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Introdução 

      Após a identificação de LASSBio-1586 como 
potente composto citotóxico, com índice de 
seletividade adequado,

1
 foram planejadas 

modificações moleculares sobre LASSBio-1586 no 
intuito de compreender melhor a relação entre a 
estrutura química deste derivado N-acilidrazônico e 
a atividade citotóxica.  

      O estabelecimento dessa relação constitui etapa 

estratégica na busca por um padrão molecular novo, 

visando a identificação de compostos citotóxicos 

mais potentes, seletivos e originais. 

Resultados e Discussão 

      Foram planejados análogos de LASSBio-1586 
empregando estratégias de modificação molecular 
como simplificação molecular (LASSBio-372), aza-
homologação (LASSBio-17140), retroisosterismo 
(LASSBio-1734) e homologação (LASSBio-1735).
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Figura 1. Estratégias de Modificação Molecular 
empregadas sobre LASSBio-1586 para o desenho 
de novos análogos. 
 
     Os derivados descritos nesse trabalho foram 
obtidos em rota sintética linear em bons 
rendimentos. A caracterização dos compostos 
planejados foi realizada empregando técnicas como 
espectroscopia de infravermelho, ressonância 
magnética nuclear de hidrogênio e carbono e ponto 
de fusão. A pureza foi determinada por CLAE.  
       A atividade citotóxica dos compostos planejados 
foi determinada, pelo ensaio do MTT,

3
 frente às 

linhagens tumorais humanas HL-60 (leucemia 
humana), MDA-MB435 (melanoma), SF-295 

(glioblastoma humano) e HCT-8 (carcinoma 
ileocecal) (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Atividade citotóxica determinada para os 

análogos de LASSBio-1586 (IC50
 
expresso em µM). 

Composto HL-60 SF-295 HCT-8 MDA- 

MB435 

LASSBio-1586 0,29 0,26 0,45 0,064 

LASSBio-372 >50 >50 >50 >50 

LASSBio-1714 >50 >50 >50 >50 

LASSBio-1734 >50 >50 >50 >50 

LASSBio-1735 0,03 3,8 0,54 1,91 
 

     Estudos de ancoramento molecular apontaram 

que LASSBio-1735 interage de maneira distinta com 

o sítio da colchicina da proteína β-tubulina (código 

do PDB: 1sa0),
4
 quando comparado com LASSBio-

1586, através de ligação de hidrogênio com o 

resíduo Val-181. Essa interação de hidrogênio 

peculiar pode estar associada à mudança de perfil 

citotóxico observado para esse composto em 

comparação com LASSBio-1586.  

   

Conclusões 

     Os resultados obtidos confirmaram o caráter 

farmacofórico da subunidade 3,4,5-trimetoxifenil-

acilidrazona, haja visto que a ausência deste grupo 

resulta em perda de atividade citotóxica. 
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