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Resumo 

 

A doença de Alzheimer (AD) é uma doença neurodegenerativa progressiva e é 

considerada a forma mais comum de demência na população idosa. Atualmente, apesar dos 

esforços da comunidade científica ainda não existe cura para a AD. Existem, no entanto, 

fármacos disponíveis no mercado capazes de melhorar os sintomas da doença. Estes fármacos 

têm como base a inibição do enzima acetilcolinesterase (AChE), que catalisa a hidrólise do 

neurotransmissor acetilcolina. No entanto esta abordagem é reconhecida como insuficiente e a 

procura de novos agentes terapêuticos é uma tarefa importante. 

Como a AD é uma doença multi-etiológica, o objetivo deste trabalho foi o 

desenvolvimento de novos compostos inibidores de AChE que também tivessem a capacidade 

de atuar noutros alvos ou processos caraterísticos da doença, como a diminuição do stress 

oxidativo no cérebro. Isto poderá ser realizado através da conjugação de grupos funcionais com 

diferentes propriedades na mesma entidade molecular. 

Assim, como estratégia para o desenvolvimento de novos compostos com potencial 

ação anti-AD optou-se pelo seu design com base na seleção de uma unidade básica com 

potente atividade inibitória do AChE, a tacrina, e na sua funcionalização com grupos com 

diferentes propriedades biológicas. Especificamente, fez-se a sua conjugação com derivados do 

ácido cinâmico, variando a substituição aromática e a extensão da dupla ligação conjugada, 

assim como o comprimento das cadeias de ligação entre aqueles grupos funcionais. Um 

conjunto de compostos selecionados (14) foi depois sintetizado e testado quanto à sua 

atividade inibitória do AChE e antioxidante. Neste conjunto destacam-se os compostos 

conjugados 9b e 8b, cujas capacidades inibitórias de AChE e antioxidante são superiores às dos 

fragmentos moleculares individuais (tacrina e cinamato). O incremento na inibição do AChE 

pode ser racionalizado pela interação bimodal com os dois centros catalíticos do enzima. Muito 

embora os estudos de interação com a β-amilóide não estavam inseridos no âmbito desta tese, 

estes incluem-se numa perspetiva futura, assim como a introdução de novos substituintes de 

modo a melhorar as propriedades antioxidantes e de interação com a β-amilóide. 

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Tacrina, Acetilcolinesterase, Inibidores de AChE, Docking.
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Abstract 

 

Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease and is considered 

the most common form of dementia in the elderly population. Currently, despite the efforts of 

the scientific community there is still no cure for AD. There are however drugs available on the 

market able to improving the symptoms of the disease. These drugs are based on the inhibition 

of acetylcholinesterase (AChE) enzyme, which catalyzes the hydrolysis of the neurotransmitter 

acetylcholine. However this approach has been recognized insufficient and so the search for 

new therapeutic agents is an important task. 

As AD is a multi-etiologic disease, the aim of this work was the development of new 

compounds inhibitors of AChE which also could have the ability to act on other targets or 

processes characteristic of the disease, such as the reduction of oxidative stress in the brain. 

This may be accomplished through the combination of functional groups with different 

properties in the same molecular entity. 

Thus, the strategy for the development of new compounds with the potential anti-AD 

action was chosen for its design based on the selection of a basic unit with potent inhibitory 

activity against AChE, tacrine, and its functionalization with groups with different biological 

properties. Specifically, that moiety was conjugated with cinnamic acid derivatives, making also 

some variations on the aromatic substitution and the extension of the conjugate double bond, 

as well as the length of the chain between those functional groups. A set of selected 

compounds (14) were then synthesized and tested for their inhibitory activity of AChE and 

antioxidant. Among those compounds, a special emphasize is given to the conjugates 8b and 

9b, for which both AChE inhibitory and antioxidante capacities are higher than the individual 

molecular fragments (tacrine and cinnamate). The enhancement on the AChE inhibition can be 

rationalized on the basis of a bimodal interaction with both AChE catalytic sites. Although 

studies of interaction with β-amyiloid were not included in the scope of this thesis, these are 

considered for future perspectives, as well as the introduction of new substituents to improve 

the antioxidant properties and interaction with β-amyloid. 

 

Keywords: Alzheimer’s disease, Tacrine, Acetylcholinesterase, AChE inhibitors, Docking
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Doença de Alzheimer 

 

A doença de alzheimer (AD) é uma desordem neurodegenerativa progressiva do sistema 

nervoso central (CNS) e é caracterizada pela demência, declínio cognitivo (compreensão) e 

perda de memória. Atualmente, esta doença afeta milhões de pessoas idosas em todo o mundo 

e no entanto a sua patogénese não é conhecida. Sabe-se que a sua natureza é multifacetada e é 

causada por vários fatores, entre eles os genéticos, ambientais e endógenos.1,2 Este facto tem 

limitado a compreensão dos mecanismos bioquímicos envolvidos, e como consequência, não 

existe nenhum tratamento modificador da doença disponível.3 

Alois Alzheimer, psiquiatra e neuropatologista, identificou pela primeira vez a AD 

através de uma paciente que seguiu e posteriormente autopsiou (1906). A autópsia ao cérebro 

revelou, entre outras, a agregação de proteínas na forma de fibrilhas. O que o médico 

descreveu é ainda hoje uma das mais complexas patologias da humanidade.4,5  

Nas últimas décadas, têm surgido várias teorias com o objetivo de explicar a origem da 

AD. As descobertas levaram à definição de características em comum, nomeadamente 

depósitos de β-amilóide (Aβ) em placas, emaranhados neurofibrilares (agregados da proteína 

tau fosforilada) e baixos níveis de acetilcolina (ACh). Para além destas hipóteses, o stress 

oxidativo tem surgido como um responsável no mecanismo de desenvolvimento da AD, entre 

outras.1,6,52 

Apesar de nenhuma teoria ser aceite na sua totalidade, todos os cientistas concordam 

que há mais do que um fator responsável pela AD, estando esta nova linha de pensamento a 

pôr em causa a mono terapia, até aqui aplicada. A identificação de vários alvos potenciais levou 

ao investimento de recursos na descoberta de fármacos multifuncionais. No entanto, é 

exatamente esta falta de conhecimentos dos mecanismos bioquímicos que torna difícil 

desenvolver novas ferramentas terapêuticas que sejam efetivas contra a progressão da 

doença.1,2,3  
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As regiões do cérebro que estão associadas com as funções mentais superiores (perceção 

sensorial, comandos motores e linguagem, por exemplo), em particular o neocórtex e 

hipocampo são os mais afetadas pela patologia característica da AD.7 

 

1.2. Hipótese Colinérgica 

 

A hipótese colinérgica sugere que a perda seletiva dos neurónios colinérgicos no 

proencéfalo basal resulta no decréscimo de acetilcolina em regiões específicas do cérebro que 

medeiam as funções de memória e aprendizagem.1,8  

O sistema colinérgico é o principal sistema neurotransmissor responsável pelas funções 

cognitivas, nas quais estão incluídos a memória, o raciocínio, o desempenho de tarefas e a 

aprendizagem. A hipótese sugere que a perda desta função no Sistema Nervoso Central (CNS) 

contribui para o declínio cognitivo associado à AD e ao envelhecimento, o que significa que 

poderá haver uma correlação entre a perda das funções cognitivas do paciente e a diminuição 

dos níveis de acetilcolina no córtex e hipocampo.7,8,9,10 

O principal plano terapêutico que tenta potenciar a função colinérgica central é, 

atualmente, a estratégia de substituição. Existem várias abordagens terapêuticas nesta 

estratégia, nomeadamente, inibidores de acetilcolinesterase (AChE), agonistas nicotínicos e 

antagonistas muscarínicos. Apenas os inibidores de AChE demonstraram ser eficazes, ao 

aumentar os níveis de ACh na fenda sináptica, através da inibição do enzima AChE, que por sua 

vez inibe a hidrólise da acetilcolina. Atualmente são os únicos fármacos aprovados disponíveis 

no mercado para o tratamento de pacientes com a AD (ex.: a tacrina, o donepezilo, a 

rivastigmina e a galantamina) e foram os únicos que forneceram evidências de eficácia, com o 

melhoramento dos sintomas, com efeitos secundários moderados.1,3,7,8,9,11,12 

 Esta hipótese, apesar de ser contestada, mantêm-se como uma das bases para o design 

de novos fármacos, em que é proposto um perfil multifuncional contra a AD para além da 

inibição do AChE. 
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1.3. Hipótese Amilóide 

 

A hipótese amilóide foi introduzida no início dos anos 1990 e é hoje em dia a conjetura 

dominante na investigação da doença de Alzheimer. Esta hipótese incorpora elementos 

centrais da patologia, da genética e da bioquímica da AD. De forma sistemática, a teoria sugere 

que a acumulação de níveis elevados do péptido β-amilóide (Aβ) no sistema nervoso central é a 

principal causa que aciona uma sequência de eventos que em último caso resulta na patologia 

complexa e na manifestação clínica da doença.6 

A hipótese implica o péptido Aβ como o principal agente causador da patogénese da AD. 

O Aβ é produzido através da proteína percursora amilóide (APP) via dois enzimas proteolíticos, 

β-secretase e γ-secretase, que são responsáveis pela regulação do primeiro passo do 

metabolismo amiloidogénico e produção de Aβ, respetivamente. Quando a APP é convertida a 

péptidos amilóides tóxicos e agrega em placas, este fenómeno vai provocar stress nas células, 

que por sua vez vai promover a fosforilação da proteína tau (τ), em larga escala, formando 

emaranhados da proteína. Pelo que o processo conhecido como cascata amilóide é um 

conjunto de processos que levam à formação de placas de Aβ e de emaranhados 

neurofibrilares. Os investigadores sugerem que a causa dos sintomas cognitivos da AD são 

devidos à propagação das placas e dos emaranhados do hipocampo para o córtex cerebral.13,14 

Esta hipótese, como todas as que são propostas para a AD, não é totalmente aceite, 

apesar de ser a que apresenta uma explicação mais abrangente da patogénese da AD. O ponto 

mais discutido é a falta de correlação entre os depósitos amilóides no CNS e a severidade da 

doença, a nível do comprometimento cognitivo, apresentada pelo paciente. Não há evidências 

concretas de que a agregação do Aβ induz a patologia, sendo que há casos em que existe 

acumulação de Aβ no cérebro, sem evidência de demência. Esta crítica à hipótese amilóide 

conduziu à demonstração de que as fibrilhas amilóides insolúveis poderão não ser por si só as 

principais responsáveis pelos sintomas e progressão da doença, mas também os agregados 

solúveis (oligómeros) do péptido Aβ poderão ser responsáveis pela disfunção sináptica.5,6,15  

Como descrito anteriormente, esta hipótese, apesar de não ser consensual, é até à data 

a que fornece uma explicação global dos vários aspetos da doença. As estratégias terapêuticas 

seguidas têm em conta a inibição da formação do péptido Aβ, bem como da sua agregação. 
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1.3.1. APP e a Produção de Aβ 

 

A proteína precursora da β-amilóide (APP) é considerada a base de uma longa via que 

conduz à amiloidose. A APP é uma proteína de membrana do tipo 1, que através de processos 

de splicing pode formar proteínas com diferentes tamanhos, em que todas elas podem dar 

origem a péptidos Aβ. Apesar de ser expressa em vários tecidos esta encontra-se sobre-

expressa no CNS.5,6 

O papel biológico da APP ainda está por ser identificada, sabendo-se apenas que pode 

ser processada proteoliticamente por três proteases α-, β- e γ-secretase. A α- e β-secretase são 

importantes pois a sua clivagem ocorre no domínio extracelular e ao clivar geram pequenos 

fragmentos que se mantêm ancorados à membrana – as CTF (fragmento com terminal 

carboxilo). As CTFs podem ser processadas pela γ-secretase e no caso da CTFβ resulta na 

formação de péptido Aβ, que é libertado no espaço extracelular. O Aβ é na realidade um grupo 

de péptidos que diferem de tamanho e terminal, este pode ser constituído por 39 a 43 

aminoácidos, sendo Aβ1-40 a espécie dominante, ou seja em maior concentração.5,6,16 

Os monómeros do péptido Aβ não são tóxicos a concentrações fisiológicas. No entanto 

os péptidos têm tendência a agregar em depósitos amilóides, em ambientes aquosos, como é o 

caso do cérebro. Sendo a espécie Aβ1-42 a que demonstra maior propensão em agregar, apesar 

da sua forma se encontrar em concentrações mais baixas que a do Aβ1-40. A razão pode estar na 

estrutura em folha-β que Aβ1-42 apresenta, que tem tendência para se associar com outros 

monómeros e oligómeros, proto fibrilhas e fibrilhas que por sua vez agregam em placas. No 

Esquema 1 encontra-se uma representação simplificada do mecanismo de agregação proposto 

para Aβ1-42.5,17 
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Esquema 1: Representação simplificada da agregação do Aβ1-42. Os monómeros podem associar-se e 
formar oligómeros, proto fibrilhas e fibrilhas.17 

 

1.3.2. Interação do Aβ com a Proteína tau  

 

A proteína tau (τ) é uma proteína solúvel, está envolvida na montagem e estabilização 

dos microtúbulos e tem como função permitir a passagem de nutrientes para as sinapses. A 

proteína possui vários locais de fosforilação que são regulados por vários enzimas, 

nomeadamente cinases e fosfatases, e um desequilíbrio destes enzimas pode provocar a 

hiperfosforilação. A forma patológica da proteína tau, encontra-se hiperfosforilada e apresenta 

solubilidade alterada e uma estrutura filamentosa que conduz à sua agregação. As alterações 

na proteína τ causam a dissociação dos microtúbulos prejudicando o transporte que por sua vez 

compromete a função sináptica e neuronal.5,18,19  

O contexto em que Aβ e proteína τ interatuam ainda não são claros, embora aparente 

haver um efeito sinérgico que aumenta a agregação da actina e a neurodegeneração. Os 

depósitos de Aβ em placas e os emaranhados neurofibrilares, que são constituídos por 

filamentos hélicos de proteína tau hiperfosforilada foram identificados como características 

envolvidas no desenvolvimento e progressão da patologia associada à doença de Alzheimer. 5 

A progressão da deposição das placas e dos emaranhados para o córtex cerebral dos 

pacientes correlaciona-se com a perda gradual da memória, da lógica e de problemas motores. 

 

 
Oligómeros solúveis 

 
Proto Fibrilhas (β) 

 Fibrilhas (β) 

 Intermediário 

 Monómeros 
(conformação não 
amiloidogénica) 

Formas Transientes 
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Por essa razão estes dois fenómenos são considerados fundamentais no desenvolvimento da 

patologia neurodegenerativa. 

