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Introdução 
O receptor do fator de crescimento epidérmico 
(EGFR ou HER1) consiste em uma tirosina-cinase 
receptora transmembrânica com papel central na 
regulação dos processos de crescimento celular, 
diferenciação, migração e apoptose.1 A 
superexpressão desta proteína é um achado clínico 
comum em diversos tumores malignos humanos, 
promovendo crescimento do tumor, angiogênese e 
metástase, e estando geralmente associada a um 
prognóstico desfavorável. A ativação do EGFR 
também estimula a liberação do fator de 
crescimento do endotélio vascular (VEGF), 
considerado o indutor primário do processo de 
angiogênese em tumores sólidos.2 O efeito 
angiogênico do VEGF é principalmente mediado 
pela ligação a um receptor específico, i.e. receptor 
do fator de crescimento do endotélio vascular tipo 2 
(VEGFR-2).3  
A relação entre as tirosina-cinases EGFR e 
VEGFR-2 no tratamento do câncer também é 
conhecida, i.e. a inibição da sinalização mediada 
pelo VEGFR-2 contribui para os efeitos antitumorais 
dos inibidores de EGFR; enquanto que a 
superexpressão do fator de crescimento VEGF 
mediada por vias independentes do receptor EGFR 
é considerada um dos possíveis mecanismos de 
indução de resistência à terapia anti-EGFR.4 Desta 
maneira, a inibição dual das tirosina cinases EGFR 
e VEGFR-2 representa uma abordagem promissora 
para o tratamento de tumores sólidos malignos, 
uma vez que a inibição do VEGFR-2 é capaz de 
aumentar a eficácia associada à inibição do EGFR 
devido a um efeito sinérgico.3 

Resultados e Discussão 
Neste resumo, descrevemos a síntese e avaliação 
de uma nova série de derivados 4-anilino-
quinazolínicos como inibidores duais das tirosina-
cinases EGFR e VEGFR. 
Os 16 novos análogos 4-anilino-quinazolínicos 
foram sintetizados através de uma etapa chave de 
condensação entre intermediários 4-cloro-
quinazolínicos   e   as   anilinas   funcionalizadas 

 
correspondentes, através de reação de substituição 
nucleofílica aromática e/ou aminação de Buchwald-
Hartwig.  
A nova série de análogos planejados como 
inibidores duais de EGFR e VEGFR-2 foi avaliada 
quanto à sua capacidade de inibição da atividade 
enzimática das proteínas cinases em questão.  

 

Tabela 1. Efeito inibitório dos derivados frente à 
atividade cinase de EGFR e VEGFR-2. 
 

Composto EGFRwt 
IC50 (μM) 

VEGFR-2 
IC50 (μM) 

LASSBio-1797 1,16 0,69 
LASSBio-1814 2,37 1,02 
LASSBio-1816 1,63 0,85 
LASSBio-1819 0,90 1,17 
LASSBio-1821 4,30 2,10   

Adicionalmente, um estudo de ancoramento 
molecular semirrígido foi realizado visando elucidar 
as razões moleculares para a interação desta nova 
classe de ligantes com o domínio tirosina-cinase 
dos alvos biológicos selecionados. 

Conclusões 
Este resumo descreve a identificação de uma nova 
série de derivados 4-anilino-quinazolínicos como 
inibidores duais das tirosina-cinases EGFR e 
VEGFR-2. O estabelecimento da relação estrutura-
atividade e os estudos de ancoramento molecular 
permitiram a identificação de pontos farmacofóricos 
de reconhecimento por ambos os alvos 
terapêuticos, revelando a importância da presença 
de grupos doadores de ligação de hidrogênio na 
posição para do anel anilínico para a interação com 
resíduos de glutamato e aspartato conservados no 
sítio de ligação de ambas as tirosina-cinases. 
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