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Resumo 

 

A genisteína e a quercetina são as isoflavonas presentes em maiores quantidades e com maior 

atividade biológica em uma dieta à base de soja. A genisteína tem propriedades 

anticancerígenas e possui uma capacidade de induzir a morte celular através da apoptose e 

também pela autofagia. Em estudos in vitro e in vivo a genisteína mostrou um efeito protetor 

na carcinogênese, quando usada sozinha ou em combinação com outros compostos. A 

quercetina, um bioflavonoide cuja ingestão é estimada individualmente por 25 mg por dia, pode 

ser encontrado em vários alimentos como frutas e vegetais. Estudos têm demonstrado que a 

molécula atua em diversas funções no organismo e diferentes linhagens celulares, contribuindo 

para a inibição do câncer. A genisteína e quercetina atuam como potentes agentes 

anticancerígenos através da interação com as enzimas FoxM1 e FoxO1, respectivamente. As 

enzimas da família Fox são fatores de transcrição importantes na divisão celular e sua alta 

expressão está relacionada ao crescimento de células cancerígenas.  A obtenção de informações 

sobre as interações ligante-receptor para a descoberta de potenciais novos fármacos tem atraído 

cada vez mais o interesse da comunidade científica e das empresas. Este trabalho tem por 

objetivo trazer um impacto positivo na busca de informações sobre possíveis novos 

medicamentos anticancerígenos. A partir dos resultados da modelagem molecular foram 

obtidos derivados de genisteína e quercetina que apresentaram melhor interação com enzima 

alvo sendo candidatos a potenciais a novos fármacos: mais um passo para a luta contra o câncer. 

Três dos análogos da quercetina foram sintetizados, caracterizados por RMN, IV, 

espectrometria de massas e passaram por teste biológico de viabilidade celular, mostrando não 

serem tóxicos para célula. 
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Abstract 

 

Genistein and quercetin are isoflavones present in high quantities in soy and onions 

respectively. Genistein has anticancer properties, has the ability to induce cell death via 

apoptosis and also by autophagy. Moreover,  in vitro and in vivo biological assays revealed a 

protective effect of genistein in carcinogenesis when used alone or in combination with other 

compounds. Quercetin, a bioflavonoid whose ingestion is estimated 25 mg daily for person, can 

be found in several foods as fruits and vegetables. Studies have shown that the molecule acts 

on different active sites and cell lines. In summary, genistein acts as a potent anticancer agent 

that prevents delays and carcinogenesis in various tissues by pleiotropic mechanisms through 

interaction with the enzyme FoxM1. Quercetin is an effective anticancer agent through its 

proven performance in the enzyme FoxO1. Obtaining information about the ligand-receptor 

interactions for the potential discovery of new drugs has increasingly attracted the interest of 

the scientific community and companies. From the results of molecular modeling different 

derivatives of genistein and quercetin with the potential to be new drugs were obtained: another 

step towards the fight against cancer. Three of the quercetin analogues were synthesized, 

characterized by NMR, IV and mass spectrometry and underwent biological test of cell 

viability, showing that they are not toxic to the cell.
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer é o conjunto de mais de cem doenças onde o crescimento desordenado de 

células aparece como um fator comum [1]. As células se dividem rapidamente de forma 

agressiva, levando o organismo à formação de tumores malignos [2]. Como causas externas da 

doença há o ambiente onde o sujeito está inserido, seus hábitos e seu espaço social. Nas causas 

internas figuram, em sua maioria, condições genéticas que determinam a capacidade do 

organismo a reagir contra fatores de risco [3]. Uma das formas mais eficazes para minimização 

dos causadores externos do câncer é o cuidado com a alimentação [4].  

Muitos flavonoides têm demonstrado a propriedade de prevenção do câncer. A 

genisteína, por exemplo, é um isoflavonoide presente na soja com grande poder pró-apoptótico 

e antiproliferativo em muitos tipos de câncer [5, 6]. A relevância da genisteína no tratamento 

anticâncer está relacionada à sua atividade junto à enzima Forkhead box M1 (FoxM1). 

FoxM1 é um fator de transcrição pertencente à família Forkhead. Ela estimula a 

expressão de genes envolvidos com o equilíbrio do genoma e que participam da evolução do 

ciclo celular [7]. Essa enzima está envolvida na propagação de células cancerosas em humanos, 

uma vez que sua maior expressão está relacionada com o prognóstico do câncer [8].  

Outro flavonoide com função anticâncer é a quercetina, um bioflavonoide cuja ingestão 

alimentar média estimada por indivíduo é de 25 mg diárias [9, 10]. Ela pode ser encontrada em 

diversos alimentos de origem vegetal como frutas e legumes [11]. A quercetina é um agente 

anticâncer eficaz através da sua atuação comprovada na enzima FoxO1 [12]. 

