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Introdução 
A piperina 1 (Esquema 1) é um produto natural 
extraído dos frutos secos de Piper nigrum1 
popularmente conhecida como pimenta do reino. 
Inúmeras são suas atividades biológicas descritas 
na literatura, entre estas podemos destacar a 
antiparasitária e antitumoral2. Devido as células 
tumorais e as de protozoários possuírem uma 
cinética de divisão similar, trabalhos na literatura 
sugerem a utilização de antitumorais como 
protótipos para o desenvolvimento de novos 
antiparasitários.3 

Resultados e Discussão 
Estudos recentes realizados em nosso grupo sobre 
a atividade antiproliferativa de piperina e derivados 
frente a células de tripanossomatíedos 
(Trypanosoma cruzi e Leishmania amazonensis) 
geraram resultados, obtidos por microscopia 
eletrônica de varredura e de transmissão (MEV e 
MET), que mostram que estes compostos agem 
através do bloqueio da citocinese, sugerindo uma 
ação direta sobre os citoesqueleto.4,5 Visando 
otimizar a atividade biológica da piperina, 
propusemos a utilização da estratégia do 
bioisosterismo com a incorporação do 
heterociclo1,3,4-oxadiazol-5-tiol 3a, que é um 
núcleo heterocíclico bioisostérico a amidas e 
ésteres, além da síntese de derivados (3b-3j) S-
substituídos (Esquema 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reagentes:(a) Etanol/KOH, 20%, refluxo 1h (mw, 92ºC, 50W), 
HCl, 90%; (b) (COCl)2,t.a., NH2NH2.H2O em CH2Cl2,0ºC, 80%; (c) 
CS2, KOH; (d) KOH, R-X em etanol, t.a, (ca. 80%). 
Esquema 1: Estruturas dos heterociclosS-substituídos. 
O núcleo 1,3,4-oxadiazol-5-tiol  presente em 3a foi 
preparado através da reação da hidrazida (2) com 
CS2 em meio alcalino alcoólico. Os derivados com 
substituição no átomo de enxofre foram obtidos 

através da reação de substituição nucleofílica do 
tiolato com haletos de alquila adequados. 
Para avaliar o possível mecanismo de ação da 
piperina 1 e dos dez derivados (3a-3j), foi utilizado 
como referência o taxol, a vimblastina e a colchicina 
que possuem sítios de interação diferentes na 
tubulina5,6 e são conhecidos por apresentarem 
atividades antitumorais ao interferir no processo de 
divisão celular.   
A piperina e os derivados 3a-3j foram atracados no 
sítio do taxol, da vimblastina e da colchicina com o 
programa GOLD 5.1 (CCDC). Inicialmente foi feito o 
redocking do taxol, da vimblastina e da colchicina 
com a intenção de escolher a melhor função de 
pontuação. No docking do sitio do taxol foi usado a 
estrutura 2P4N e para a vimblastina e colchicina foi 
usada a estrutura 1Z2B, depositadas no PDB5,6 Para 
cada estrutura o docking foi repetido três vezes, 
sendo feito a média da pontuação.  

Conclusões 
Os novos derivados foram obtidos em rendimentos 
globais na faixa de 45%. Os resultados de docking 
da piperina e derivados, no sítio do taxol, 
vimblastina e colchicina, nos permitem concluir que 
os derivados 3g e 3i são melhores ligantes no sítio 
da vimblastina e colchicina e que os derivados 3c e 
3g são melhores ligantes no sítio do taxol. Todos os 
derivados sintetizados são melhores ligantes do que 
a piperina 1 no sitio da colchicina. O derivado 3g se 
destaca por apresentar pontuação no docking 
semelhante à colchicina.  
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3a  R = hidrogÍ nio
3b  R = isopropil
3c  R = benzil
3d  R = alil
3e  R = ciclohexil

3f   R = etil
3g  R = dodecil
3h  R = butil
3i   R = hexil
3j   R = metil