 

1.3.3. Stress Oxidativo 

 

Nos últimos anos, o stress oxidativo tem sido objeto de estudo devido ao seu papel na 

progressão da doença de Alzheimer. Os estudos sugerem que o stress oxidativo está envolvido 

nas primeiras fases da patogénese e desempenha um papel importante na iniciação da 

agregação do Aβ e da hiperfosforilação da proteína τ. Os antioxidantes têm sido apontados 

como uma forma de prevenção da progressão da AD.2 

 O stress oxidativo refere-se à formação anormal de elevadas concentrações de 

importantes espécies reativas de oxigénio (ROS), que podem ser libertadas devido a processos 

inflamatórios, como o anião superóxido (O2
-), o radical hidroxilo (HO•) e o peróxido de 

hidrogénio (H2O2). Na doença de Alzheimer os danos, provocados pelos ROS, são encontrados 

em todas as classes de moléculas biológicas no interior dos neurónios, dos lípidos ao DNA às 

proteínas. No entanto, nas doenças neurodegenerativas a simples administração de 

antioxidantes tem demonstrado sucesso moderado.1,6,20 

O tecido neuronal é particularmente sensível ao stress oxidativo, porque apesar de o 

cérebro corresponder a 2-3% da massa corporal, utiliza cerca de 20% do oxigénio captado pelo 

corpo. Numa pessoa saudável, mesmo que a concentração dos ROS seja elevada, o risco de 

danos oxidativos é baixo, devido aos mecanismos de destoxificação existentes. No entanto, no 

cérebro de um doente neurodegenerativo, poderá haver libertação de H2O2 para o citoplasma 

com a produção da espécie reativa tóxica HO•, a qual pode ser formada através da reação de 

Fenton, na qual envolve o ião ferro, Fe(II).1,6 

Ultimamente, uma nova hipótese tem surgido a partir de uma relação direta de causa e 

efeito entre as alterações dos níveis de metais e o aumento do stress oxidativo. É sugerido que 

alterações na homeostase dos metais resulta no aumento da produção de radicais livres 

catalisados por cobre, ferro, zinco, entre outros. Na AD, o ião Cu(II) e o Zn(II) têm sido 

apontados como promotores da agregação do péptido Aβ, através de experiências in vitro e 

estudos espectroscópicos in vivo que demonstraram a concentração elevada destes metais nas 
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placas amilóides. Os iões Cu(II) e Fe(III) promovem o stress oxidativo, uma vez que a sua 

concentração é elevada no córtex cerebral, e ao ligarem-se ao Aβ, conduzem à produção de 

ROS, levando à neurodegeneração.1,6,20,21 

Assim, os antioxidantes, em particular moléculas capazes de captar radicais de oxigénio 

têm sido usados no design de novos fármacos multifuncionais. 

 

1.4. Acetilcolinesterase 

 

O acetilcolinesterase (EC 3.1.1.7) é um enzima que se encontra nas sinapses entre as 

células nervosas e musculares. O seu principal papel biológico é a terminação do impulso de 

transmissão nas sinapses colinérgicas pela rápida hidrólise do neurotransmissor, a acetilcolina 

(ACh), em dois componentes, o ácido acético e a colina.11,22,23 

 

 

 

Esquema 2: Hidrólise enzimática da acetilcolina pelo AChE, adaptado de Dvir et al.22 

 

 O acetilcolinesterase é um dos enzimas humanos com o mais alto número de turnover 

(Kcat), que é definido sistematicamente, pelo número máximo de moléculas de substrato que 

um enzima consegue converter em produto. O conhecimento da estrutura tridimensional da 

proteína é essencial para compreender esta eficácia catalítica e a informação sobre o seu 

centro ativo é fundamental para compreender como é que a ACh é reconhecida e quais os 

locais de ligação existentes. O enzima AChE, da enguia elétrica, Torpedo californica (TcAChE) é 

estruturalmente semelhante à existente nos vertebrados e muitos estudos são realizados a 

partir da sua estrutura.24 
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1.4.1. Estrutura Geral do TcAChE 

 

Na literatura e nas bases de dados, podem ser encontradas várias estruturas do AChE de 

diferentes espécies, bem como complexadas com diferentes substratos, inibidores, entre 

outros. Apesar de pertencer a diferentes espécies, a estrutura do AChE é conservada. 

A análise da estrutura cristalográfica do TcAChE revela a existência da tríade catalítica 

que é formada pelos resíduos da serina 200, glutamato 327 e histidina 440 e que se apresentam 

numa disposição planar. Os três resíduos encontram-se numa região altamente conservada na 

sequência da proteína, o que é típico dos centros ativos das proteínas da família α/β.22,25,26,27 

No entanto, a característica mais notável da estrutura do TcAChE é a existência de uma 

cavidade profunda e estreita de cerca de 20 Å de comprimento que alarga na base, e que 

atravessa mais de metade da estrutura do enzima. O centro ativo é constituído pela tríade 

catalítica, que se encontra na base da cavidade e onde se processa a hidrólise da ligação éster 

da ACh. É constituído pelo centro aniónico catalítico (CAS), que está localizado nas 

proximidades da tríade e consiste em dois resíduos aromáticos, o triptofano 84 (Trp84) e a 

fenilalanina 330 (Phe330). Também é constituído pelo centro aniónico periférico (PAS), que 

está localizado na entrada da cavidade e apresenta dois resíduos aromáticos, a tirosina 70 

(Tyr70) e o triptofano 279 (Trp279), ver Figura 1.22,26,28,29,30  

Apesar de a sequência de resíduos não ser igual nas duas proteínas (humana e Torpedo 

californica), estas partilham mais de 50% de identidade de sequência e apresentam estruturas 

muito semelhantes, em especial no centro ativo, o que suporta o uso de TcAChE como base 

para os estudos de design e docking. A análise das cadeias laterais de alguns resíduos 

aromáticos, no centro ativo do TcAChE, indica que estes apresentam alguma flexibilidade, em 

particular dos resíduos conservados. 
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Figura 1: a) Representação esquemática do centro ativo do TcAChE. Na base da cavidade encontra-se a 

tríade catalítica (S200, H440 e E327). b) Disposição relativa do centro aniónico e periférico do AChE. O 

CAS, centro aniónico catalítico (Trp84 e Phe330) e o PAS, centro aniónico periférico (Tyr70 e Trp279).22,56 

 

O resíduo de Phe330, que é um dos que forma a entrada na base da cavidade, pode 

adotar várias conformações dependendo do tipo de ligando que se encontra complexado com o 

enzima. É sugerido que a orientação do grupo fenilo da Phe controla a entrada e saída da base 

da cavidade. Na Figura 2.a) é possível observar a conformação aberta, no complexo com 

donepezilo (código PDB 1EVE), uma conformação fechada, observada com a tacrina, em que o 

resíduo Phe encontra-se paralelo à parede do enzima (código PDB 1ACJ) (Fig. 2.b)).23, 25,29,45  

 

(a) (b) 
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Nos últimos anos, vários estudos sugerem que a interação do AChE com os péptidos Aβ 

poderá estar envolvida no processo que conduz à deposição amilóide, em particular a interação 

entre o ambiente hidrófobo perto do centro aniónico periférico (PAS) do enzima. No entanto o 

mecanismo responsável não é conhecido, mas tem impulsionado o interesse em compostos 

capazes de inibir tanto o CAS como o PAS do enzima, ou seja, inibir a hidrólise da ACh e a 

agregação do Aβ.31,32  

 

1.5. Fármacos em Uso no Tratamento de Pacientes com AD 

 

Atualmente, os fármacos existentes no mercado não curam a doença de Alzheimer, 

apenas possibilitam o tratamento dos sintomas. 

Phe330 Trp84 

Trp279 

Tyr70 

a) 

Phe330 

Trp84 

Trp279 

Tyr70 

b) 

Figura 2: a) Representação do centro ativo do TcAChE co-cristalizado com dois inibidores diferentes. 

a) Complexo com donepezil (cor-de-rosa; PDB: 1EVE), Phe330 perpendicular. b) Complexo com 

tacrina (laranja, PDB: 1ACJ), Phe330 paralelo. 
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A falta de uma hipótese unificadora, em que todas as vias bioquímicas, todos os sintomas, 

todas as evidências patológicas fossem explicadas, não permitiu o avanço de um fármaco ou 

terapia capaz de parar a progressão neurodegenarativa da AD. Apesar de não se conhecer a 

etiologia da AD, hoje em dia são vários os grupos de investigadores que estão a estudar a 

produção de um único fármaco capaz de atacar vários alvos, tendo por base várias teorias, 

como a terapia antioxidante, a inibição do AChE, anti-inflamatórios, inibidores da formação e 

deposição da Aβ, entre outros.5,11 

A procura de novos fármacos que tenham o potencial de melhorar os sintomas e 

retardar a progressão da doença, com o objetivo final da cura da AD não tem sido fácil. Após 

décadas de estudos, os fármacos que chegaram aos ensaios clínicos estão destinados ao 

combate dos sintomas da AD, devido à diminuição da acetilcolina no sistema neurotransmissor. 

Estes compostos são os inibidores de AChE e promovem melhorias nos sintomas exibidos pelos 

pacientes, mas não têm como alvo a patologia subjacente. Apesar de a sua eficácia ser 

comprovada, estudos revelam que é moderada e que passado algum tempo de tratamento a 

sua ação deixa de ser significativa.3,5,6 

Existem outras abordagens, como é o caso do memantine, que foi aprovado para 

pacientes com doença moderada a severa, no entanto ainda não se conhece os benefícios 

duradouros ou a melhoria da progressão da doença. A memantina é um antagonista não 

competitivo do recetor NMDA e tem como alvo a atividade excitotóxica no cérebro dos 

pacientes, relacionada com o glutamato.6 

Uma segunda geração de substâncias encontra-se em ensaios clínicos e baseiam-se 

principalmente na hipótese amilóide. Os vários fármacos têm vários alvos na via 

amiloidogénica, desde a proteína APP às placas amilóides, que definem a patologia da AD. O 

desenvolvimento destes fármacos é baseado em inibidores da agregação amilóide, inibidores e 

modeladores dos enzimas secretase, entre outros. Esta nova geração de fármacos pretende, ao 

contrário da anterior, melhorar não só os sintomas, mas retardar a progressão da doença.6 

 

1.5.1. Inibidores do AChE 
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A abordagem que até agora deu origem à maior parte dos fármacos no mercado é a 

hipótese colinérgica através do uso de inibidores de AChE, cuja ação se reflete no aumento dos 

níveis de acetilcolina nas sinapses colinérgicas, que por sua vez melhoraram as funções 

cognitivas. Existem vários fármacos no mercado, sendo os mais conhecidos, a tacrina, o 

donepezilo, a rivastigmina e a galantamina (Figura 3). Infelizmente estes fármacos não 

impedem a progressão da doença, contribuem para o melhoramento das funções cognitivas 

nas fases moderadas da doença de Alzheimer.3,11  

O primeiro fármaco aprovado para o tratamento de pacientes com AD foi a tacrina 

(Cognex®). Os seus efeitos secundários levaram a que fosse retirado do mercado, no entanto, 

devido às suas excelentes propriedades inibitórias de AChE, continua a ser muito estudado com 

o objetivo de obter análogos ou conjugados com outros grupos funcionais.2,3 

 

1.5.1.1. Tacrina 

 

A Tacrina (1,2,3,4-tetrahidroacridina, Cognex®, Figura 3) foi o primeiro fármaco 

aprovado para o tratamento de pessoas com doença de Alzheimer, em 1993. A tacrina é um 

inibidor reversível tanto do acetilcolinesterase como do butirilcolinesterase (BChE), e apresenta 

atividades farmacológicas adicionais nos níveis das monoaminas e canais iónicos. Esta é 

metabolizada via citocromo P450 (CYP450) em três metabolitos, sendo o 1-hidroxitacrina o 

metabolito ativo. Apesar de melhorar as funções cognitivas nos pacientes da AD, esta apresenta 

efeitos secundários como a hepatotoxicidade e problemas gastrointestinais. Tendo por isso sido 

preterida em função de outras moléculas menos tóxicas. No entanto, a tacrina não foi 

completamente afastada, sendo atualmente utilizada, bem como os derivados, não só para 

melhorar a seletividade para o AChE mas também a sua capacidade neuroprotetora quando 

associada a outros grupos funcionais (híbridos).11,16 

 

1.5.1.2. Donepezilo 

 

O donepezilo (Figura 3) foi desenvolvido com o objetivo de superar os efeitos 

secundários da tacrina, e foi aprovado pela FDA em 1997 como tratamento para pacientes com 
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AD. O donepezilo é um inibidor reversível do AChE, sendo altamente seletivo para o AChE 

relativamente ao BChE. Os estudos clínicos revelam um melhoramento da cognição e função 

clínica global e um retardamento na progressão sintomática da doença. Este é metabolizado via 

CYP450 (CYP2D6 e CYP3A4) através de desmetilação, hidroxilação glucuronidação, entre outras 

reações. Apesar de apresentar efeitos secundários associados aos colinérgicos, como náuseas, 

dores de cabeça, tonturas e insónias, o donepezilo não apresenta alterações na função do 

fígado, ao contrário da tacrina.11,16 

 

1.5.1.3. Rivastigmina 

 

A rivastigmina (Exelon®, Figura 3) é um arilcarbamato, que foi aprovado em 2000. É 

descrito na literatura como inibidor pseudo-irreversível do AChE devido à dissociação lenta ao 

enzima. Tal como o donepezilo, a rivastigmina exibe baixos níveis de hepatotoxicidade. No CNS 

é rapidamente hidrolisada pelo acetilcolinesterase com envolvimento mínimo do CYP450. O 

metabolito fenólico resultante da extensa hidrolisação é excretado maioritariamente pelos rins. 

Nos estudos bioquímicos pré-clínicos apresentou eficiência no melhoramento das funções 

cognitivas.11,16 

 

1.5.1.4. Galantamina 

 

A galantamina (Figura 3) foi o último fármaco a ser aprovado para o tratamento dos 

pacientes com AD, em 2001. É um alcalóide terciário encontrado em plantas e é um inibidor de 

AChE reversível e competitivo e também é um modelador alostérico dos receptores 

acetilcolina-nicotínicos, apresentando dupla ação colinérgica. É metabolizada pelo CYP450 

(CYP2D6 e CYP3A4). Tendo demonstrado melhoria nos sintomas da AD, tanto nas funções 

cognitivas como nas não cognitivas, é indicada para tratamento de pacientes com AD 

moderada. Não apresenta hepatotoxidade, mas apresenta alguns efeitos secundários, como 

desconforto gastrointestinal. 
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O uso de qualquer um dos fármacos mencionados anteriormente depende da escolha 

do clínico, tendo em conta o perfil farmacocinético e farmacodinâmico, e em último caso a 

reação do paciente. Não há evidências experimentais que comprovem que um dos fármacos é o 

melhor no tratamento dos sintomas da patologia. 

 

 

Figura 3: Representação das estruturas de inibidores de AChE aprovados para o tratamento de pessoas 

com a doença de Alzheimer. 

 

1.5.2. Inibidores de Dupla Interação 

 

Recentemente, a estratégia terapêutica baseou-se em ligandos dirigidos a vários alvos. 