 Genes Forkhead box O (FoxO) estão envolvidos em várias vias de sinalização e 

desempenham papéis decisivos em muitos processos fisiológicos e patológicos [13]. Um desses 

papéis é cooperar com fatores ou cofatores de transcrição específicos, regulando assim (através 

de ativação ou repressão) a transcrição [14]. Um possível papel de fatores FoxO na 

tumorigênese foi inicialmente sugerido pela observação de que três dos quatro genes FoxO 

conhecidos foram encontrados nos pontos de interrupção cromossômica em 

rabdomiossarcomas, que são os sarcomas em tecidos moles mais comuns em crianças e 

adolescentes. Esses tumores correspondem de 5% a 8% de todas as neoplasias malignas da 

infância [15]. Um modelo proposto para explicar a formação de tumores de rabdomiossarcoma 

alveolar (ARMS) é baseado na hipótese de que os tumores surgem a partir de um aumento na 
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função de FoxO1. As enzimas FoxO1 alteram as propriedades de ativação das proteínas 

correspondentes e contribuem para desenvolvimento da carcinogênese [16]. 

A tentativa de inativar enzimas da família Fox é uma boa tática na busca de novas 

terapias anticâncer, já que essas proteínas estão diretamente ligadas ao aparecimento de vários 

tipos de câncer[17]. 

Uma possibilidade para o estudo de interações entre proteína-ligante é através de 

ancoramento molecular. Esse é um processo de simulação que prevê a conformação de um 

complexo receptor-ligante, no qual o receptor pode ser uma proteína ou um ácido nucleico, e o 

ligante é uma molécula menor, em relação ao receptor [18]. Uma simulação computacional gera 

diversas conformações possíveis para o ligante na cavidade existente no receptor. Portanto, é 

necessário avaliar as interações, permitindo assim uma seleção da melhor conformação [19].  

Além do ancoramento molecular, a dinâmica molecular é um possível método de estudo 

das interações entre enzimas e ligantes. A técnica mostra o efeito de pequenas modificações na 

conformação sobre o ligante ou sítio de ligação, facilitando a otimização de candidatos a 

fármacos e observando o efeito de uma dada mutação [20]. Essa é uma poderosa ferramenta 

computacional utilizada para o desenho racional de fármacos em química medicinal, devido a 

flexibilidade do sistema e à possibilidade de análise ao longo do tempo [21].  

A aplicação dessas técnicas pode ser feita junto com testes biológicos, os quais devem 

ser realizados para avaliar de forma mais precisa os candidatos a fármacos encontrados pelo 

processo computacional [22]. 

A obtenção de informações sobre as interações ligante-receptor para a descoberta de 

potenciais novos fármacos tem atraído cada vez mais o interesse da comunidade científica e 

também de empresas. É esperado que este trabalho traga um impacto positivo na busca de 

informações sobre potenciais novos compostos anticâncer. Espera-se que sejam obtidos 

derivados da genisteína e da quercetina que sejam potencias novos fármacos: mais um passo na 

direção da luta contra o câncer. 
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1.1. CÂNCER 

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. É estimado que o número de 

casos de câncer cresça rápido e de forma diretamente proporcional ao crescimento das 

populações, anualmente [23]. O envelhecimento e um estilo de vida que vem acarretando 

mudanças sociais e culturais que pioram a qualidade de vida da população também influenciam 

a taxa de crescimento do câncer ao redor do mundo. Exemplos da piora na qualidade de vida 

são: sedentarismo, aumento do peso corporal, industrialização da produção de alimentos, 

aumento do tabagismo, entre outros. Essas práticas são fatores que aumentam a chance de 

desenvolvimento de diversos tipos de câncer [24]. 

Segundo a GLOBOCAN 2012, o câncer de próstata é o câncer mais comumente 

diagnosticado entre os homens em 87 países, especialmente nas Américas do Sul e do Norte; 

Norte, Oeste e Sul da Europa e Oceania. O câncer de pulmão é mais comumente diagnosticado 

entre homens na Europa Oriental [23]. A Figura 1 traz dados sobre os números globais 

estimados de novos casos de câncer. 

 

Figura 1 – Números globais estimados de novos casos (milhares) com proporções para regiões mais 

desenvolvidas. A área do gráfico é proporcional ao número de novos casos. 

Adaptado de J. Ferlay at. All, 2016. [23] 
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 Em dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 38 milhões de novos casos de 

câncer são relatados anualmente. Além disso, 8,2 milhões de mortes são atribuídas aos fatores 

genéticos e epigenéticos do câncer e as suas complicações no organismo humano. Nas mortes 

causadas por fatores epigenéticos, existem alguns riscos comportamentais e alimentares que 

são os mais abundantes: a baixa ingestão de verduras e legumes, alto índice de massa corporal 

(IMC), sedentarismo, tabagismo e alcoolismo [25]. Na Tabela 1 é possível observar as 

estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência de câncer no Brasil. 

