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Introdução  

Devido ao seu papel fisiológico, os receptores de 
adenosina são considerados como alvos potenciais 
para o desenvolvimento de fármacos contra 
diferentes patologias. Entre elas destaca-se o uso 
de antagonistas do receptor de adenosina 2b 
(AdoRA2b) como moléculas promissoras para o 
tratamento da anemia falciforme,

1
 uma 

hemoglobinopatia que ocorre devido a uma mutação 
(GLU-VAL) na cadeia beta da hemoglobina e 
acomete principalmente indivíduos negros. A fim de 
elucidar as características estruturais e eletrônicas 
que contribuem para a afinidade de um conjunto de 
195 derivados de 9-deazaxantina (Figura 1), cuja 
afinidade (Ki) varia de 1,55nM a 2,19µM,

2-5 
modelos 

de QSAR baseados em fragmentos moleculares 
(HQSAR) e campos de interação molecular 
(CoMFA) foram desenvolvidos. 

 
Figura 1. Estrutura geral dos AdoRA2b utilizados nesse estudo. 

Resultados e Discussão  

A fim de garantir que os resultados obtidos nesse 
trabalho são aplicáveis para o planejamento de 
novos derivados, as moléculas foram divididas em 
conjunto treino (141 moléculas) e teste (54 
moléculas), as quais não foram usadas no 
desenvolvimento dos modelos, mas sim para sua 
validação externa. A variação da distinção de 
fragmentos, mantendo o tamanho de fragmento 
padrão (4-7 átomos) indica que a retirada do 
parâmetro ligação (B) e a adição de hidrogênio (H) 
na distinção de fragmento padrão (A/B/C) 
contribuem positivamente para a qualidade 
estatística do modelo (ACH - r

2
=0,85, q

2
=0,77, 6 

PCs). A variação do tamanho dos fragmentos não 
levou a alteração significativa dos parâmetros 
estatísticos do melhor modelo obtido até esse 
ponto. Além de capacidade preditiva elevada (r

2
pred= 

0,77), o modelo de HQSAR sugere que a presença 
de grupos metoxi na posição meta do anel ligado a 
posição 8 é prejudicial para a afinidades dos 
derivados 9-deazaxantina (Figura 2). Todavia, os 
modelos de HQSAR não permitem esclarecer se 
essa contribuição negativa é decorrente de fatores 
estéreos ou eletrônicos. Visando investigar esse 
tópico, modelos de QSAR 3D foram desenvolvidos. 
Na ausência de dados estruturais acerca do 

receptor de adenosina 2B, a hipótese farmacofórica 
utilizada para alinhar as moléculas no espaço 
baseou-se na premissa de que a conformação 
bioativa é próxima do mínimo energético e que 
grupos comuns (máxima subestrutura comum) 
devem ocupar a mesma região no espaço. Por isso, 
as moléculas, minimizadas, foram alinhadas de 
acordo com sua máxima subestrutura comum. 
Embora o modelo inicial tenha apresentado baixa 
consistência interna (r

2
=0,87, q

2
=0,61 6PCs), o 

ajuste do espaçamento da grade (0,5-1,5) e dos 
campos (0,3-1,2) pelo coeficiente do desvio padrão 
(STD* Coeff) elevou esse parâmetro estatístico para 
q

2
=0,70. 

Embora a capacidade preditiva do modelo CoMFA 
(r

2
pred= 0,70) seja inferior ao do modelo de HQSAR 

(r
2
pred= 0,77), a análise do mapa de contorno 

estereoquimico permite esclarecer que a 
contribuição negativa do grupo metoxi é decorrente 
de fatores estéreos (Figura 3A). Por outro lado, o 
mapa eletrostatico sugere que a presença de 
grupos ricos em elétrons na porção terminal da 
cadeia ligada a posição R8 é favorável para 
afinidade (Figura 3B). 

 
Figura 2. Mapa de contribuição para o derivado 128 (Ki= 260nM), 
segundo o melhor modelo de HQSAR.  

  
Figura 3. Mapas de contorno estéreo (A) e eletrônico de acordo 
com o melhor modelo de CoMFA para o derivado 128. Nível de 
contornos estéreos 83/17 (verde/amarelo); e eletrostáticos 75/25 
(vermelho/azul).    

Conclusão 

Os modelos de HQSAR e CoMFA obtidos 
mostraram boa consistência interna e capacidade 
preditiva, podendo ser úteis no planejamento de 
derivados com maior afinidade pelo receptor de 
adenosina 2b. 
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