Esta decisão deve-se às várias anormalidades patológicas e eventos bioquímicos, em que não 

existe um mecanismo geral que seja suficiente para os explicar. Em particular desde a proposta 

de que o centro aniónico periférico (PAS) do AChE pode estar envolvido na agregação e 

deposição do Aβ, que é um dos principais eventos da cascata neurodegenerativa da AD. Neste 

contexto, a procura de fármacos multifuncionais com possibilidade de interagir com vários 

alvos responsáveis pela patogénese, representa um ponto de partida. A modificação racional 
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das suas estruturas de modo a providenciar propriedades biológicas adicionais tem surgido 

como uma abordagem bem-sucedida.1,3,11,31 

De acordo com o mencionado anteriormente, novos tipos de compostos baseados em 

inibidores de colinesterases conhecidos estão a ser modificados, com o objetivo de se ligarem 

tanto ao CAS como ao PAS do enzima, conhecidos como inibidores de AChE de dupla interação. 

A escolha de IAChE deve-se às evidências do seu potencial inibitório. Estes novos compostos, 

para além de inibirem a hidrólise da ACh, também poderão ter capacidade de influenciar a 

velocidade da deposição do Aβ ao inibir a entrada da cavidade do enzima, e assim exibir efeitos 

anti-agregação. Os inibidores que possuírem a capacidade de se ligar aos dois centros 

catalíticos do enzima (interação bimodal) terão, em teoria, uma ligação mais forte do que os 

que interagem de modo mono-modal, devendo assim corresponder a um aumento da sua 

eficácia no tratamento de pessoas com a AD. O único fármaco aprovado pela FDA, para o 

tratamento de pessoas com a AD, com capacidade de se ligar ao PAS e CAS foi o 

donepezilo.3,11,26 

Um dos primeiros inibidores bi-funcionais a ser desenvolvido foi bis(7)-tacrina (Fig. 4), 

um dímero da tacrina que resultou num aumento de potência e seletividade relativamente ao 

respetivo monómero. A partir da descoberta deste composto, a investigação de novos 

inibidores capazes de se ligarem aos dois centros catalíticos do enzima aumentou 

consideravelmente.3,11,26,33 

 

 

Figura 4: Estrutura do ligando homotacrina bis(7)-tacrina. 

 

1.6. Ácido Cinâmico e Derivados 
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Os derivados do ácido cinâmico são um grupo de compostos naturais, que se encontram 

em frutas, em vegetais e em plantas, entre outras. Fazem parte da dieta humana em 

quantidades representativas. Estes compostos são importantes devido às propriedades que 

apresentam. Estes exibem vários tipos de atividade biológica, como antialérgica, anti-

inflamatória, anti microbial e antiviral. Os derivados do ácido cinâmico que apresentam o anel 

aromático substituído com grupos OH são considerados potentes antioxidantes.53,54,55 Por outro 

lado, o ácido cinâmico pode ser usado na formação de moléculas intermediárias, ou 

precursores na síntese de outros compostos, através de diferentes substituições na molécula 

base, permitindo assim obter diferentes propriedades biológicas. Esta é uma das razões pelas 

quais os derivados do ácido cinâmico e compostos análogos foram escolhidos para a síntese de 

compostos multifuncionais.53,54 

 

1.7. Âmbito da Tese 

 

O objetivo desta tese foi a obtenção de novos compostos bi-funcionais, partindo da 

combinação das várias abordagens existentes no tratamento de pacientes com a doença de 

Alzheimer, nomeadamente da hipótese colinérgica e na sua coadjuvação com o combate ao 

stress oxidativo do cérebro. Assim, no âmbito desta tese, foram desenvolvidos e estudados 

novos compostos híbridos, resultantes da conjugação de duas unidades moleculares, a Tacrina 

e um derivado do ácido cinâmico ou do análogo ácido vinil-cinâmico (5-fenil-2,4-pentadiénoico) 

com diferentes substituintes aromáticos. Estas duas unidades moleculares foram separadas por 

diferentes espaçadores (ver Esquema 3). 

 

 

Esquema 3: Representação esquemática do conjunto dos novos compostos híbridos: derivado da tacrina 

(a azul), derivados do ácido cinâmico e análogos do 5-fenil-2,4-pentadienóico (vermelho) e espaçador 

(rosa) (n = 2, 3 e 4; p = 1 e 2; R1,R2 = H, OCH2O, OCH3). 
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Especificamente, desenharam-se novos compostos híbridos com o objetivo destes 

interagirem no centro ativo do enzima acetilcolinesterase, tanto no centro aniónico catalítico 

como no periférico (CAS e PAS), e de apresentar propriedades antioxidantes. Foi efetuada a 

previsão das possíveis interações que os compostos estabelecem com a proteína (docking). Os 

compostos selecionados foram sintetizados e depois estudados a algumas propriedades 

bioquímicas, nomeadamente a capacidade inibitória (AChE) e antioxidante. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.1. Design e Síntese dos Compostos 

 

A estratégia para o design dos novos inibidores consistiu na seleção de duas entidades 

químicas com diferentes propriedades, a tacrina e derivados do ácido cinâmico (Esquema 3). 

Especificamente, fez-se a conjugação com os derivados do ácido cinâmico e com os análogos do 

ácido 5-fenil-2,4-pentadienóico, variando a substituição aromática e a extensão da dupla 

ligação conjugada. A estratégia também teve em conta o comprimento do espaçador entre as 

duas entidades, neste caso uma cadeia de alcanos, com dois, três e quatro carbonos (Esquema 

3). Após a ligação das entidades químicas e do espaçador, as moléculas foram usadas para 

realizar estudos de modelação no enzima alvo (AChE). 

Os compostos, apesar de apresentarem as mesmas unidades básicas, contêm grupos 

funcionais ou substituintes diferentes, induzindo assim diversidade nas suas propriedades. Os 

espaçadores foram escolhidos tendo em conta o tamanho global da molécula e 

consequentemente da massa molecular final, no sentido de facilitar a passagem pela barreira 

hematoencefálica (parâmetro farmacocinético) e também a capacidade de interagir no centro 

ativo do enzima AChE. 

A preparação dos conjugados finais, foi no geral baseada numa reação de acoplamento 

entre um grupo amina primária (ligado à tacrina) e outro de ácido carboxílico (ligado ao 

cinamato), variando a unidade espaçadora, com o objetivo de obter compostos capazes de 

interagir tanto com o CAS como com o PAS. 

Para a síntese desta série de inibidores foi necessário proceder a uma sucessão sintética 

com um total de 3 passos (cloro-tacrina, tacrina com espaçadores, produtos finais).  

 

2.1.1. Síntese de Cloro-Tacrina 
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 A cloro-tacrina (Cl-Tac) (aminoacridina) foi sintetizada através de um procedimento 

descrito na literatura que consiste na reação de ciclização do ácido antranílico com a 

ciclohexanona em cloreto de fosforilo (POCl3) (Esquema 4).34 O POCl3 serve de mediador para a 

reação de condensação entre o ácido e a ciclohexanona. 

 

 

Esquema 4: Reação de síntese da cloro-tacrina. 

 

O produto foi obtido como um sólido castanho, com um rendimento de 91%. 

 

 2.1.2. Síntese da Tacrina com os Espaçadores 

 

 A síntese da tacrina-diamina foi realizada através de um procedimento descrito 

anteriormente, que consiste na reação entre a Cl-Tac com diamina (diaminoetano, 

diaminopropano e diaminobutano), na presença de fenol e iodeto de potássio (KI). O KI foi 

usado como catalisador e o fenol como promotor da reação.35 Ocorreu uma reação de 

substituição nucleofílica entre o haleto (cloro) e a amina. 

 

 

Esquema 5: Reação de síntese da tacrina com os espaçadores (4 a-c: n = 2, 3 e 4). 

 

n=2, 3 e 4 
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 2.1.3. Síntese dos Produtos Finais 

 

Após a síntese dos materiais de partida, procedeu-se à síntese dos compostos finais 5-9 

(a, b, c) (Esquema 6). Foi usado o anidrido do ácido propilfosfónico (T3P), que é um agente de 

acoplamento não tóxico, muito eficaz na preparação de amidas e péptidos, com a vantagem da 

eliminação fácil dos subprodutos por extração. No entanto requer a ativação dos ácidos 

carboxílicos, com uma base, neste caso da N-metilmorfolina (NMM).36 A obtenção de cada 

produto final foi realizada por uma reação de ataque nucleófilo entre o grupo amina do 

derivado de tacrina e o grupo carboxílico do composto aromático, com formação da ligação 

amida. 

 

 

Esquema 6: Reação dos derivados da Tacrina com os derivados do ácido cinâmico ou do análogo 5-fenil-

2,4-pentadienóico, para dar origem aos compostos finais 5-9 (a, b, c). 

 

Destas etapas resultaram os vários compostos que foram usados nos estudos de 

modelação molecular, de inibição do AChE e da capacidade antioxidante. Estes compostos 

estão representados no esquema 7. 
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5a 5b 

5c 6a 

6b 6c 

7a 

7c 

7b 

8a 

8b 9a 

9c 9b 

Esquema 7: Estruturas dos compostos sintetizados (5-9), tendo em conta a estrutura. 
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2.2. Estudos de Inibição Enzimática 

 

Para efetuar os estudos de inibição enzimática foi necessário realizar, numa primeira 

abordagem, ensaios teste de forma a determinar a ordem de grandeza da capacidade inibitória 

para cada composto. Assim, foram testadas amostras com diferentes concentrações, 

abrangendo um intervalo de concentrações do nanomolar (nM) ao micromolar (mM). 

Estabeleceu-se para estes compostos intervalos na gama de concentração nanomolar. De 

seguida, utilizou-se uma gama de concentrações mais restrita de modo a obter o valor de IC50. 

Os estudos de inibição de AChE foram realizados através da adaptação do método 

descrito por Ellman.37 Este método consiste no seguimento do progresso da hidrólise do 

substrato pela medição da reação de formação de produto. O mecanismo bioquímico envolvido 

no ensaio de Ellman sucede em vários passos sucessivos (Esquema 8). Em primeiro lugar ocorre 

a hidrólise do iodeto de acetilcolina, catalisada pelo AChE, originando ácido acético e tiocolina. 

A tiocolina, por sua vez, vai reagir com o ácido 5,5’-ditiobis-(2-nitrobenzóico) (DTNB também 

conhecido como reagente de Ellman) que conduz à formação de ácido 2-nitro-5-tiobenzóico, a 

reação é visível pela coloração amarela e pode ser detetada espectrofotometricamente pela 

medição da absorção a 405 nm, que corresponde ao pico de absorção máximo.38,39 

 

 

Esquema 8: Principal reações do Ensaio de Ellman para a determinação da atividade do AChE. Adaptação 

de Worek et al.39
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O método de Ellman é o ensaio mais usado na determinação da atividade do enzima 

acetilcolinesterase por ser um método rápido, simples e sensível. No entanto, para ser um 

método reprodutível os ensaios devem ter em conta a velocidade inicial, estudando a gama em 

que a velocidade da reação é linear e a formação de ácido 2-nitro-5-tiobenzóico é diretamente 

proporcional à hidrólise da acetilcolina.39 

Nos ensaios de inibição realizados, foram obtidas as velocidades iniciais da hidrólise 

catalisadas pelo enzima na ausência e na presença de diferentes concentrações de inibidor. A 

determinação da velocidade enzimática é obtida tendo em conta a relação de 

proporcionalidade entre a velocidade e o declive da curva da absorvência em função do tempo, 

a 405 nm. Esta relação é válida para tempos de reação até 4 a 5 min, na qual é possível verificar 

a linearidade da curva de absorvência.37 O IC50, que é definido pela concentração necessária de 

inibidor para reduzir a velocidade da reação de hidrólise do enzima a 50%. Para calcular este 

parâmetro é necessário representar graficamente a percentagem da atividade do enzima em 

função da concentração do inibidor.40 Deste modo, os novos compostos sintetizados foram 

avaliados pela sua capacidade de inibir o enzima AChE e os resultados apresentam-se na Tabela 

1, juntamente com o valor de IC50 do fármaco de referência, neste caso, da tacrina. 

Analisando esta tabela, observamos que os compostos apresentam capacidade inibitória 

elevada no enzima AChE. Apesar de alguns apresentarem menor capacidade (indicado pelo 

valor de IC50 mais alto) quando comparados com o fármaco de referência, a tacrina, todos 

apresentam atividades na mesma ordem de grandeza (sub-micromolar). Este resultado está de 

acordo com o esperado, uma vez que os compostos que contêm o fragmento molecular da 

tacrina, estão entre os inibidores de AChE conhecidos mais potentes.28 

A partir da análise dos valores apresentados na Tabela 1 e ainda da Tabela 2, que inclui 

os dados estruturais dos compostos, é possível fazer uma análise da relação estrutura-

atividade. Em destaque, encontram-se os compostos 7a, 7b, 8b, 9a e 9b, que surgem como os 

inibidores com maior potência inibitória, com valores de IC50 entre 0.09 e 0.18 μM. Os valores 

podem ser explicados com base na diferença entre os espaçadores e os grupos funcionais 

substituintes no anel benzénico. Os compostos 9a e 9b evidenciaram ser os inibidores mais 

fortes, com valores de IC50 (0.09 μM) inferiores ao reportado para o inibidor de referência 
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tacrina, e confirmado nas nossas condições experimentais.2 Na unidade cinamato, a presença 

do grupo aromático (benzeno) substituído nas posições 3 e 4 por dois grupos metoxilo (OCH3), 

sugere que este grupo poderá estabelecer interações favoráveis com o centro ativo do enzima, 

com efeito direto na estabilidade do complexo proteína-inibidor.  

Os compostos 7a e 7b apresentam na sua estrutura o grupo metilenodioxilo (O-CH2-O) 

que, pelas suas propriedades apolares, poderá estabelecer interações favoráveis, tal como o 

grupo metoxilo com os resíduos hidrófobos do centro ativo do AChE. A diferença entre as 

capacidades inibitórias entre 7a e 7b poderá ser explicada pelo grupo espaçador utilizado. O 7b 

apresenta um espaçador de três átomos de carbono, o aumento do comprimento da molécula 

sugere um favorecimento na interação com o PAS, ou seja uma maior interação entre proteína-

inibidor, tendo como consequência a diminuição do valor de IC50. 

Os compostos que apresentaram menor atividade inibitória são, 5a, 5c, 6c e 7c, com 

valores de IC50 de 0.62 a 0.85 μM. No caso do 5a, o seu menor poder inibitório, quando 

comparado com os outros, pode ser explicado pelo pequeno comprimento da molécula que 

possivelmente não permite uma interação tão intensa com o PAS, pelo que o seu contacto com 

a cavidade do enzima é menor do que os outros compostos.  

Globalmente, através da Tabela 2, é possível observar os efeitos das diversas variáveis 

na capacidade inibitória do AChE. Nos compostos conjugados Tacrina-cinamato, a atividade 

decresce para os compostos cuja unidade cinamato não apresenta substituintes aromáticos nas 

posições 3 e 4. Na verdade, para todos os espaçadores (n = 2, 3 e 4) os compostos que contêm 

substituição aromática com grupos metoxilo, apresentam valores de IC50 inferiores aos dos 

compostos com aromático não substituído. Nomeadamente, o efeito é mais marcante no caso 

do espaçador com dois átomos de carbono (série a), onde existe um aumento de capacidade 

inibitória de 86%. Para o espaçador de três átomos de carbono (série b), há um aumento da 

atividade inibitória de 42%, e de 22% para os compostos com espaçador de quatro átomos de 

carbono (série c). Outro fator que em geral influência a inibição do AChE corresponde ao 

aumento do número de ligações duplas conjugadas com o anel benzénico (p), que poderá advir 

de um aumento de interações ligando-enzima. No caso do espaçador etilénico (n = 2), 

observou-se um aumento da atividade em 58%, nos compostos sem substituição aromática. 