 

Tabela 1 – Estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e do número de 

casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária [26]  

Localização Primária 

da Neoplasia Maligna 

Estimativa dos Casos Novos 

Homens Mulheres 

Estados Capitais Estados Capitais 

Casos 

(103) 

Taxa 

Bruta* 

Casos 

(103) 

Taxa 

Bruta* 

Casos 

(103) 

Taxa 

Bruta* 

Casos 

(103) 

Taxa 

Bruta* 

Próstata 61,2 61,82 13,94 64,93 - - - - 

Mama Feminina - - - - 57,96 56,20 18,99 79,37 

Colo do Útero - - - - 16,34 15,85 4,55 19,07 

Traqueia, Brônquio e 

Pulmão 
17,33 17,49 4,43 20,59 10,89 10,54 3,23 13,49 

Cólon e Reto 16,66 16,84 5,56 25,80 17,62 17,10 6,21 25,95 

Estômago 12,92 13,04 3,13 14,54 7,6 7,37 2,18 9,07 

Cavidade Oral 11,14 11,27 2,78 12,95 4,35 4,21 1,23 5,04 

Laringe 6,36 6,43 1,6 7,50 990 0,94 320 0,97 

Outras tipos de câncer 54,85 55,41 851,89 59,31 50,51 48,95 751,82 52,29 

Subtotal 214,35 216,48 52,75 245,63 205,96 199,57 61,71 257,55 

Pele não Melanoma 80,85 81,66 17,37 80,90 94,91 91,98 21,91 91,65 

Todas as Neoplasias 295,2 298,13 70,12 326,51 300,87 291,54 83,62 348,99 

Adaptado de ESTIMATIVA 2016: Incidência de Câncer no Brasil, disponível em 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaestados.asp?UF=BR 

* Taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes 

 

É possível diminuir as taxas de câncer através de medidas como a vacinação (para câncer 

de fígado e cervical), detecção precoce, atividade física e hábitos alimentares saudáveis [27]. O 

sofrimento do paciente e a morte prematura poderiam ser atenuados através da administração 

de tratamentos adequados e cuidados secundários. Ainda há muito a ser descoberto sobre as 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaestados.asp?UF=BR


5 

  

 

 

 

 

causas de vários cânceres malignos mais comuns, incluindo próstata, pâncreas e cânceres 

hematopoiéticos (relacionado ao tecido conjuntivo responsável pela produção de células 

sanguíneas e da linfa) [28]. Uma resposta coordenada e intensiva de todos os setores da 

sociedade, incluindo governos, sociedade civil, setor privado e indivíduos é necessária para o 

controle da crescente incidência da doença [24]. 

Neste contexto, os isoflavonóides são amplamente pesquisados devido à sua atividade 

preventiva antitumoral e à inibição da carcinogênese. Presente nessa classe de substâncias estão 

a genisteína e quercetina que são flavonoides naturais presentes nos vegetais e que pussuem 

efeito de inibição da proliferação e pró-apoptótico comprovado em diversos tipos de câncer. 

1.2. FLAVONOIDES NATURAIS 

Isoflavonas (Figura 2) são compostos polifenólicos, pertencentes à classe dos 

flavonoides, presentes em plantas.  

O

O

 

Figura 2 – Estrutura geral das isoflavonas 

 

Quando ingeridas, as isoflavonas de soja sofrem hidrólise, liberando as principais 

agliconas bioativas, entre elas a genisteína, a isoflavona mais abundante na soja. Essa isoflavona 

(Figura 3a) pode ser absorvida e metabolizada no intestino em vários metabolitos diferentes 

[29].  Um dos metabólitos produzidos nesse processo é o equol [30]. Esse metabólito, quando 

consumido regularmente, diminui positivamente os principais sintomas da menopausa 

especificamente onda de calor e rigidez muscular no pescoço ou no ombro, em mulheres no 

período de pós-menopausa [31]. 

A quercetina (Figura 3b), também pertencente à classe dos flavonoides é o principal 

bioflavonoide presente na dieta humana [10]. Esse flavonoide pode ser encontrado em muitas 

frutas e legumes, como maçãs, frutas cítricas, uvas vermelhas, repolho, brócolis e tomate [11].  

As diferenças entre a genisteína e quercetina são: a posição do anel B e a presença de 

duas hidroxilas a mais na quercetina, como pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 3 – a) Estrutura da genisteína; b) Estrutura da quercetina 

 

Ensaios clínicos mostraram uma toxicidade mínima em indivíduos tratados com uma 

mistura de flavonoides de soja purificados [32]. Estudos a respeito da farmacocinética e da 

farmacodinâmica colocam as classes de flavonoides no topo da lista de agentes 

quimiopreventivos, dignos de serem examinados minuciosamente pelos seus efeitos protetores 

contra cânceres [29]. 

 

1.3. GENISTEÍNA  

Genisteína (5,7,4’ trihidroxiisoflavona) é a isoflavona presente em maior quantidade e 

com maior atividade biológica em uma dieta a base de soja [33]. Em 1899, foi isolada pela 

primeira vez a partir de Genista tinctoria, uma espécie de planta com flores da família Fabaceae, 

nativa de prados e pastagens na Europa e na Turquia [34]. A planta tem sido usada na medicina 

popular e fitoterapia para tratamento de várias enfermidades, incluindo doenças de pele.  O 

nome genisteína é derivado do gênero dessa planta [35]. 

