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Introdução 

Fármacos inibidores das fosfodiesterases (iPDEs), são 
utilizados para o tratamento de diversas enfermidades. 
Em particular, os inibidores seletivos da isoforama 4, ie. 
inibidores de PDE4 (iPDE4), são utilizados no tratamento 
da doença pulmonar obstrutiva crônica e asma.

1,2.3,4
. Na 

busca por novos candidatos a protótipos de fármacos 
iPDE4 seletivos, descrevemos, recentemente, a 
descoberta do protótipo antiasmático LASSBio-448, 
como potente ação anti-inflamatória em modelo de asma 
murina e com baixa afinidade pela PDE4

5
. O presente 

trabalho descreve o desenho, síntese e avaliação do 
perfil anti-PDE4, bem como da estabilidade química de 
uma série de derivados sulfonilidrazônicos 
funcionalizados, elegendo o composto de melhor 
potência anti-PDE4 para estudos de metabolismo 
microssomal hepático comparativo com seu protótipo 
LASSBio-448. 

Resultados e Discussão 

A série de derivados sulfonilidrazônicos funcionalizados 
foi racionalmente planejada a partir da aplicação da 
estratégia de restrição conformacional seguida de 
bioisosterismo não clássico e simplificação molecular 
sobre a estrutura do protótipo antiasmático LASSBio-448. 
Os 10 derivados sintetizados em rota linear foram 
ensaiados quanto sua capacidade de inibir as quatro 
isoformas da enzima PDE4 (A, B, C e B) mostrando 
percentual de inibição variando de 31,5-90,4% a 10µM, 
comparável aquele encontrado para o padrão Cilomilaste. 
Dos quatro derivados ativos, LASSBio-1632 foi 
selecionado para estudo de determinação da curva 
concentração resposta, apresentando potência inibitória 
de CI50 = 477,2 nM frente à enzima PDE4A (Figura 1).  
Em seguida foram determinadas a estabilidade química 
(pH dependente), plasmática e a solubilidade aquosa de 
LASSBio-1632, comparativa ao protótipo LASSBio-448.  
Nos estudos de estabilidade química (pH 2 e pH 7.4) e 
plasmática LASSBio-448 e LASSBio-1632 se mostraram 
estáveis, enquanto LASSBio-1632 apresentou 
solubilidade aquosa inferior (0,2.10

-3
 g/L) a LASSBio-448 

(9,5.10
-3

 g/L). Considerando a aplicação terapêutica de 
iPDE4 para o tratamento de doenças pulmonares agudas 
e crônicas e tendo em vista que os parâmetros 
farmacocinéticos de absorção e metabolismo de 1ª 
passagem, frequentemente comprometem a 
biodisponibilidade oral de compostos bioativos, assim 
decidiu-se estudar o perfil metabólico comparativo de 
LASSBio-448

6
 e LASSBio-1632 frente as enzimas 

microssomais hepáticas de ratos. Os estudos realizados 
evidenciaram a baixa meia-vida microssomal hepática 
dos compostos estudados e  comprovaram a   

participação das enzimas oxidativas do sistema CYP450
7 

no metabolismo destes novos inibidores de PDE4.  

 

                  
Figura 1. Estrutura geral dos novos derivados sulfonilidrazônicos 
funcionalizados. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2. Curva concentração resposta dos derivados 
sulfonilidrazônicos frente à inibição da atividade catalítica da 

PDE4A. 
 
Posteriormente, LASSBio-1632 foi avaliado em modelo 
murino de inflamação pulmonar aguda induzida por LPS 
mostrando-se ativo por via oral.  

Conclusões 

Foi descoberto um novo inibidor potente e seletivo da 
isoforma PDE4A, estável em pH ácido e pH neutro, com 
alta estabilidade plasmática e solubilidade aquosa de 
0,2.10

-3
 g/L. Este inibidor apresenta metabolismo 

microssomal hepático dependente da participação de 
CYP450 e mostrou-se ativo por via oral, em modelo de 
inflamação pulmonar murina. Estudos para determinação 
das isoformas de CYP450 envolvidas no metabolismo de 
LASSBio-1632 e a caracterização dos metabólitos 
formados encontram-se em andamento. 
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