Este efeito foi também evidenciado para os outros espaçadores, mas com menor relevância 
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(23% para n = 3 e 27%, para n = 4), muito embora este não tenha sido perceptível para o caso 

dos compostos substituídos por OCH2O. 

Em resumo, os novos compostos revelam propriedades interessantes como inibidores 

do acetilcolinesterase, com atividades na mesma ordem de grandeza do inibidor de referência 

ou superiores. Assim estes poderão ser potencialmente favoráveis no tratamento de pacientes 

com doença de Alzheimer. No entanto, outros estudos, em particular do efeito inibitório na β-

agregação, deverão ser realizados. 

 

Tabela 1: Propriedades biológicas dos compostos sintetizados e de referência. Inibição do AChE 

e atividade antioxidante (DPPH). 

Compostos 
Inibição do AChE 

IC50 (μM)±DP a 

Atividade Antioxidante 

% (1 mM) b 

5a 0.77±0.02 7.9 

5b 0.38±0.08 16.3 

5c 0.85±0.1 22.5 

6a 0.32±0.2 15.6 

6b 0.29±0.04 16.9 

6c 0.62±0.1 23.0 

7a 0.18±0.05 12.2 

7b 0.13±0.04 15.4 

7c 0.73±0.1 18.6 

8a 0.30±0.03 26.2 

8b 0.13±0.03 20.8 

9a 0.09±0.02 8.8 

9b 0.09±0.01 16.8 

9c 0.39±0.1 16.1 

Tacrina 

Ác. Cinâmico 

0.17±0.02 

- 

c 

<5 d 

a 
Os valores apresentados são a média de duas experiências independentes ± DP (desvio padrão). 

b
 Os valores apresentados correspondem à percentagem da inibição da atividade antioxidante para a concentração 

de 1 mM. O erro apresenta-se <5%. 
c
 valor da literatura

57
. EC50>1 mM. 

d 
valor de literatura

28
. Concentração máxima no ensaio de 675 μM. 



Resultados e Discussão 

29 
 

 

 

Tabela 2: Propriedades biológicas e dados estruturais dos novos compostos. 

n R1, R2 

Compostos 

(IAChE; %AA) 

p 

1 2 

2 

H, H 
5a                                 

(0.77; 7.9) 

6a                            

(0.32; 15.6) 

OCH2O 
7a                               

(0.18; 12.2) 

8a                                 

(0.30; 26.2) 

OCH3, OCH3 
9a                              

(0.09; 8.8) 
- 

3 

H, H 
5b                            

(0.38; 16.3) 

6b                             

(0.29; 16.9) 

OCH2O 
7b                                

(0.13; 15.4) 

8b                                    

(0.13; 20.8) 

OCH3, OCH3 
9b                                

(0.09; 16.4) 
- 

4 

H, H 
5c                              

(0.85; 22.5) 

6c                           

(0.62; 23.0) 

OCH2O 
7c                                   

(0.73; 18.6) 
- 

OCH3, OCH3 
9c                             

(0.39; 16.1) 
- 
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2.3. Atividade Antioxidante 

 

A atividade antioxidante foi medida através do método descrito anteriormente por Tepe 

et al.41 Este método consiste na monitorização da redução do radical livre estável 2,2-difenil-1-

picril-hidrazilo (DPPH) na presença de diferentes concentrações dos novos compostos. 

Essa deslocalização é a responsável pelo facto de soluções de DPPH, em metanol e à 

temperatura ambiente, apresentarem uma coloração violeta-escura devida á existência de uma 

banda de absorção a 517 nm. Quando a solução de DPPH é misturada com uma substância 

capaz de doar um átomo de hidrogénio resulta na formação da correspondente forma reduzida, 

DPPH-H, e, como consequência a coloração violeta desvanece (Esquema 9). A mudança de cor 

deve-se ao facto desta forma reduzida não absorver a 517 nm e apresentar uma coloração 

amarela, que é devida ao grupo picrilo.42 

 

 

Esquema 9: Representação do radical DPPH e da forma reduzida DPPH-H. 

 

Experimentalmente, este método consistiu na preparação de várias soluções com 

diferentes concentrações dos compostos e concentração constante de DPPH, seguida da 

incubação das solução mistura durante 30 min, e subsequente leitura da absorvência a 517 nm. 

Os compostos foram assim testados para medir a atividade antioxidante e os resultados 

estão apresentados na Tabela 1 e Tabela 2. A análise dos resultados demonstra que os novos 

compostos exibem capacidade antioxidante moderada (%AA na gama milimolar), de acordo 

com previamente reportado para o ácido cinâmico e seus derivados, sem grupos substituintes 

hidroxilo.28 Esta série de compostos conjugados apresenta na sua estrutura a tacrina, mas esta 
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unidade molecular não exibe capacidade antioxidante significativa, pelo que a atividade 

provem da unidade cinamato e seus derivados. Apesar de nos compostos sintetizados não 

existirem grupos funcionais extra capazes de contribuir para a redução  do radical DPPH, 

esperava-se que o aumento do número (p) de ligações duplas conjugadas com o anel 

benzénico, de p = 1 para p = 2, nos compostos 6a, 6b, 6c, 8a e 8b resultasse num aumento de 

capacidade de deslocalizar de electrões no fragmentos cinamato dos compostos, a qual deveria 

estabilizar o estado de transição correspondente à redução do DPPH e portanto facilitar esta 

reação. Dos estudos com os novos conjugados obtêve-se, genericamente, valores baixos de 

atividade antioxidante (%AA), 8 a 26%, para concentrações 1 mM. Estes resultados encontram-

se em concordância com outros reportados na literatura para o  ácido cinâmico, em que  foi 

obtido um valor de atividade abaixo dos 5% para uma concentração de 675 μM.28  

De facto, ao analisar os resultados da Tabela 2, é possível deduzir que as substituição 

aromáticas efectuadas, na unidade cinamato destes compostos conjugados, não afeta a 

percentagem de atividade antioxidante, sendo esta é semelhante entre os compostos com o 

mesmo número de carbonos no espaçador. No entanto, com a introdução de uma nova ligação 

dupla (de p = 1 para p = 2), verifica-se um aumento de atividade antioxidante, sendo este mais 

evidente nos compostos com o espaçador mais curto  (n = 2), atingindo cerca de 50%. 

Espera-se que estes resultados possam ainda ser melhorados no futuro, nomeadamente 

com a substituição aromática com grupos substituintes doadores de átomos de hidrogénio, 

como os grupos hidroxilo, em particular nos compostos com dupla conjugação (p =2) e cadeias 

de espaçador mais curtas (n = 2 ou 3). 

 

2.4. Modelação Molecular 

 

As técnicas de modelação molecular e de docking constituem metodologias importantes 

no design de novos fármacos em todas as áreas da química terapêutica, nomeadamente para o 

tratamento de pacientes com AD, cancro, entre outras doenças. Estes estudos permitem prever 

a estrutura tridimensional do complexo de qualquer molécula com uma dada proteína, 

fornecendo informações sobre as possíveis interações de um potencial inibidor com a estrutura 

de um enzima.45 
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Neste subcapítulo, pretende-se compreender os resultados obtidos nos estudos de 

inibição do AChE através da modelação molecular, no nosso caso com os cálculos de docking. A 

estratégia para o design dos novos inibidores consistiu, como descrito anteriormente, na 

ligação da entidade tacrina, os derivados do ácido cinâmico ou dos análogos ácido 5-fenil-2,4-

pentadienóico, usando para isso espaçadores de diversos comprimentos (Esquema 3).  

Os estudos de modelação molecular foram realizados com o programa GOLD v. 5.143 

que permite executar os cálculos de docking. O processo denominado de docking, consiste na 

previsão das conformações mais estáveis dos ligandos no centro ativo do modelo do enzima em 

estudo, determinando-se as possíveis ligações estabelecidas no complexo resultante. A 

estrutura tridimensional do enzima, a proteína recetora, obteve-se a partir da base de dados 

Protein Data Bank, através da estrutura de raio-X do complexo AChE com N-quinolina-4-il-N'-

(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-il)octano-1,8-diamina, com o código PDB 1ODC. A escolha deveu-

se à semelhança estrutural entre o ligando deste complexo e os  dos novos compostos em 

estudo, antecipando-se também algumas semelhanças nas características de interação com o 

enzima. Este facto garante uma maior proximidade da posição das cadeias laterais dos 

aminoácidos que formam o local de ligação, em relação à situação real no complexo com os 

nossos inibidores. A escolha da proteína AChE da espécie Torpedo Californica deve-se à 

semelhança da estrutura, em especial do centro de ligação, com o enzima humano. Pelo que a 

TcAChE é o modelo ideal para os estudos de docking com novos ligandos. Além disso, foi esta a 

variante usada nos testes de inibição.44,45 

Os estudos de docking revelaram que as várias interações aromáticas estabelecidas pelo 

ligando original com o enzima foram mantidas com a nova série de compostos (em particular, a 

posição dos grupos tacrina praticamente coincidentes). Além disso, todos os inibidores 

apresentam grandes semelhanças nas conformações de ligação ao enzima. Os principais 

resultados obtidos estão apresentados graficamente na Figura 5, e estes mostram os 

compostos bem inseridos na cavidade do centro ativo, permitindo bloquear a sua entrada à 

acetilcolina e às moléculas de água. Analisando brevemente, a entidade tacrina encontra-se 

sempre inserida na base da cavidade do enzima, onde estabelece fortes ligações no centro 

aniónico catalítico (CAS) nomeadamente interações π-π com os resíduos aromáticos do Trp84 e 

Phe330. Em geral, os espaçadores seja qual for o seu comprimento, encontram-se acomodados 
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na cavidade hidrofóbica. Por outro lado, tal como previsto, os grupos do ácido cinâmico ou 5-

fenil-2,4-pentadienóico encontram-se sempre à entrada da cavidade enzimática, e são capazes 

de constituir interações aromáticas com os resíduos de aminoácidos do centro periférico (PAS), 

frequentemente estabelecendo contatos favoráveis com os grupos aromáticos dos resíduos 

Trp279 e Tyr70. As interações descritas anteriormente são as principais características 

apresentadas pelos cálculos de docking para este série de compostos, que apenas varia no tipo 

e na intensidade das interações. 

 

 

Figura 5: a) Docking do 6a (amarelo) no centro ativo do AChE sobreposto com o ligando original (verde-

escuro) (cod. PDB 1ODC); b) Docking do composto 9b. 

 

Na Figura 5.a) está representado a sobreposição do ligando original da estrutura 1ODC 

com 6a. Ao observar o complexo formado, a entidade da tacrina quase sobrepõem a do ligando 

original30, e como tal aparenta formar o mesmo tipo de ligações, neste caso, interações π-π 

entre o anel quinolina da tacrina e o anel índole do resíduo de Trp84 e com o resíduo da 

Phe330 (CAS). Por outro lado, as interações lipófilas do grupo piridínico do ligando original com 

os resíduos do PAS (Tyr70 e Trp279) são aqui substituídas pelo grupo benzeno na extremidade 

Tyr70 

Trp279 

Phe330 

Trp84 His440 

Glu327 

Tyr121 

Tyr70 

Trp279 

Phe330 

Trp84 His440 

Glu327 

Tyr121 
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do composto do 6a, que ocupa uma posição mais externa, estabelecendo interações π- π com o 

anel índole do resíduo de Trp279. Na Fig.5.b) encontra-se o docking do composto 9b, a 

conformação adotada não é muito diferente de 6a, evidenciando as mesmas interações 

principais descritas. A diferença encontra-se nas interações estabelecidas pelo grupo metoxilo, 

que ao ser apolar poderá estabelecer interações de Van der Waals com os resíduos do PAS, que 

são aromáticos. Para além disso, a cadeia do espaçador apresenta-se bem acomodada na 

cavidade hidrofóbica e os cálculos de docking sugerem uma possível ponte de hidrogénio entre 

o grupo NH e o grupo hidroxilo do resíduo Tyr121. Estas duas últimas interações poderão ser 

uma explicação para os resultados da inibição enzimática mais favorável, uma vez que 9b é um 

dos compostos com melhor IC50 (0.09 μM). 

 

 

Figura 6: Representação de um corte transversal da cavidade do AChE com docking do 7b. As regiões do 

enzima hidrófilas encontram-se a azul e as hidrófobas a vermelho. PAS – Trp279 e Tyr70; CAS – Trp84 e 

Phe330. 

 

Na Figura 6 é possível observar o docking de 7b, o qual se encontra inserido no interior 

da superfície da cavidade do enzima. Demonstra interações semelhantes aos compostos 
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mencionados anteriormente, para além das interações entre os resíduos do CAS, o grupo 

benzeno aparenta interatuar com a região aromática do PAS, encontrando-se entre os dois 

resíduos Tyr70 e Trp279, estabelecendo interações π- π e o grupo O-CH2-O, apesar de se 

encontrar mais exterior ainda é capaz de formar interações com o PAS. 

 As interações descritas anteriormente são as principais características de ligação 

apresentadas pelos estudos de docking para estes compostos. As diferenças obtidas devem-se 

aos grupos substituintes e ao tamanho dos espaçadores, o que determina a intensidade das 

interações estabelecidas e explica as diferenças nas atividades inibitórias observadas. Em 

relação aos compostos que possuem na sua estrutura o espaçador com quatro carbonos, 

possivelmente estes encontram-se difundidos pela cavidade enzimática e para a parte exterior 

desta, ficando expostos ao solvente, pelo que a estabilidade do complexo inibidor-enzima 

poderá não ser tão estabilizado, o que se reflete nos valores de IC50 (Figura A1). 

 

2.5. Propriedades Farmacocinéticas 

 

Para prever o potencial dos novos compostos como eventuais fármacos, foram 

determinados alguns indicadores dos seus perfis farmacocinéticos, através do uso do programa 

QikProp, v. 2.5.46 Foram calculados parâmetros tais como o carácter lipo-hidrófilo (clog P), a 

capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica (log BB), a capacidade de ser absorvido 

do trato intestinal para o sangue (permeabilidade em células Caco-2) e a verificação da “regra 

de 5 de Lipinski”. 

Antes de analisar as propriedades dos compostos sintetizados, é necessário ter em 

conta a regra de Lipinski 47 que prevê se um eventual compostos poderá ter propriedades que o 

tornem um potencial fármaco ativo quando administrado oralmente, e para isso alguns dos 

principais parâmetros a ter em conta são o clogP, a massa molecular e as interações de 

hidrogénio.  