A habilidade da genisteína de inibição no crescimento de células cancerosas é do tipo 

dose-dependente, em células que dependem ou não de hormônios no seu crescimento [25]. A 

ativação da genisteína é perdida quando a sua concentração no meio celular é menor que 

6nmol/L. Quando ela está presente na célula a concentrações entre 6nmol/L e 100nmol/L, já 

existe um efeito suficientemente perceptível da genisteína na supressão do gene. Quando a 

concentração da substância no meio intracelular é maior que 0,101μmol/L, já sendo considerada 

dose farmacológica, é possível observar a sua atividade antiproliferativa, mostrando que a 

genisteína tem efeitos ditos anticancerígenos [36]. 

Esse fitoestrógeno tem muitos benefícios à saúde, tais como a redução da incidência de 

doenças cardiovasculares [37] e prevenção da osteoporose [38]. Após a ingestão de genisteína 

na dieta, alterações nas concentrações de hormônios como a insulina, leptina, hormônios da 
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tireoide foram observados. Essas mudanças metabólicas e hormonais foram sucintamente 

resumidas por Szkudelska e Nogowski em um artigo de revisão [39]. Adicionalmente, outros 

dois importantes papéis são atividade antioxidante [40] e os efeitos anticancerígenos [41]. 

Em um estudo feito em ratos, esse composto mostrou atividade de redução da perda de 

neurônios e melhora do organismo frente a quadro de morte celular induzida [42]. Além disso, 

a genisteína faz ligações com receptores de estrógeno em osteoblastos, aumentando a saúde do 

tecido ósseo [43].  

A genisteína tem a capacidade de induzir a morte celular através de apoptose e também 

por autofagia [44]. A inibição do crescimento das células cancerosas pode ser devido a parada 

do ciclo celular, o que acaba resultando em proliferação cessada da célula [45]. Entretanto, os 

mecanismos moleculares pelos quais a genisteína induz seus efeitos sobre as células cancerosas 

não foram totalmente elucidados, e é uma área emergente de pesquisa [46]. 

Analisando artigos onde genisteína foi aplicada sozinha ou em combinação com outras 

drogas, contra a leucemia linfoide crônica (LLC) ou outras formas de leucemia, observou-se 

que o flavonoide foi capaz de matar células leucêmicas de linhagens humanas em crescimento 

em ratos com uma sobrevivência de 100% das cobaias. Além disso, foi mais eficaz do que os 

fármacos quimioterápicos clássicos e conferiu um prognóstico longo e livre de tumor em 

relação aos animais de controle que não receberam o composto [47]. 

A propriedade antitumoral da genisteína foi estudada por Khaw et al. em quatro tipos 

de células tumorais: KNS60, U251MG (KO), A172 e ONS76, que têm 53 mutações em 

diferentes códons. Nas linhagens radiossenssíveis A172 e ONS76, o tratamento com genisteína 

(a uma concentração 50μM) induziu um aumento significativo na expressão de p21 - uma 

proteína endógena que atua na diminuição da expressão de ciclina e na indução da interrupção 

do ciclo celular. Os resultados sugerem que o tratamento com genisteína é eficaz em células 

radiossensíveis [48]. 

A genisteína inibe a proliferação de células de câncer do ovário de forma dose-

dependente e tempo-dependente [49]. A molécula inibe também a proliferação de células da 

linhagem HO-8910 através da alteração dos níveis de proteínas associadas com o “checkpoint” 

da via celular. Além disso, a genisteína inibe a expressão de receptores, que são os alvos mais 

promissores para a terapia do câncer de ovário. Esses receptores desempenham um papel 

importante na angiogênese e metástases de neoplasias malignas do ovário [50, 51]. O 

mecanismo de proteção de genisteína com relação as células ovarianas depende da 
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concentração: altas concentrações induzem a apoptose e morte celular em células de câncer de 

ovário e em concentrações mais baixas, a genisteína mostra atividade antioxidante sem causar 

qualquer efeito genotóxico ou citotóxico [52]. 

Um estudo importante e recente deste isoflavonoide é a respeito de sua propriedade 

anticancerígena sobre tumores de crescimento recente no pulmão, induzindo a interrupção do 

ciclo celular e levando à apoptose por desregular a atividade da enzima FoxM1 e seus genes-

alvo [53]. 

Embora a genisteína seja um promissor candidato a fármaco com diversos potenciais, a 

sua aplicação clínica é abolida devido à escassa biodisponibilidade (<4%) resultante de uma 

fraca solubilidade aquosa e de um extenso metabolismo tanto no intestino como no fígado [54, 

55]. Para que esse problema seja minimizado, uma forma interessante é a proposição de 

análogos da genisteína que conservem sua estrutura básica, porém sejam modificados com 

grupos funcionais que aumentem a biodisponibilidade do flavonoide. 

