Participação em 
banca de Milena Alves Paffetti. Planejamento e estudos de docking molecular de derivados 
esterificados do ácido o-cumárico como potenciais inibidores da tirosinase. 2020. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal de São Paulo. 

B. Comissão de bancas Julgadoras: 

• XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. 2019. Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
São paulo. 

• IV Congresso Acadêmico da Unifesp. 2018. Universidade Federal de São Paulo. 

• III Congresso Acadêmico Unifesp. 2017. Universidade Federal de São Paulo. 
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Anexo 5 – Atividades Desenvolvidas: Disciplinas cursadas e em andamento 

A. Disciplinas Cursadas: 

• Formas Covalentes para o Transporte de Farmacos – Conceito: A. 

• Análise Estatística do Setor de Estatística Aplicada – Conceito: A. 

• Formação Didático-Pedagógica em Saúde (Pedagogia Médica e Didática Especial) – Conceito: A. 

• Genômica, Proteômica, Lipidômica e Metabolômica – Conceito: B. 

• Segurança em Laboratórios: Aspectos Ambientais e Ocupacionais – Conceito: A. 

• Seminários em Medicina Translacional – Conceito: aprovado. 
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Anexo 6 –Atividades Desenvolvidas: Demais atividades 

Organização de eventos: 

• PRE-CONFERENCE WORKSHOP - The Technological Era of Innovation in Drugs R&D (CPSA 
Brasil). 2018.  

• I Sci-Farma (I Simpósio em Ciências Farmacêuticas da UNIFESP Diadema). 2017.  

Capítulo de livro publicado:  

• FERNANDES, João Paulo dos Santos ; FERRARINI, MÁRCIO ; FIDELIS CORRÊA, MICHELLE ; 
ANDREO FILHO, Newton. . Indústria e P&D. Farmácia: áreas de atuação e mercado. 1ed.São 
Paulo: Atheneu, 2019, v. , p. 179-196. 
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Anexo 7 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

 