Ao analisar os resultados, resumidos na Tabela 3, todos os compostos apresentam o 

coeficiente clogP (octanol/água) com valores inferiores a 6.5 (o valor máximo aceitável, sendo o 

mínimo -2.046), no entanto estes valores são considerados elevados e correspondem ao 

carácter lipófilo elevado dos compostos, o que pode dificultar o seu transporte pela corrente 
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sanguínea. Os compostos que apresentam clogP superior a 5 violam a regra de Lipinski, como 

se encontra apresentado na tabela, e é a única violação a esta regra, uma vez que as massas 

moleculares dos compostos encontram-se com valores inferiores a 500 gmol-1. Os valores de 

log BB apresentados são negativos o que corresponde a uma permeabilidade em relação à 

barreira hematoencefálica relativamente boa (-3.0 seria considerado excelente e 1.2 mau46). Os 

resultados obtidos para a permeabilidade em células Caco-2 também são bons (superior a 500 

nm/s), o que significa que a absorção do trato intestinal para o sangue é possível. 

Os resultados obtidos para a permeabilidade da barreira hematoencefálica e para a 

permeabilidade do trato intestinal para o sangue indicam que os compostos poderão ser 

candidatos a fármacos de administração oral apesar da lipoficilidade um pouco elevada. 

 

Tabela 3: Propriedades farmacocinéticas previstas in silico, programa QikProp. 

cod 

Massa 

molecular 
clogPa,b Log BBa,c 

Permeabilidade 

Caco-2 (nm/s)a 
CNSa,d 

Regra de 

Lipa 

5a 371.48 4.760 -0.580 1987 +/- 0 

5b 385.51 4.406 -0.595 1466 +/- 0 

5c 399.54 5.127 -0.369 3561 +/- 1 

6a 397.52 5.807 -0.943 1632 - 1 

6b 411.55 6.115 -0.937 1839 - 1 

6c 425.57 6.621 -1.134 1625 -- 1 

7a 415.49 4.420 -0.559 2068 +/- 0 

7b 426.52 3.888 -0.579 1406 +/- 0 

7c 443.54 5.299 -0.637 2463 +/- 1 

8a 441.53 5.209 -1.1072 1213 -- 1 

8b 455.56 5.742 -0.848 2119 - 1 

8c 469.58 5.911 -1.370 982 -- 1 

9a 431.53 4.578 -0.534 2565 +/- 0 

9b 445.56 5.588 -0.845 2058 - 1 

9c 459.59 6.071 -1.011 1838 -- 1 

a
 Valores previstos através do programa QikProp, v. 2.5 

b
 Coeficiente de partição octanol – água 

c
 Coeficiente de partição barreira hematoencefálica 

d
 Atividade no Sistema Nervoso Central
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2.6. Conclusões 

 

Tendo em conta a natureza multifatorial da doença de Alzheimer, o desenvolvimento de 

novos compostos capazes de modular os múltiplos alvos é uma estratégia importante para 

melhorar a eficácia do tratamento anti-AD. No presente estudo, o design e a síntese de 

compostos baseados na conjugação da entidade da tacrina com os derivados do ácido 

cinâmico, permitiu obter vários compostos conjugados (híbridos). Nomeadamente, com 

diferentes substituições aromáticas, com diferentes extensões da dupla ligação conjugada, bem 

como com diferentes comprimentos entre as duas entidades moleculares. Com base em 

cálculos de simulação molecular foi possível obter a previsão das possíveis interações 

estabelecidas entre os compostos e a cavidade catalítica do enzima acetilcolinesterase e ainda 

completar a racionalização dos resultados. 

Os resultados revelaram que os compostos exibem elevada atividade inibitória, na gama 

do nanomolar, nalguns casos superior à da tacrina, fármaco de referência. Os estudos de 

modelação molecular das interações AChE-inibidor permitiram a racionalização da estrutura-

atividade e revelaram que o tamanho, geometria e aromaticidade, são determinantes na 

inibição do AChE. Através da modulação foi ainda possível observar que alguns destes híbridos 

de tacrina têm capacidade de se ligar de um modo bimodal (CAS e PAS) ao AChE, realçando o 

seu potencial em inibir o enzima. 

De todos os compostos sintetizados e estudados, os que apresentam melhores 

resultados de inibição do AChE são 9a (3-(3,4-dimetoxifenil)N-(2-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)etil) acrilamida) e 9b (3-(3,4-dimetoxifenil)-N-(3-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)propil)acrilamida) com valor de 0.09 μM, a diferença entre eles encontra-se no número 

de carbonos do espaçador entre a tacrina e o derivado do cinâmico. Mas são ambos 

constituídos pelo derivado 3,4-dimetóxicinâmico, pelo que exibem dois grupos catecol 

protegidos pelo grupo metoxilo. Este grupo aparenta ser essencial na estabilização do 

complexo enzima-inibidor. A extensão da cadeia de ligações duplas conjugadas permitiu um 

pequeno aumento da capacidade antioxidante, sendo este mais sensível (50%) nos compostos 

com a cadeia espaçadora mais curta. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. Reagentes e Instrumentação 

 

Todos os reagentes utilizados na síntese foram, salvo indicação em contrário, foram 

adquiridos a um fornecedor (Sigma-Aldrich, Fluka, Alfa Aesar ou Merck), possuindo um grau de 

pureza analítico e sendo usados sem purificação adicional. 

Os solventes usados tinham igual grau de pureza analítico e foram adquiridos aos fornecedores 

(Panreac, Riedel-deHäen, Merck e Fluka). No caso dos solventes em que foi necessário proceder 

à sua secagem, foram usados os métodos padrão de purificação48 e estes foram destilados 

imediatamente antes da sua utilização. 

As reações químicas foram monitorizadas através de TLC (cromatografia de camada fina) 

com placas de sílica gel sobre folha de alumínio (Alugram® Xtra SIL G/UV254). Nos casos em que 

se realizaram separações por cromatografia de coluna foi usada sílica gel 60 rede 0.063-0.2 mm 

(Merk). 

Os pontos de fusão foram medidos com um microscópio Leica Gallen III e os valores não foram 

corrigidos. 

Os espectros de massa foram traçados com um espectrómetro Varian 500-MS equipado com 

fonte de ionização de electrospray (ESI), e no caso de existirem vários picos, eles são 

apresentados por ordem decrescente de intensidades. 

As análises elementares foram realizadas pelo Laboratório de Análises do Instituto 

Superior Técnico com um aparelho Fison EA1108 CHNS/O. 

Foram traçados espectros de RMN de 1H (ressonância magnética nuclear de protão, 1H RMN) 

para todos os compostos sintetizados sendo, juntamente com as restantes técnicas, suficientes 

para identificar e caracterizar todos os compostos. No entanto, como método complementar 

de caracterização, foram traçados os espectros de RMN de 13C (ressonância magnética nuclear 

de carbono, 13C RMN). Os espectros de RMN de 1H e 13C foram obtidos com um 

espectrofotómetro Bruker Advance III 300 e num Bruker Advance III 400, respetivamente, à 

temperatura ambiente e os desvios químicos, em ppm (δ), foram definidos com base em 
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referências internas standard, nomeadamente tetrametilsilano (TMS) para solventes orgânicos. 

Na descrição dos espectros de RMN foram usadas as seguintes abreviaturas: J – constante de 

acoplamento, s – singuleto, d – dupleto, dd – duplo dupleto, t – tripleto, m – multipleto, sa – 

singuleto alargado. 

 

3.2. Síntese dos Compostos 

 

3.2.1. 9-Cloro-1,2,3,4-tetrahidroacridina (3) 

 

A uma mistura de ácido antranílico 1 (3.2 g, 23 mmol) e ciclohexanona 2 (2.65 mL, 27 

mmol) foi adicionado 25 mL de POCl3 gota a gota num banho de gelo, até atingir os 0ºC. A 

mistura foi aquecida sob refluxo durante 3 h, sendo depois arrefecida a temperatura ambiente, 

e concentrada de modo a obter um óleo castanho. O resíduo foi diluído com acetato de etilo 

(EtOAc), neutralizado com K2CO3 aquoso e lavado com uma solução NaCl. A fase orgânica foi 

secada com MgSO4 anidro e concentrada sob vácuo sendo obtido um sólido castanho claro. A 

recristalização foi efetuada com n-hexano e obteve-se 3 (4.6g). Rendimento: 91%; cor: sólido 

castanho-escuro; Ponto de fusão: 67-69 º C; 1H RMN (300 MHz, CDCl3), δ (ppm): 8.13 (d, J = 8.4 

Hz, 1H, arom), 7.97 (d, J = 8.3 Hz, 1H, arom), 7.67-7.62 (m, 1H, arom), 7.54-7.49 (m, 1H, arom), 

3.11 (sa, 2H, C4-H2), 2.99 (sa, 2H, C1-H2), 1.94-1.90 (m, 4H, C2-H2, C3-H2); m/z (ESI-MS): 218 

(M+), 219 (M+1)+, 220 (M+2)+. 

 

3.2.2. Procedimento Geral para a Preparação de N-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

il)metanodiamina 4 (a-c) 

 

Uma mistura de 3 (1 eq), uma diamina (2eq) (1,2-diaminoetano, 1,3-diaminopropano e 

1,4-diaminobutano), e fenol (1.5 g), e KI (0.05 g) foi aquecida cuidadosamente a 180 °C, sob 

sistema inerte, durante 4 h e depois arrefecida a temperatura ambiente. O solvente da reação 

foi evaporado, tendo o resíduo obtido sido diluído com EtOAc e basificado com uma solução de 

NaOH (10%). A fase orgânica foi posteriormente lavada com solução NaCl e água destilada. A 
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fase orgânica foi posteriormente secada com Na2SO4 e concentrada sob pressão baixa de modo 

a obter o produto bruto. A purificação foi obtida por cromatografia de coluna (eluente: 

CH2Cl2/MeOH=6/1, v/v, e 10 mL de 25% de solução aquosa de amónia por 1000 mL). 

 

3.2.2.1. N-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-il)etano-1,2-diamina (4a) 

 

A reação de 9-cloro-1,2,3,4-tetrahidroacridina (3) foi adicionado 1,2-diaminoetano 

(etilenodiamina) originou um produto puro na forma de óleo castanho; rendimento: 68%; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3), δ (ppm): 8.02-7.88 (m, 2H, arom), 7.57-7.51 (m, 1H, arom), 7.36-7.32 

(m, 1H, arom), 3.53 (t, J = 5.6 Hz, 2H, CH2NH), 3.07 (sa, 2H, C4-H2), 2.96 (t, J = 5.6 Hz, 2H, CH2-

NH2), 2.76 (sa, 2H, C1-H2), 1.92-1.87 (m, 4H, C2-H2, C3-H2); m/z (ESI-MS): 242 (M+H)+, 243 

(M+2H)2+. 

 

3.2.2.2. N-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-il)propano-1,3-diamina (4b) 

 

A reção de 9-cloro-1,2,3,4-tetrahidroacridina (3) com 1,3-diaminopropano deu origem a 

um produto puro na forma de óleo castanho; rendimento: 60%; 1H RMN (300 MHz, CDCl3), δ 

(ppm): 7.97 (d, J = 8.4 Hz, 1H, arom), 7.8.9 (d, J = 8.4 Hz, 1H, arom), 7.54-7.48 (m, 1H, arom), 

7.32-7.26 (m, 1H, arom), 3.59 (t, J = 6.4 Hz, 2H, NH-CH2), 3.03 (sa, 2H, C4-H2), 2.87 (t, J = 6.4 Hz, 

2H, CH2-NH2), 2.68 (sa, 2H, C1-H2), 1.77-1.49 (m, 4H, C2-H2, C3-H2); 1.81-1.72 (m, 2H, NH-CH2-

CH2); m/z (ESI-MS): 256 (M+H)+, 257 (M+2H)2+. 

 

3.2.2.3. N-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-il)butano-1,4-diamina (4c) 

 

A reação de 9-cloro-1,2,3,4-tetrahidroacridina (3) com 1,4-diaminobutano deu origem a 

produto puro na forma de óleo castanho; rendimento: 64%; 1H RMN (300 MHz, CDCl3), δ (ppm): 

7.93-7.86 (m, 2H, arom), 7.53-7.47 (m, 1H, arom), 7.32-7.26 (m, 1H, arom), 3.44 (t, J = 7.0Hz, 

2H, NH-CH2), 3.01 (sa, 2H, C4-H2), 2.71-2.65 (m, 4H, C1-H2, CH2-NH2), 1.88-1.85 (m, 4H, C2-H2, 

C3-H2), 1.68-1.60 (m, 2H, NH-CH2-CH2), 1.54-1.44 (m, 2H, NH-(CH2)2-CH2); m/z (ESI-MS): 270 

(M+H)+, 271 (M+2H)2+. 
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3.2.3. Procedimento Geral para a Preparação de N-(2-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)etil)ácidos 

 

A uma solução de N-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-il)etano-1,2-diamina (4a) (1eq) foram 

adicionados os vários derivados do ácido cinâmico e análogos 5-fenil-2,4-pentadienóico (1eq), o 

anidro do ácido propilfosfónico (T3P) (1.5 eq) e a N-metilmorfolina seca (NMM) (2.5 eq), em 

diclorometano (CH2Cl2) seco. A mistura foi colocada em sistema inerte (sob nitrogénio), sob 

refluxo, a temperatura ambiente. Após reagir durante 4 h, o solvente foi evaporado. O 

precipitado resultante foi diluído em CH2Cl2, e esta fase orgânica foi lavada com soluções de HCl 

0.1 M e NaOH 1% e finalmente com água destilada, de modo a obter o produto puro. A fase 

orgânica final foi posteriormente secada com Na2SO4 anidro e concentrada sob pressão 

reduzida (rotavapor). 