 

1.4. QUERCETINA  

Os flavonoides são caracterizados por uma estrutura pirona-benzo-fenil derivada 

consistindo de dois anéis de benzeno ligados por um anel heterocíclico pirano (Figura 4). A 

quercetina (3,3',4',5,7-pentahidroxiflavona) é um flavonoide encontrado em grandes 

quantidades em vegetais, frutas, chá e azeite [56].  
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Figura 4 – Estrutura geral dos flavonoides 

 

Nos alimentos, a quercetina é encontrada na sua forma glicosilada, geralmente como β-

glicosidase. Essa glicosilação aumenta a absorção do bioflavonoide [57]. As formas 

glicosiladas nas posições 3 e 4’ (quercetina-3-glicosídeo e quercetina -4’-glicosídeo) 

apresentam uma melhor biodisponibilidade [58]. Essa melhor absorção é gerada pelo processo 

de desglicolisação que ocorre no intestino, liberando o flavonoide no corpo [59]. Após a 

absorção, a quercetina é metabolizada em diferentes órgãos, como o intestino delgado, cólon, 



9 

  

 

 

 

 

fígado e rim. Nestes órgãos, a molécula é conjugada com grupos metil, sulfato e ácido 

glicorônico para gerar os seus principais conjugados em seres humanos: 30-O-metilquercetina, 

quercetina-3-O-glicoronido, 30-O-metilquercetina-3-O-glicoronido e quercetina-30-O-sulfato 

[60]. 

A quercetina possui diversas atividades farmacológicas, tais como a inibição de doenças 

pulmonares e cardiovasculares, anti-inflamatórias e efeitos de antienvelhecimento celular [61-

63]. Um estudo liderado por Miltersteiner mostrou que o uso deste composto em doses de 

50mg/Kg diminuiu de forma significativa as alterações enzimáticas e bioquímicas causadas 

pela cirrose em ratos [64].  

Segundo Hanahan e Weinberg seis “características de câncer” foram definidas. Essas 

características compreendem seis capacidades biológicas adquiridas durante o desenvolvimento 

de múltiplas etapas de tumores humanos [65]. As propriedades são: sustentação de sinalização 

proliferativa, fuga de supressores de crescimento, resistência à morte celular, capacidade de 

imortalidade replicativa, indução da angiogênese, ativação de invasão e metástase [66]. A 

aquisição dessas propriedades pelo organismo – que refletem mudanças nas vias bioquímicas 

de transdução de sinal (causadas pela ativação de oncogênese e genes supressores de tumores 

incapacitantes)– são possibilitadas por duas características "habilitantes": a instabilidade 

genômica gerando mutações aleatórias e o estado inflamatório crônico impulsionado pelo 

sistema imunológico [65, 66]. A capacidade da quercetina para interagir com diferentes alvos 

identificados como "características de câncer" torna esta molécula um poderoso inibidor 

multialvo com efeitos pleiotrópicos e sinérgicos em células tumorais [67]. 

De forma geral, a quercetina pode ser considerada um protótipo de um agente 

quimiopreventivo de ocorrência natural visto que suas atividades biológicas (antioxidantes, 

anti-inflamatórias, antiproliferativas, pró-apoptóticas e anti-angiogênicas) abrangem todas as 

fases da carcinogênese desde a iniciação até a invasão e metástase e atuam em diferentes 

aspectos genéticos, bioquímicos e imunológicos que sustentam o desenvolvimento e 

manutenção de tumores [65]. 

Uma das formas da quercetina atuar como um agente quimioterapêutico contra o câncer 

é detendo o ciclo celular e afetando algumas enzimas – como a inibição da atividade de 1-

fosfatidilinositol-4 quinase e a diminuição da concentração de inositol-1,4,5-trisfosfato [68] – 

além de impedir e retardar a resistência à quimioterapia [69]. 
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Em outro estudo, a quercetina provou ser capaz de sensibilizar as linhagens de células 

leucêmicas em pacientes com Leucemia linfoide crônica (LLC) resistentes à Fludarabina ou 

drogas experimentais, aumentando a morte celular de uma forma sinérgica no que diz respeito 

aos tratamentos individuais [53, 70]. 

Muitos trabalhos relatam as propriedades da quercetina, inibindo o crescimento de 

vários cânceres humanos [71]. Os efeitos câncer-preventivos têm sido atribuídos a diversos 

mecanismos como à sua atividade antioxidante, à inibição de enzimas que ativam a 

carcinogênese como enzimas da família Fox e às interações com receptores e outras proteínas 

[72]. 

Apesar deste abundante espectro de propriedades câncer-preventivas e farmacológicas, 

o uso da quercetina em fármacos é pequeno devido à sua baixa solubilidade aquosa e 

instabilidade em meio fisiológico [73]. Estas propriedades resultam em baixa 

biodisponibilidade, pouca permeabilidade nas membranas celulares, instabilidade e extenso 

metabolismo de primeira passagem antes de atingir a circulação sistêmica [74]. Uma das formas 

de contornar esse problema é inserir grupos que aumentem a permeabilidade da quercetina 

frente ao organismo.  
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1.5. FAMÍLIA FORKHEAD BOX (FOX)  

A família de proteínas do tipo Forkhead box (Fox) é reguladora da transcrição e possui 

um domínio de ligação ao DNA comum (DBD) denominado Forkhead box ou domínio hélice 

alado [75]. Mesmo que pouco seja conhecido sobre fatores de transcrição Fox, várias 

subfamílias como FoxO, FoxM, FoxP, FoxC e FoxA têm sido associadas a progressão de 

tumores uma vez que maior expressão dessas enzimas está relacionada com certos cânceres [76, 

77].  

A família de proteínas Fox possui sequências altamente conservadas em seu sítio ativo 

[78]. Todos os fatores de transcrição compartilham um domínio altamente conservado de 

ligação com o DNA que se liga a sequências conservadas dos genes alvo [79]. 

1.6. FOXM1 E FOXO1 

A FoxM1 (Figura 5) é parte da família de fatores de transcrição Forkhead box. A 

proteína existe em três isoformas diferentes: FoxM1a – que é transcricionalmente inativa –, 

FoxM1b e FoxM1c – que são transcricionalmente ativas [80].  

 

 

Figura 5 – FoxM1 ligada ao DNA [81] 

 

Como a proteína FoxM1 tem um papel essencial na proliferação de células e na 

progressão do ciclo celular, uma expressão aumentada de FoxM1 foi detectada em linhagens 

celulares tumorais em muitos tipos de cânceres humanos [82]. 

O gene FoxM1 no cromossomo 12p13.33 humano é amplificado em 5,6% dos cânceres 

de mama [83], 42% dos linfomas não-Hodgkin [84] e 58% dos tumores malignos da bainha do 

nervo periférico [85]. A amplificação da enzima FoxM1 é ainda mais significativa em canceres 
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de mama de tipo basal e comumente observada em três subtipos principais de linfoma não 

Hodgkin [86]. 

Nos últimos anos, muitos pesquisadores têm relatado o papel de alguns inibidores da 

FoxM1 [87]. Essa enzima poderia ser regulada por alguns medicamentos, nomeados 

antibióticos-tiazóis como composto Siomicina A, Tioestreptona e inibidores EGFR Gefitinib 

[88]. 

Agentes quimiopreventivos, como isoflavonoides, geralmente possuem baixa ou 

nenhuma toxicidade e são úteis na inibição da FoxM1 [89]. Muitos desses agentes têm efeitos 

bastante positivos e benéficos no tratamento do câncer. A vantagem dos bioflavonóides é que 

esses compostos não deixam o organismo tão debilitado quanto deixam os antibióticos tiazóis 

geralmente usados para essa finalidade [46]. 

FoxO1 é um fator de transcrição membro da subfamília Forkhead box O (FoxO), que 

inclui também as proteínas FoxO3, FoxO4 e FoxO6 [90]. Enzimas membros dessa subfamília 

estão envolvidas na regulação de diversas funções celulares como a resistência ao estresse, 

metabolismo e ciclo celular, apoptose, entre outras. A alteração na função destas proteínas é 

relacionada ao surgimento de tumores. [91] 

 A cicatrização de feridas é um processo complexo e depende de diferentes fatores como 

migração, proliferação e apoptose. Estudos recentes têm mostrado que FoxO1 é um regulador 

significativo na cicatrização e que a diabetes influencia o efeito da FoxO1 [92]. Além disso, 

FoxO1 tem papel antioxidante, que protege os queratinócitos contra espécies reativas de 

oxigênio (ROS) [93]. 

A FoxO1 é segura para induzir a autofagia em células cancerosas humanas sob estresse 

oxidativo. Uma expressão significativa de FoxO1 está diretamente relacionada com a 

capacidade autofágica e o desenvolvimento de tumores em células cancerígenas humanas [94]. 

Estudo recente de Chan e colaboradores mostrou que a quercetina é um agente 

anticrescimento potente em células de câncer, devido à potencialidade de inibir o crescimento 

celular e induzir a apoptose através da modulação da FoxO1 [95]. 

Dessa forma, uma possível alternativa para tratamento do câncer é o planejamento por 

modelagem molecular, de análogos da genisteína e quercetina, com possível atividade 

antitumoral e que sejam menos tóxicos que os fármacos já existentes. 

1.7. PLANEJAMENTO DE POTENCIAIS FÁRMACOS E O PROCESSO DE MODIFICAÇÃO 

MOLECULAR ATRAVÉS DA QUÍMICA COMPUTACIONAL 
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Uma droga ou fármaco pode ser definido como uma substância química de estrutura 

conhecida que, quando administrada a um organismo vivo, produz efeito biológico. Podem ser 

substâncias químicas sintéticas, substâncias químicas obtidas a partir de plantas ou animais ou 

produtos de engenharia genética [96]. Um medicamento é uma preparação química, que 

geralmente, não necessariamente, contém uma ou mais drogas, administrado com a intenção de 

produzir um efeito terapêutico [97]. 

O processo obtenção de novos fármacos é dividido em duas grandes fases: a descoberta 

(a parte relacionada à pesquisa básica) e o desenvolvimento (ou testes clínicos) [98]. Essas fases 

do processo podem ser vistas com mais detalhes nas figuras 6 e 7, respectivamente. 