 

3.2.3.1. N-(2-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)etil)cinamamida (5a) 

 

Através do procedimento geral, a reação de 4a (0.264 g, 1.09 mmol), de ácido cinâmico 

(0.162 g, 1.09 mmol), de NMM (0.3 mL, 2.73 mmol) e de T3P (0.49 mL, 1.64 mmol) em 

diclorometano seco, deu origem a um produto sólido com coloração amarela. A recristalização 

foi obtida com n-hexano. Rendimento: 50% (0.204 g). 1H RMN (400 Hz, MeOD), δ (ppm): 8.12 

(d, J = 8.4 Hz, 1H, CHC-CNH), 7.76 (d, J = 8.4Hz, 1H, CHC-N), 7.56-7.51 (m, 4H, ArH), 7.38-7.35 

(m, 4H, ArH), 6.51 (d, J = 15.8 Hz, 1H, HNCOCH=CH), 3.73 (t, J = 6.0 Hz, 2H, CH2CH2NHCO), 3.58 

(t, J = 6.0 Hz, 2H, CH2CH2NHCO), 2.95 (2H, sa, CH2-C=N), 2.78 (2H, sa, CH2-CCNH), 1.89 (4H, m, 

(CH2)2CH2CN). 13C RMN (MeOD), δ(ppm): 169.45 (C=O), 159.30 (C=N), 153.14 (C-NH), 147.94 (C-

N=C), 142.11 (CH=CHCO), 136.21 (C arom-cin), 130.96 (C arom-cin), 130.00 (C arom), 129.80 (C 

arom), 128.88 (C arom), 128.02 (C arom), 124.97 (C arom), 124.35 (C arom), 121.56 (C arom), 

121.34 (CH-CO), 117.29 (C-CNH), 41.65 (CH2-NHCO), 34.23 (CH2-C=N), 26.26 (CH2-CCNH), 24.15 

(CH2-CH2CCN), 23.70 (CH2-CH2CCNH); m/z (ESI-MS): 372.2 (M+H)+. Pt. Fusão: 86-88 °C. Análise 

elem. calc: (C24H25N3O.1H2O): C 74.0, H 7.0, N 10.8%; enc: C 73.4, H 6.8, N 10.6%. 
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3.2.3.2. 5-Fenil-N-(2-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)etil)penta-2,4-dienamida 

(6a) 

 

 Reação de uma mistura de 4a (0.268 g, 1.11 mmol), ácido 5-fenil-2,4-pentadienóico 

(0.193 g, 1.11 mmol), NMM (0.31 mL, 2.77 mmol) e T3P (0.50 mL, 1.66 mmol) em 

diclorometano seco. A recristalização foi efetuada com n-hexano, tendo-se obtido produto 

sólido com coloração amarelo. Rendimento: 31% (0.136 g). 1H RMN (DMSO), δ (ppm): 8.12 (d, J 

= 8.5 Hz, 1H, CH=CCNH), 7.71 (d, J = 9.4 Hz, 1H, CH=CN), 7.57-7.50 (m, 3H, H arom), 7.39-7.30 

(m, 4H, H arom), 7.25-7.18 (m, 1H, H arom), 7.10-6.94 (m, 2H, CH=CH), 6.13 (d, J = 14.9 Hz, 1H, 

CH-CO), 5.56 (s, 1H, NH-CO), 3.56-3.51 (m, 3H, NHCH2CH2), 2.90 (t, J = 5.8 Hz, 2H, CH2-CN), 2.72 

(t, J = 5.8 Hz, 2H, CH2-CCNH), 1.80 (sa, 4H, (CH2)2CH2CN); 13C RMN (DMSO), δ (ppm): 165.82 (1C, 

C=O), 157.79 (C=N), 150.12 (C-NH), 146.78 (CN=C), 139.39 (CH=CHCO), 138.12 (C arom), 136.17 

(C arom), 128.69 (C arom), 128.49 (C arom), 127.86 (CH=CN), 126.87 (C arom), 125.03 (CH-CO), 

123.23 (C arom), 122.97 (CH-CCNH), 119.93 (C arom), 115.75 (C-CNH),48.19 (1C, CH2-NHC), 

33.50 (1C, CH2-C=N), 24.97 (1C, CH2-CCNH), 22.77 (1C, CH2-CH2CCN), 22.43 (1C, CH2-

CH2CCNH);m/z (ESI MS): 398.3 (M+H)+. Pt. Fusão: 87-89 °C. Análise elem. calc: 

(C26H27N3O.1H2O.0.5Et2O): C 74.3, H 7.6, N 10.6%; enc: C 74.4, H 7.1, N 9.3%. 

 

3.2.3.3. 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-(2-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)etil)acrilamida 

(7a) 

 

 Reação de mistura de 4a (0.3018 g, 1.25 mmol), ácido 3,4-(metilenodioxi)cinâmico 

(0.240 g, 1.25 mmol), NMM (0.34 mL, 3.13 mmol) e T3P (0.56 mL, 1.88 mmol) em 

diclorometano seco. A recristalização foi efetuada com dietiléter, tendo-se obtido produto 

sólido com coloração amarelo. Rendimento: 32% (0.168 g). 1H RMN (DMSO), δ (ppm): 8.12 (d, J 

= 8.0 Hz, 1H, CH-CCNH), 7.71 (d, J = 8.4Hz, 1H, CH-CN), 7.52 (t, J = 7.6 Hz, 1H, CH-CHCN), 7.37-

7.31 (m, 2H, H arom), 7.15 (d, J = 1.6 Hz, 1H, CH-COCH2)), 7.07 (d, J = 8.1 Hz, 1H, CH=CHCOCH2) 

6.94 (d, J = 8.0 Hz, 1H, CH-COCH2), 6.43 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH-CONH), 6.06 (s, 2H, OCH2O), 5.60 

(1H,NH), 3.57-3.51 (m, 3H, NHCH2CH2NH), 2.89 (t, J = 6.0 Hz, 2H, CH2-CN), 2.73 (t, J = 5.9 Hz, 2H, 

CH2-CCNH), 1.84-1.79 (m, 4H, (CH2)2-CH2CN); 13C RMN (DMSO), δ (ppm): 165.97 (C=O), 150.19 
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(C=NCH2), 148.42 (C-OCH2), 147.85 (C-OCH2), 138.70 (Carom), 129.13 (C-CHCHCO), 128.07 (CH-

CHCN), 127.89 (CH=CN), 123.24 (2C, Carom e CH-CHCOCH2), 122.99 (CH=CCNH), 119.86 (CH-

CONH), 115.69 (C-CNH) 108.51 (CH=COCH2), 106.14 (CH=CCOCH2), 101.35 (OCH2O), 48.14 

(NHCH2CH2NH), 33.35 (CH2-CN), 24.88 (CH2-CCNH), 22.65 (CH2-CH2CN), 22.31 (CH2(CH2)2CN); 

m/z (ESI MS): 416.2 (M+H)+, 417.2 (M+2H)2+, 418.2 (M+3H)3+. Pt. Fusão: 89-91 °C. Análise elem. 

calc: (C25H25N3O3
.0.4H2O.0.3 Et2O): C 70.7, H 6.5, N 9.4%; enc: C 70.8, H 6.4, N 9.3%. 

 

3.2.3.4. 5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-(2-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)etil)penta-2,4-dienamida (8a) 

 

Reação de uma mistura de 4a (0.177 g, 0.74 mmol), ácido 5-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,4-

pentadienóico (0.160 g, 0.74 mmol), NMM (0.2 mL, 1.83 mmol) e T3P (0.33 mL, 1.10 mmol) em 

diclorometano seco. O procedimento foi realizado como descrito anteriormente. A 

recristalização foi efetuada com n-hexano, tendo-se obtido produto sólido com coloração 

amarelo. Rendimento: 62% (0.201 g). 1H RMN (CDCl3), δ (ppm): 7.95 (d, J = 8.1 Hz, 1H, 

CH=CCNH), 7.87 (d, J = 8.3 Hz, 1H, CH=CN), 7.55-7.51 (m, 1H, CH-CHCN), 7.41-7.31 (m, 2H, CH-

CHCCNH, CH=CHCONH), 6.97 (sa, 1H, CH=COCH3), 6.89 (dd, J = 8.1 Hz, 1.5 Hz, 1H, CH-CHCOCH3), 

6.81-6.77 (m, 2H, CH=CHCHCHCONH, CH=COCH3), 6.69-6.62 (m, 1H, CH-CHCHCONH), 5.98 (s, 

2H, OCH2O), 5.88 (d, J = 14.8 Hz, 1H, CH-CONH), 4.65 (s, 1H, NH), 3.65-3.63 (m, 4H, 

(CH2)2NHCO), 3.03 (sa, 2H, CH2-CN), 2.74-2.71 (m, 2H, CH2-CCNH), 1.89-1.87 (m, 4H, 

(CH2)2CH2CN); 13C RMN (CDCl3), δ (ppm): 167.32 (C=O), 158.71 (C=N), 150.37 (C-OCH2), 148.39 

(C-OCH2), 148.23 (C-NH), 147.42 (=C-N), 141.90 (CH-CHCONH), 139.57 (CH=CHCHCHCONH), 

130.67 (C-CHCOCH2), 128.77 (CH-CHCN), 128.29 (CH=CN), 124.37 (CH-CHCHCO), 123.83 (CH-

CHCCNH), 122.77 (CH=CCNH), 122.47 (CH-CHCOCH2), 122.20 (CH-CONH), 120.14 (C-CNH), 

116.51 (C=CNH), 108.50 (CH=COCH2), 105.75 (CH=COCH2), 101.33 (OCH2O), 49.67 (CH2-NHC), 

40.70 (CH2-NHCO), 34.03 (CH2-CN), 25.11 (CH2-CCNH), 23.06 (CH2-CH2CN), 22.77 (CH2(CH2)2CN); 

m/z (ESI-MS): 442.2 (M+H)+, 443.2 (M+2H)2+, 444.3 (M+3H)3+. Pt. Fusão: 130-132 °C. Análise 

elem. calc: (C27H27N3O3
.4.2H2O): C 62.7, H 6.9, N 8.1%; enc: C 62.5, H 5.3, N 7.7%. 
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3.2.3.5. 3-(3,4-Dimetoxifenil)-N-(2-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)etil)acrilamida 

(9a) 

 

Reação de uma mistura de 4a (0.266 g, 1.10 mmol), ácido 3,4-(dimetoxi)cinâmico (0.230 

g, 1.10 mmol), NMM (0.3 mL, 2.76 mmol) e T3P (0.56 mL, 1.65 mmol) em diclorometano seco. 

O procedimento realizado foi idêntico ao descrito anteriormente. A recristalização foi efetuada 

com n-hexano, tendo-se obtido produto sólido com coloração amarelo. Rendimento: 46%. 

(0.223 g). 1H RMN (DMSO), δ (ppm): 8.20 (t, J = 5.7 Hz, 1H, CH-CHCN), 8.12 (d, J = 8.1 Hz, 1H, 

CH-CCNH), 7.54-7.50 (m, 1H, CH-CN), 7.37 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH=CHCO), 7.15-7.10 (m, 2H, H 

arom), 6.98 (d, J = Hz, 1H, CH-CHCOCH3), 6.47 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH-CONH), 5.56 (s, 1H, NH), 

3.78 (s, 6H, OCH3), 3.56-3.52 (m, 2H, CH2-NHC), 3.43-3.39 (m, 2H, CH2-NHCO), 2.90-2.87 (m, 2H, 

CH2-CN), 2.75-2.72 (m, 2H, CH2-CCNH), 1.82-1.79 (m, 4H, (CH2)2CH2CN); 13C RMN (DMSO), δ 

(ppm): 165.99 (C=O), 157.86 (C=N), 150.10 (C-OCH3), 148.80 (C-OCH3), 148.84 (C-NH), 138.92 

(CH=CHCO), 128.22 (C-CH=), 127.81 (C arom), 127.53 (C arom), 123.20 (C arom), 122.95 (C 

arom), 121.30 (Carom), 119.95 (C arom), 119.51 (CH-CO), 115.75 (C arom), 111.66 (CH=COCH3), 

109.93 (CH=COCH3), 55.47 (OCH3), 55.35 (OCH3), 48.18 (CH2-NHC), 33.45 (CH2-CN), 24.89 (CH2-

CCNH), 22.68 (CH2-CH2CN), 22.35 (CH2(CH2)2CN); m/z (ESI MS): 432.2 (M+H)+, 433.2 (M+2H)2+, 

434.2 (M+3H)3+. Pt. Fusão: 84-86 °C. Análise elem. calc: (C26H29N3O3˙0.7H2O): C 70.3, H 6.9, N 

9.5%; enc: C 70.3, H 7.1, N 9.2%. 

 

3.2.4. Procedimento Geral para a preparação de N-(3-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)propil)ácidos 

 

Foi seguido um procedimento idêntico ao usado para obtenção dos N-(3-

(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)etil)ácidos (3.2.3.), mas tendo como reagente a N-(1,2,3,4-

tetrahidroacridina-9-il)propano-1,3-diamina (4b). 

 

 3.2.4.1. N-(3-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)propil)cinamida (5b) 
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 Reação de uma mistura de 4b (0.162 mg, 0.64 mmol), ácido cinâmico (0.094 mg, 0.64 

mmol), NMM (0.18 mL, 1.59 mmol) e T3P (0.28 mL, 0.96 mmol) em diclorometano seco. A 

recristalização foi efetuada com dietiléter e n-hexano, tendo-se obtido produto sólido com 

coloração bege. Rendimento: 32% (0.085 g). 1H RMN (CDCl3), δ (ppm): 8.04 (d, J = 8.5 Hz, 1H, 

CH=CCNH), 7.90 (d, J = 8.43 Hz, 1H, CH=CN), 7.66 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH=CHCO), 7.56-7.49 (m, 

3H, H Arom), 7.37-7.33 (m, 4H, H Arom), 6.39 (J = 15.6 Hz, 1H, CH-CO), 4.87 (s, 1H, NH), 3.56-

3.51 (m, 4H, NH-CH2CH2CH2-NH), 3.06 (sa, 2H, CH2-C=N), 2.78 (sa, 2H, CH2-C=CNH), 1.91-1.83 

(m, 6H, CH2(CH2)2CH2, NHCH2CH2CH2NH); 13C RMN (CDCl3), δ (ppm): 166.66 (C=O), 158.49 (C=N), 

150.53 (C-NH), 147.19 (C-N=C), 141.41 (CH=CHCO), 134.66 (CCH=CHCO), 129.78 (C arom), 

128.82 (C arom), 128.52 (C arom), 128.34 (C arom), 127.78 (CH=CN), 123.85 (C arom), 122.58 

(CH=CCNH), 120.31 (CH-CO), 116.54 (C arom), 45.40 (CH2-NHCO), 36.95 (CH2-NHC), 33.92 (CH2-

C=N), 31.54 (CH2CH2CH2NHCO), 25.14 (CH2-CCNH), 23.07 (CH2-CH2CCNH), 22.75 (CH2-CH2CCN); 

m/z (ESI MS): 386.3 (M+H)+, 387.3 (M+2H)2+, 388.3 (M+3H)3+. Pt. Fusão: 130-132 °C. Análise 

elem. calc: (C25H27N3O˙0.4H2O): C 76.5, H 7.1, N 10.7%; enc: C 76.5, H 7.3, N 10.7%. 

 

3.2.4.2. 5-Fenil-N-(3-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamina)propil)penta-2,4-dienamida 

(6b) 

 

Reação de uma mistura de 4b (0.193 g, 0.76 mmol), ácido 5-fenil-2,4-pentadienóico 

(0.132 g, 0.76 mmol), NMM (0.21 mL, 1.89 mmol) e T3P (0.34 mL, 1.13 mmol) em 

diclorometano seco. O procedimento realizado é idêntico ao descrito anteriormente. A 

recristalização foi efetuada com dietiléter e n-hexano, tendo-se obtido produto sólido com 

coloração branca. Rendimento: 30% (0.093 g). 1H RMN (CDCl3), δ (ppm): 8.04 (d, J = 8.4 Hz, 1H, 

CH=CCNH), 7.90 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CH=CN), 7.53 (t, J = 7.57 Hz, 1H, CH-CHCN), 7.46-7.40 (m, 3H, 

H arom), 7.36-7.28 (m, 4H, H arom), 6.85-6.82 (m, 2H, H arom), 5.99 (d, J = 14.9 Hz, 1H, CH-CO), 

4.95 (s, 1H, NH), 3.52-3.49 (m, 4H, NH-CH2-CH2-CH2-NH), 3.05 (sa, 2H, CH2-C=N), 2.76 (sa, 2H, 

CH2-CCNH), 1.90-1.78 (m, 6H, (CH2)2CH2CN, CH2CH2NHCO); 13C RMN (CDCl3), δ(ppm): 167.04 

(C=O), 158.29 (C=N), 150.67 (C-NH), 146.99 (C-N=C), 141.27 (C arom), 139.46 (C arom), 136.16 

(C arom), 128.75 (C arom), 128.38 (CH-CHCN), 128.28 (CH=CN), 126.98 (C arom), 126.17 (C 

arom), 123.82 (C arom), 123.49 (CH-CO), 122.64 (CH=CCNH), 120.21 (), 116.32 (C-CNH), 45.28 
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(CH2-NHCO), 36.78 (CH2-NHC), 33.79 (CH2-C=N), 31.51 (CH2-CH2NHCO), 25.12 (CH2-CCNH), 23.04 

(CH2-CH2CN), 22.70 (CH2-(CH2)2CN); m/z (ESI-MS): 412.2 (M+H)+, 413.1 (M+2H)2+. Pt. Fusão: 138-

141 °C. Análise elem. calc: (C27H29N3O˙1.2H2O): C 48.9, H 7.3, N 9.7%; enc: C 74.9, H 7.1, N 9.5%. 