 

Figura 6 – Estágios de formulação de novos fármacos (Parte I) [98] 

 

Figura 7 – Estágios de formulação de novos fármacos (Parte II) [98] 
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A busca de novos fármacos é cada vez mais necessária para a melhoria de tratamentos 

de doenças conhecidas, assim como para a busca de novas terapias de doenças identificadas 

recentemente e para produção de fármacos mais seguros, com efeitos colaterais mais amenos 

ou inexistentes [99]. A descoberta de novos fármacos quimioterápicos que se mostraram muito 

eficazes – como a vimblastina, os análogos do etoposídeo e o taxol – intensificaram a busca da 

indústria farmacêutica por terapias com materiais de partida de origem vegetal [100]. 

Um dos processos usados na obtenção de possíveis novos fármacos é a modificação 

molecular. Esse processo consiste em usar a estrutura de uma substância química conhecida, de 

ação biológica comprovada e fazer nela modificações gerando novos compostos parecidos com 

a matriz [101]. 

Essa busca por novos compostos é facilitada graças aos bancos de dados em rede e 

também aos softwares de química computacional. Através das informações obtidas por esses 

recursos é possível analisar propriedades físico-químicas, atividade biológica, 

biodisponibilidade, toxicidade e outras propriedades de moléculas de interesse [102].  

A inclusão da química computacional no cenário de desenvolvimento de novos 

fármacos poderá proporcionar um salto na qualidade da pesquisa e no desenvolvimento 

científico e tecnológico. A busca por novos fármacos com efeitos colaterais menos graves tem 

impacto sobre diversas frentes de estudo [103].  

A disponibilidade dos programas computacionais de modelagem molecular e os bancos 

de dados em rede são, atualmente, ferramentas fundamentais para a descoberta e planejamento 

de compostos. Estas informações permitem uma análise rápida da atividade biológica versus 

propriedades físico-químicas de uma série de moléculas de interesse[104, 105]. 

 

1.8. MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL DE GENISTEÍNA E QUERCETINA 

Um dos fatores que interferem na absorção dos flavonoides é a sua lipofilicidade, já que 

essa propriedade garante a absorção pela camada lipídica das membranas das células através da 

difusão passiva [106, 107].  

A genisteína e quercetina possuem baixa lipofilicidade tanto na forma livre quanto na 

forma glicosada, o que impede a absorção desses compostos pelas membranas celulares e 

contribui para sua rápida excreção [108]. Uma das alternativas para esse problema é a 
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proposição de análogos dos flavonoides que possuam uma melhor penetração nas membranas 

celulares. 

Em 1992, Matter e colaboradores propuseram modificações estruturais na quercetina 

para a obtenção de análogos que fossem ativos na inibição da enzima Phosphatidylinositol 

(Ptdlns) 3-kinase [109], uma enzima envolvida nas respostas celulares dos fatores de 

crescimento. Os resultados mostraram que a adição de grupos com baixa densidade eletrônica 

na estrutura da quercetina apresentaram valores menores de IC50, ao passo que grupos com alta 

densidade eletrônica tiveram valores maiores de IC50. Neste estudo a genisteína também foi 

avaliada, no entanto, não mostrou atividade na inibição da Ptdlns 3-kinase. 

Entre 2012 a 2016, uma série de derivados de quercetina foram preparados através da 

manipulação química dos grupos hidroxilo-fenólicos, do grupo carbonílico presente C-4, da 

funcionalização dos anéis A e B e da complexação com metais (Tabela 2) [110]. No entanto, 

os compostos obtidos foram estudados principalmente por seus efeitos in vitro em uma 

variedade de linhas celulares derivadas de câncer. Dentre os artigos submetidos à revisão, 

quatro relataram achados sobre propriedades físico-químicas e farmacocinéticas com relação à 

atividade anticâncer [111-114]. 
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Tabela 2 - Estrutura de alguns derivados da quercetina 

Estrutura Referência 

 

Estruturas de derivados de 

quercetina O-alquilados 

(21-42) [110].  

Abreviaturas: Et: etil, Pr: 

propil, Bu: butil, Pe: pentil, 

Hx: hexil, i-Pr: isopropil, i-

Pe: isopentil, Bn: benzil 

 

Estrutura da 3,7-Bis-O-

Pivaloximetil (POM) 

Quercetina [111] 

 

Estrutura dos análogos da 

Quercetina conjugados 

com 

isopropiloxicarbonilmetoxi 

nos grupos 7-OH e 3-OH 

[112] 

Um trabalho de revisão de Li et al reuniu diversos artigos que tratam de análogos da 

genisteína com propriedades anticâncer [115]. Extensas experiências com estudos in vitro, in 

vivo de humanos e animais e estudos epidemiológicos [116] demonstraram que os análogos da 

genisteína exercem efeitos inibitórios nas etapas do desenvolvimento do câncer através da 

inibição de diferentes enzimas. Essas estruturas podem ser vistas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Estrutura de análogos de genisteína e quercetina  

Estrutura Referência 

O

OH O

OH

H
N

NH

O

O

O

OH

F F

H

CH3

H
N

NH

O

O

OH

OH

 

[115] 

O

OH O

OH

O O

OH

OH
OH

O

OH O

OH

O

O

OH

OH

OH

 

[116] 

 