 

3.2.4.3. 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-(3-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)propil)acrilamida (7b) 

 

Reação de uma mistura de 4b (0.459 g, 1.58 mmol), ácido 3,4-(metilenodioxi)cinâmico 

(0.304 g, 1.58 mmol), NMM (0.41 mL, 3.95 mmol) e T3P (0.75 mL, 2.37 mmol) em CH2Cl2 seco. 

O procedimento realizado é idêntico ao descrito anteriormente. A recristalização foi efetuada 

com dietiléter e n-hexano, tendo-se obtido produto sólido com coloração bege. Rendimento: 

51% (0.350 g). 1H RMN (400 Hz, CDCl3), δ (ppm): 8.04 (d, J = 8.3 Hz, 1H, CH-CCNH), 7.91 (d, J = 

8.3 Hz, 1H, CH-CN), 7.57 (d, J = 15.4 Hz, 1H, CH=CHCONH), 7.53 (dd, J = 7.0 Hz, 1.5 Hz, 1H, CH-

CHCN), 7.37-7.33 (m, 1H, CH-CHCCNH), 6.98-6.96 (m, 2H, CH-CH-COCH2, CH-CHCOCH2), 6.79 (d, 

J = 8.4 Hz, 1H, CH=COCH2), 6.22 (d, J = 15.5 Hz, 1H, CH-CONH), 6.08 (s, 1H, NH), 5.98 (s, 1H, 

OCH2O), 3.55-3.45 (m, 4H, NHCH2-CH2-CH2NH), 3.05 (sa, 2H, CH2-CN), 2.78 (sa, 2H, CH2-CCNH), 

1.90 (sa, 4H, (CH2)2CH2CN), 1.86-1.81 (m, 2H, CH2-CH2NHCO); 13C RMN (400 Hz, CDCl3), δ(ppm): 

δ 167.0 (C=O), 158.8 (C=N), 150.8 (C-OCH2), 149.3 (CH2-O-C), 148.4 (C-N), 147.2 (C-NH), 141.4 

(CH=CHCO), 129.2 (C-CH=), 128.6 (C arom-Tac), 128.5 (C arom-Tac), 124.1 (C arom-Tac), 124.0 

(C arom-Tac), 122.8 (C arom-Cin), 120.4 (C arom-Cin), 118.4 (CH=CHCO), 116.6 (C arom-Tac), 

108.7 (C arom-Tac), 106.5 (C arom-Cin), 101.6 (O-CH2-O), 45.5 (CH2NHC), 37.1 (CH2-NHCO), 33.8 

(CH2-CN), 31.7 (CH2-CH2NHCO), 25.3 (CH2-CCNH), 23.1 (CH2-CH2CN), 22.9 (CH2(CH2)2CN); m/z 

(ESI-MS): 430.2 (M+H)+, 431.1 (M+2H)2+. Pt. Fusão: 166-168 °C. Análise elem. calc: 

(C26H27N3O3
.0.2H2O): C 72.0, H 6.4, N 9.7%; enc: C 72.0, H 6.6, N 9.6%. 

 

3.2.4.4. 5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(3-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)propil)penta-

2,4-dienamida (8b) 

 

 Reação de uma mistura de 4b (0.450 g, 1.76 mmol), ácido 5-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2,4-

pentadienóico (0.380 g, 1.76 mmol), NMM (0.48 mL, 4.41 mmol) e T3P (0.79 mL, 2.64 mmol) 
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em CH2Cl2 seco. A recristalização foi efetuada com dietiléter, tendo-se obtido produto sólido 

com coloração amarela. Rendimento: 43% (0.340 g). 1H RMN (400 Hz, CDCl3), δ (ppm): 8.04 (d, J 

= 8.0 Hz, 1H, CH=CCNH), 7.91 (d, J = 8.0 Hz, 1H, CH=CN), 7.56-7.52 (m, 1H, CH-CHCN), 7.43-7.33 

(m, 2H, CH-CHCCNH, CH=CHCONH), 6.96 (d, J = 1.6 Hz, 1H, CH-COCH2), 6.88 (dd, J = 8.1 Hz, 1.6 

Hz, 1H, CH-CHCOCH2), 6.80-6.76 (m, 2H, CH-(CH)3CONH, CH=COCH2), 6.69-6.62 (m, 1H, CH-

(CH)2CONH), 6.05 (1s, 1H, NH), 5.97 (s, 2H, OCH2O), 5.93 (d, J = 14.9 Hz, 1H, CH-CO) , 3.54-3.45 

(m, 4H, NHCH2-CH2-CH2NH), 3.06 (sa, 2H, CH2-CN), 2.77 (sa, 2H, CH2-CCNH), 1.90 (sa, 4H, (CH2)2-

CH2CN), 1.83-1.79 (m, 2H, CH2CH2-NHCO); 13C RMN (400 MHz, CDCl3), δ(ppm): 167.13 (C=O), 

158.45 (C=N), 150.94 (C-OCH2), 148.50 (C-OCH2), 148.39 (C-NH), 147.11 (C-N), 141.68 

(CH=CHCONH), 139.44 (CH=(CH)3CONH), 130.91 (C-CHCOCH2), 128.62 (CH-CHCN), 128.43 

(CH=CN), 124.65 (CH-CHCHCO), 124.04 (CH-CHCCNH), 122.86 (CH=CCNH), 122.83 (CH-

CHCOCH2), 122.78 (CH-CONH), 120.36 (C-CNH), 116.49 (C=CNH), 108.67 (CH=COCH2), 105.89 

(CH-COCH2), 101.49 (O-CH2-O), 45.45 (CH2-NHC), 36.96 (CH2-NHCO), 33.89 (CH2-CN), 31.72 (CH2-

CH2NHCO), 25.29 (CH2-CCNH), 23.22 (CH2-CH2CN), 22.86 (CH2-(CH2)2CN); m/z (ESI-MS): 456.2 

(M+H)+, 457.1 (M+2H)2+. Pt. Fusão: 171-173 °C. Análise elem. calc: (C28H29N3O3
.1.0H2O): C 70,93, 

H 6,60, N 8,86%; enc: C 70,94, H 6,54, N 8,76%. 

 

3.2.4.5. 3-(3,4-Dimetoxifenil)-N-(3-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)propil)acrilamida (9b) 

 

Reação de uma mistura de 4b (0.426 g, 1.67 mmol), ácido 3,4-(dimetoxi)cinâmico (0.306 

g, 1.67 mmol), NMM (0.45 mL, 4.17 mmol) e T3P (0.70 mL, 2.5 mmol) em CH2Cl2 seco. O 

procedimento foi efetuado como descrito anteriormente. A recristalização foi efetuada com 

dietiléter e n-hexano, tendo-se obtido produto sólido com coloração bege. Rendimento: 49% 

(0.320 g). 1H RMN (400 Hz, MeOD), δ (ppm): δ 8.13 (d, J = 8.5 Hz, 1H, CH-CCNH), 7.76 (d, J = 9.1 

Hz, 1H, CH-CN), 7.55-7.52 (m, 1H, CH-CHCN), 7.47 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH=CHCONH), 7.38-7.34 

(m, 1H, CH-CHCCNH), 7.13-7.09 (m, 2H, CHCHCOCH3, CHCOCH3), 6.94 (d, J = 8.2 Hz, 1H,CH-

COCH3), 6.44 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH-CONH), 3.85 (s, 3H, OCH3), 3.84 (s, 3H, OCH3), 3.56 (t, J = 6.8 

Hz, 2H, CH2(CH2)2NHCO), 3.39 (t, J = 6.8 Hz, 2H, CH2NHCO), 2.96 (sa, 2H, CH2-CN), 2.78 (sa, 2H, 

CH2-CCNH), 1.90 (sa, 4H, (CH2)2CH2CN), 1.88-1.83 (m, 2H, CH2CH2CH2-NHCO); 13C RMN (400 
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MHz, MeOD), δ (ppm): 169.25 (C=O), 159.03 (C=N), 153.05 (C-O), 152.29 (CH3-O-C), 150.57 

(CH3-O-C), 147.60 (C-NH), 141.83 (CH=CHCO), 129.75 (C-CH=), 129.30 (C arom-Tac), 128.01 (C 

arom-Tac), 124.91 (C arom-Tac), 124.21 (C arom-Tac), 123.22 (C arom-Cin), 121.44 (C arom-

Cin), 119.46 (CH-CO), 117.22 (C arom-Tac), 112.72 (C arom-Tac), 111.36 (C arom-Cin), 56.46 

(OCH3), 56.42 (OCH3), 46.60 (CH2-NHC), 37.88 (CH2-NHCO), 34.21 (CH2-CN), 32.13 

(CH2CH2NHCO), 26.36 (CH2-CCNH), 24.12 (CH2CH2CN), 23.69 (CH2(CH2)2CN); m/z (ESI-MS): 446.2 

(M+H)+, 447.2 (M+2H)3+. Pt. Fusão: 160-162 °C. Análise elem. calc: (C27H31N3O3
.0.2H2O): C 72.2, 

H 7.0, N 9.4%; enc: C 72.2, H 7.2, N 9.4%. 

 

3.2.5. Procedimento Geral para a Preparação de N-(3-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)butil)ácidos 

 

Foi seguido um procedimento idêntico ao usado para obtenção dos N-(3-

(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)etil)ácidos (3.2.3.), mas tendo como reagente a N-(1,2,3,4-

tetrahidroacridina-9-il)butano-1,3-diamina (4c). 

 

3.2.5.1. N-(4-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)butil)cinamamida (5c) 

 

Reação de uma mistura de 4c (0.324 g, 1.07 mmol), ácido cinâmico (0.158 g, 1.07 mmol), 

NMM (0.3 mL, 0.42 mmol) e T3P (0.5 mL, 1.6 mmol) em CH2Cl2 seco. O procedimento foi 

realizado como descrito anteriormente, tendo-se obtido produto sólido com coloração bege 

escuro. Rendimento: 39% (0.160 g). 1H RMN (400 Hz, CDCl3), δ (ppm): 7.92-7.91 (m, 2H, CH=C-

CNH, CH=CN), 7.62 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH=CHCO), 7.53 (t, J = 7.4 Hz, 1H, CH-CHCN), 7.48-7.45 

(m, 2H, CH-CHCCNH, C=C-CH), 7.36-7.32 (m, 4H, H arom), 6.38 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH-CO), 5.94 

(s, 1H, NH), 3.54-3.51 (m, 2H, CH2(CH2)3NHCO), 3.45-3.40 (m, 2H, (CH2)3CH2NHCO), 3.05 (sa, 2H, 

CH2-CN), 2.69 (sa, 2H, CH2-CCNH), 1.89 (sa, 4H, CH2-CH2CN, CH2-CH2CCNH), 1.76-1.65 (m, 4H, 

CH2(CH2)2CH2NHCO); 13C RMN (400 MHz, CDCl3), δ(ppm): 166.18 (C=O), 158.27 (C=N), 150.92 

(C-NH), 147.02 (C-N=C), 141.23 (CH=CHCO), 134.94 (C arom-Cin), 129.85 (C arom-Cin), 128.97 

(2C arom-Cin), 128.74 (C arom-Tac), 128.39 (C arom-Tac), 127.93 (2C arom-Cin), 124.04 (C 

arom-Tac), 122.91 (C arom-Tac), 120.72 (CH-CO), 120.17 (C arom-Tac), 116.22 (C arom-Tac), 
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49.03 (CH2-NHC), 39.46 (CH2-NHCO), 33.79 (CH2-C=N), 29.02 (CH2(CH2)2NHC), 27.36 (CH2-

CCNH), 24.99 (CH2-CH2NHC), 23.13 (CH2-CH2CN), 22.79 (CH2-CH2CCNH); m/z (ESI-MS): 400.2 

(M+H)+, 401.3 (M+2H)2+, 402.2 (M+3H)3+. Pt. Fusão: 155-157 °C. Análise elem. calc: 

(C26H29N3O.0.5H2O): C 76.6, H 7.4, N 10.3%; enc: C 76.6, H 7.5, N 10.2%. 

 

3.2.5.2. 5-Fenil-N-(4-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-ilamino)butil)penta-2,4-dienamida 

(6c) 

 

Reação de uma mistura de 4c (0.354 g, 1.07 mmol), ácido 5-fenil-2,4-pentadienóico 

(0.203 g, 1.07 mmol), NMM (0.3 mL, 0.29 mmol) e T3P (0.55 mL, 1.75 mmol) em CH2Cl2 seco. O 

procedimento realizado é idêntico ao descrito anteriormente. A recristalização foi efetuada 

com dietiléter, tendo-se obtido produto sólido com coloração bege. Rendimento: 43% (0.210 

g). 1H RMN (400 Hz, MeOD), δ (ppm): 8.10 (d, J = 8.0 Hz, 1H, CH-CCNH), 7.76 (d, J = 8.1 Hz, 1H, 

CH-CN), 7.57-7.52 (m, 1H, CH-CHCN), 7.50-7.48 (m, 2H, CH-CHCCNH, CH-CHCO), 7.39-7.26 (m, 

5H, H arom (cinâmico)), 6.96 (d, J = 15.4 Hz, 1H, CH=CHCHCHCO), 7.92-7.90 (m, 1H, CH-

CHCHCO), 6.07 (d, J = 15.0 Hz, 1H, CH-CO), 3.57 (t, J = 6.9 Hz, 2H, CH2(CH2)3NHCO), 3.27 (t, J = 

6.9 Hz, 2H, (CH2)3CH2NHCO), 2.97 (sa, 2H, CH2-CN), 2.75 (sa, 2H, CH2-CCNH), 1.90 (sa, 4H, 

(CH2)2CH2CN,), 1.68-1.57 (m, 4H, (CH2)2CH2NHCO);  13C RMN (400 MHz, MeOD), δ(ppm): 167.42 

(C=O), 159.23 (C=N), 153.13 (C-NH), 147.93 (C-N=C), 141.94 (NHCOHC=CH), 140.41 

(NHCOHC=CHHC=CH), 137.83 (C arom-Cin), 129.83 (2C arom-Cin), 129.77 (2C arom-Cin), 128.10 

(2C arom-Tac), 128.0 (CH-CHCHCO), 127.64 (C arom-Tac), 125.05 (C arom-Tac), 124.85 (C arom-

Tac), 124.34 (COCH=CH), 121.44 (C arom-Tac), 117.09 (C arom-Tac),  40.18 (CH2-NHCO), 34.22 

(CH2-CN), 29.66 (CH2-CH2NHCO), 27.93 (CH2-CCNH), 26.24 (CH2(CH2)2NHCO), 24.13 (CH2-CH2CN), 

23.71 (CH2(CH2)2CN); m/z (ESI-MS): 426,3 (M+H)+, 427.2 (M+2H)2+, 428.2 (M+3H)3+. Pt. Fusão: 

83-85 °C. Análise elem. calc: (C28H31N3O˙0.6H2O): C 77.1, H 7.4, N 9.6%; enc: C 77.1, H 7.6, N 

9.7%.  

 

3.2.5.3. 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-(4-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)butil)acrilamida (7c) 
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Reação de uma mistura de 4c (0.360 g, 1.18 mmol), ácido 3,4-(metilenodioxi)cinâmico 

(0.228 g, 1.18 mmol), NMM (0.31 mL, 2.90 mmol) e T3P (0.57 mL, 1.77 mmol) em CH2Cl2 seco. 

O procedimento realizado é idêntico ao descrito anteriormente. A recristalização foi efetuada 

com dietiléter, tendo-se obtido produto sólido com coloração bege. Rendimento: 33% (0.170 

g). 1H RMN (400 Hz, CDCl3), δ (ppm): 7.94-7.89 (m, 2H, CH-CCNH, CH-CN), 7.55-7.50 (m, 2H 

CH=CHCONH, CH=CHCN), 7.32 (t, J = 7.5 Hz, 1H, CH-CHCCNH), 6.95-6.93 (m, 2H, CH-COCH2, CH-

CHCOCH2), 6.77 (d, J = 8.5 Hz, 1H, CH-COCH2), 6.18 (d, J = 15.5 Hz, 1H, CH-CONH), 5.98 (s, 2H, 

OCH2O), 5.88 (s, 1H, NH), 3.99 (s, 1H, NH), 3.49-3.47 (sa, 2H, CH2(CH2)3NHCO), 3.43-3.38 (m, 2H, 

CH2NHCO), 3.04 (sa, 2H, CH2-CN), 2.70 (sa, 2H, CH2-CCNH), 1.89 (sa, 4H, (CH2)2CH2CN), 1.75-1.63 

(m, 4H, CH2(CH2)2CH2-NHCO); 13C RMN (400 MHz, CDCl3), δ (ppm): 166.31 (C=O), 158.67 (C=N), 

150.66 (CH2O-C), 149.21 (C-O-CH2), 148.37 (=C-N), 147.29 (C-NH), 140.93 (CH=CHCO), 129.32 

(=CH-C), 128.85 (C arom-Tac), 128.51 (C arom-Tac), 123.99 (C arom-Tac), 123.95 (C arom-Tac), 

122.84 (C arom-Cin), 120.46 (C arom-Cin), 118.71 (CH-CO), 116.48 (C arom-Tac), 108.67 (C 

arom-Tac), 106.43 (C arom-Cin), 101.58 (OCH2O), 49.09 (CH2-(CH2)3NHCO), 39.47 (CH2-NHCO), 

34.16 (CH2-CN), 29.19 (CH2-CH2NHCO), 27.44 (CH2-CCNH), 25.02 (CH2(CH2)2NHCO), 23.18 (CH2-

CH2CN), 22.91 (CH2(CH2)2CN); m/z (ESI-MS): 444.2 (M+H)+, 445.2 (M+2H)2+, 446.2 (M+3H)3+. Pt. 

Fusão: 163-165 º C. Análise elem. calc: (C27H29N3O3˙0.2H2O): C 72.6, H 6.6, N 9.4%; enc: C 72.6, 

H 6.7, N 9.4%. 

 

3.2.5.4. 3-(3,4-Dimetoxifenil)-N-(4-(1,2,3,4-tetrahidroacridina-9-

ilamino)butil)acrilamida (9c) 

 

Reação de uma mistura de 4c (0.376 g, 1.24 mmol), ácido 3,4-(dimetoxi)cinâmico (0.260 

g, 1.24 mmol), NMM (0.31 mL, 3.1 mmol) e T3P (0.59 mL, 1.86 mmol) em CH2Cl2 seco. O 

procedimento foi efetuado como descrito anteriormente. A recristalização foi efetuada com 

dietiléter, tendo-se obtido produto sólido com coloração bege. Rendimento: 60% (0.340 g). 1H 

RMN (400 Hz, CDCl3), δ (ppm): 7.94-7.89 (m, 2H, CH-CCNH, CH-CN), 7.57-7.52 (m, 2H, 

CH=CHCONH, CH-CHCN), 7.33 (t, J = 7.1 Hz, 1H, CH-CHCCNH), 7.05 (dd, J = 8.3 Hz, 1.8 Hz, 1H, 

CH-CHCOCH3), 6.99-6.97 (m, 1H, CHCOCH3), 6.82 (d, J = 8.3 Hz, 1H, CH-COCH3), 6.23 (d, J = 15.5 

Hz, 1H, CH-CONH), 5.86 (s, 1H, NH), 3.98 (s, 1H, NH), 3.89 (s, 3H, OCH3), 3.87 (s, 3H, OCH3), 3.52-
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3.47 (m, 2H, CH2-NHC, 3.44-3.39 (m, 2H, CH2CONH), 3.04 (sa, 2H, CH2CN), 2.70 (sa, 2H, CH2-

CCNH), 1.89 (a, 4H, (CH2)2CH2CN), 1.73-1.63 (m, 4H, (CH2)2CH2NHCO); 13C RMN (400 MHz, 

CDCl3), δ(ppm): 166.66 (C=O), 158.79 (C=N), 150.73 (C-O), 150.60 (C-OCH3), 149.26 (C-OCH3), 

147.57 (C-NH), 141.04 (CH=CHCO), 128.90 (=CH-C), 128.47 (C arom-Tac), 127.89 (C arom-Tac), 

123.96 (C arom-Tac), 122.83 (C arom-Tac), 122.10 (C arom-Cin), 120.51 (C arom-Cin), 118.60 

(CH-CO), 116.56 (C arom-Tac), 111.23 (C arom-Tac), 109.79 (C arom-Cin), 56.10 (OCH3), 56.01 

(OCH3), 49.08 (CH2-NHC), 39.44 (CH2-NHCO), 34.20 (CH2-CN), 29.18 (CO-CH2-CH2NHCO), 27.45 

(CH2-CCNH), 25.03 (CH2-CH2NHC), 23.18 (CH2-CH2CN), 22.92 (CH2-(CH2)2CN); m/z (ESI-MS): 460.3 

(M+H)+, 461.2 (M+2H)2+, 462.2 (M+3H)3+. Pt. Fusão: 142-144 °C. Análise elem. calc: 

(C28H33N3O3˙0.05H2O): C 73.0, H 7.3, N 9.1%; enc: C 73.0, H 7.5, N 9.2%. 

 

3.3. Modelação Molecular 

 

A estratégia seguida para o design de novos inibidores de AChE consistiu na pré-seleção 

de moléculas cuja ação biológica ativa era conhecida e na escolha de grupos e espaçadores 

entre as duas moléculas. Após a escolha das duas entidades moleculares principais, a tacrina e 

derivados do ácido cinâmico e o correspondente ácido 5-fenil-2,4-pentadienóico (Fig. A) foi 

realizado um screening virtual destas moléculas no enzima acetilcolinesterase (AChE) através de 

um estudo de docking molecular. 

Inicialmente, foi necessário obter as informações relativas à proteína, nomeadamente 

as suas coordenadas, para isso, fez-se o download da estrutura de raio-X da base de dados 

RCSB Protein Data Bank (PDB) do enzima com o código PDB 1ODC, que corresponde ao 

complexo do AChE, da espécie Torpedo Californica, com N-quinolina-4-il-N'-(1,2,3,4-

tetrahidroacridina- 9-il)octano-1,8-diamina.45 Após a obtenção da estrutura, utilizou-se o 

programa Maestro v.9.349 para remover as moléculas do solvente, as moléculas de co-

cristalização e o ligando original, sendo posteriormente adicionados os átomos de hidrogénio.23 

A construção dos modelos dos novos ligandos foi realizada no Maestro v.9.3. Através do 

programa Ghemical v.2.050, os novos compostos foram submetidos a uma otimização da 

geometria e a uma pesquisa conformacional aleatória de 1000 ciclos e 2500 passos de 

otimização usando um campo de força Tripos 5.2.51 
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Para cada ligando foi assim determinada a conformação com a energia mais baixa, que 

foi usada nos estudos de docking,. 

Os estudos de docking dos novos ligandos foram realizados através do programa GOLD 

v.5.143. Após a seleção da estrutura da proteína (recetor) e dos ligandos, foi definido a zona de 

interesse como os resíduos que se encontram no raio de 10 Å a partir da posição do ligando 

original na estrutura raio-X (assim definindo o local de ligação). Os parâmetros a usar no GOLD 

foram os indicados automáticamente23, exceto a opção de ‘permitir conclusão antecipada’ que 

foi desativada. Os ligandos minimizados foram submetidos a ciclos de 100 algoritmos genéticos, 

que significa que 100 conformações do ligando são geradas e avaliadas em cálculos iterativos 

usando um algoritmo genético. O método necessita de uma função para avaliar o resultado de 

cada conformação gerada pelo cálculo, e para isso  o GOLD tem à disposição quatro funções 

empíricas: ASP, CHEMPLP, GoldScore e ChemScore. A função escolhida para estes estudos foi a 

função ASP, uma vez que foi provado em estudos anteriores que é a função que permite obter 

as melhores predições para inibidores de AChE.28 As soluções de docking tidas em conta para 

este trabalho foram as conformações mais favoráveis (com o melhor valor de score), de acordo 

com a função usada. 

 

3.4. Propriedades Farmacocinéticas 

 

De modo a analisar o potencial dos novos compostos como eventuais fármacos, alguns 

indicadores dos seus perfis farmacocinéticos foram calculados, recorrendo ao programa 

QikProp v.2.5.47 Foram determinados parâmetros como o carácter lipo-hidrófilo (c log P), o 

coeficiente de partição barreira hematoencefálica (log B), a capacidade do fármaco ser 

absorvido do trato intestinal até à corrente sanguínea (permeabilidade células Caco-2), a 

atividade no CNS (Sistema Nervoso Central) e a verificação da regra de cinco de Lipinksi 

(Lipinski’s rule of five). Todos estes parâmetros permitem obter uma informação sobre a 

possibilidade dos compostos estudados poderem ser usados como agentes terapêuticos orais. 

Para poder calcular os parâmetros farmacocinéticos, foram usadas as estruturas dos 

compostos construídos e otimizados anteriormente para os estudos de docking (modelação 
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molecular), através dos programas Maestro49 e Ghemical50. As estruturas foram submetidas ao 

programa QikProp v.2.547 de modo a calcular as propriedades farmacocinéticas. 

 

3.5. Inibição Enzimática 

 

 A atividade enzimática foi medida usando uma adaptação do método de Ellman.28,37  

 A solução tampão escolhida para realizar o ensaio enzimático foi o ácido 2-[4-(2-

Hidroxietil)-1-piperazinil] etano sulfónico (HEPES), com uma concentração molar de 50 mM a 

pH 8.0. A solução de DTNB foi obtida dissolvendo o reagente em tampão HEPES com sais, 

nomeadamente NaCl (50 mM) e MgCl2 (20 mM) de modo a obter uma solução com 3 mM. O 

enzima acetilcolinesterase de electrophorus electricus stock (500U) foi dissolvido em tampão 

TRIS 50 mM, pH 8.0, sendo posteriormente diluído para as concentrações do ensaio com 

tampão HEPES, obtendo uma alíquota de 1 mL. O substrato do enzima utilizado no ensaio foi 

iodeto de acetilcolina (AChI) 16 mM, que foi preparado com água destilada. Os compostos 

testados foram diluídos em metanol (1mg/mL) e foram usadas cinco concentrações diferentes 

para cada composto de modo a obter diferentes percentagens de inibição do AChE. 

 O ensaio consiste na adição de 374 μL de HEPES, 476 μL de DTNB, 10-50 μL de solução 

de inibidor, 25 μL de AChE e metanol de modo a perfazer 0.925 mL de mistura, numa cuvette 

de 1 mL. Esta mistura é deixada a incubar durante 15 min. Após o tempo de incubação, foi 

adicionado 75 μL de substrato (AChI). 

 A reação enzimática foi seguida através da leitura das absorvências a 405 nm durante 5 

min. Os ensaios foram lidos com um ensaio branco contendo todos os componentes excepto o 

enzima, que foi substituído por igual volume de tampão HEPES, permitindo considerar reação 

não-enzimática. As velocidades das reações foram calculadas, bem como a atividade do enzima. 

Uma reação controlo foi efetuada usando o metanol em vez dos novos compostos e 

considerou-se esta a reação a que corresponde a 100% da atividade enzimática. Cada ensaio foi 

realizado em quintuplicado. 

 A percentagem de inibição da atividade enzimática devido à presença de 

concentrações crescentes de composto foi calculada através da seguinte fórmula (Eq. 1): 
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 Onde, vi é a velocidade inicial na presença de inibidor e vcontrolo é a velocidade inicial da 

reação controlo, as leituras foram realizadas no espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 35 

UV-Vis. 

 As curvas de inibição foram obtidas através da representação gráfica da percentagem 

de inibição enzimática vs. concentração de inibidor e a curva de calibração foi traçada, 

permitindo assim obter os parâmetros da regressão linear. Os dados apresentados são a média 

de dois replicados±DP (desvio padrão). Os parâmetros relativos à análise estatística foram 

realizados no Microsoft Office Excel. 

 

3.6. Atividade Antioxidante 

 

 A atividade antioxidante (AA) foi determinado pelo método de DPPH anteriormente 

descrito. 41 O método consiste na adição a uma solução de 2.5 mL de solução de DPPH de 

diferentes volumes de uma solução stock de composto a estudar, de modo a obter diferentes 

concentrações. O volume final do ensaio foi 3.5 mL que é acertado com solução de metanol. A 

solução que corresponde ao controlo é apenas constituída por solução de DPPH e metanol. As 

amostras foram deixadas a incubar durante 30 min, a temperatura ambiente. A absorvência foi 

medida a 517 nm contra a solução branco (metanol). A atividade antioxidante é calculado 

através da equação (Eq. 2): 

     
              

     
 

 

 Onde, %AA é a atividade antioxidante, ADPPH é a absorvência da solução de DPPH 

contra a solução branco, Aamostra é a absorvência da amostra contra a solução branco. Os testes 

foram realizados em triplicados e, através de representações gráficas da atividade antioxidante 

vs. concentração dos compostos a estudar permite obter a concentração que corresponde a 

50% (EC50). Nos casos em que a atividade antioxidante não é significativa é apresentado a % da 

atividade antioxidante e a respectiva concentração. 
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Anexos 

 

1. Determinação do IC50 

Inibição do enzima acetilcolinesterase em função da concentração do inibidor. O valor final 

de IC50 é determinado pela média de dois ensaios. 

 

2. Figura A1 

 

Figura A1: Docking do 6c (violeta) no centro ativo do AChE sobreposto com 7b (verde). 
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