O recente trabalho de Massi et al, publicado em julho de 2017,  trata da evolução da 

modificação estrutural da quercetina para alcançar atividades anticâncer [110]. Os autores do 

trabalho ressaltam que a baixa biodisponibilidade e a baixa solubilidade aquosa [117], a 

depuração rápida do corpo, o metabolismo rápido e a degradação enzimática [118] dificultam 

o uso da quercetina como agente terapêutico, por isso os intensos esforços de pesquisa focados 

na modificação do estrutura da quercetina para obter análogos com propriedades 

potencialmente melhoradas para aplicações clínicas [119]. Algumas dessas estruturas podem 

ser vistas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Efeitos biológicos de análogos de genisteína e quercetina  

Estrutura Efeito biológico Referência 

O

OH O

OH

OH

OH

OH

 

Inibição da enzima fosfatidilinositol 3-quinase 

IC50 = 6,2 μg/mL 
[109] 

O

OH O

O

OH

OH

CH3
OH

 

Inibição da enzima fosfatidilinositol 3-quinase 

IC50 = 1,7 μg/mL 
[109] 

O

OH O

OH

N

NH 

43% de inibição de células da linhagem U937 

(30 μg/mL) 
[110] 

O

OH O
OH

N

 

Inibição do crescimento de células cancerígenas da 

linhagem K562 

IC50 = 6,67 μg/mL 

[112] 

 

 

Apesar dos esforços na busca de análogos da genisteína e quercetina empenhados até o 

momento novas descobertas ainda são necessárias na busca de possíveis fármacos com 

atividades anticâncer mais específicas junto a família de enzimas FOX.  
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2. OBJETIVO DO PROJETO 

2.1. OBJETIVO GERAL: 

Utilizar técnicas computacionais na investigação de interações específicas entre a 

enzima FoxM1 e genisteína e quercetina a fim de se realizar o planejamento, síntese e testes 

biológicos de possíveis novos fármacos anticâncer. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i) Por meio de ancoramento molecular, estudar as interações entre a genisteína e 

quercetina e a enzima FoxM1; 

ii) Estudar através da técnica de dinâmica molecular as interações entre DNA, enzima 

FoxM1 e ligantes, procurando respostas sobre a interferência do DNA na 

estabilidade do complexo enzima-ligante.  

iii) Propor a partir dos resultados dos objetivos “i” e “ii” a estrutura química de novos 

análogos da genisteína e quercetina que sejam inibidores mais potentes da enzima 

FoxM1, realizando novos cálculos de ancoramento molecular com a intenção de 

confirmar uma potencializada inibição. 

iv) Sintetizar os análogos propostos com potencial anticâncer. 

v) Realizar ensaio biológico através de testes de MTT para avaliar a citotoxicidade dos 

compostos sintetizados. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. ANCORAMENTO MOLECULAR 

Para entender o mecanismo de ação de um fármaco, é essencial saber o posicionamento 

tridimensional para a sua interação molecular com a proteína alvo. A predição da geometria e 

da energia de interação é de grande interesse para o planejamento de novos medicamentos 

[120]. A simulação computacional do ancoramento molecular (“docking”) é uma das mais 

importantes técnicas de investigação das interações moleculares entre a proteína e o ligante nos 

casos em que a estrutura 3D da proteína já foi elucidada [121]. Esse tipo de simulação encontra 

a estrutura mais estável do complexo proteína-ligante e calcula essa estabilidade relativa [122]. 

Os valores da função utilizada no ancoramento molecular (Docking Scoring Function), 

Escore, são definidos pela Equação 1 

 

(1) 

Em que, o termo Einter, que corresponde a energia de interação ligante-proteína, é 

definido de acordo com a Equação 2. 
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O primeiro termo PLPE  representado na Equação 2 é um termo de energia potencial que 

usa dois conjuntos diferentes de parâmetros: um para a aproximação do termo estérico (van der 

Waals) entre átomos, e outro potencial para a ligação hidrogênio. Na química as forças van der 

Waals são interações dependentes da distância entre átomos ou moléculas. Ao contrário das 

ligações iónicas ou covalentes, essas atrações não são resultado de nenhum vínculo eletrônico 

químico, e são comparativamente fracas e mais suscetíveis a serem perturbadas [123]. Uma 

ligação de hidrogênio é a atração eletrostática entre dois grupos polares que ocorre quando um 

átomo de hidrogênio (H) ligado de forma covalente a um átomo altamente eletronegativo como 

nitrogênio (N), oxigênio (O) ou flúor (F) experimenta o campo eletrostático de outro átomo 

altamente eletronegativo próximo [124].  

O segundo termo descreve as interações eletrostáticas entre átomos carregados. É um 

potencial de Coulomb com uma constante dielétrica dependente da distância (D(r) = 4r). O 

valor numérico de 332 fixa as unidades de energia eletrostática para kcal mol-1 [22, 125]. 

 

intrainterscore EEE   



21 

  

 

 

 

 

O termo Eintra que corresponde a energia interna do ligante é definido de acordo com a 

Equação 3. 

𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = ∑ ∑ 𝐸𝑃𝐿𝑃(𝑟𝑖𝑗)

𝑗∈𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖∈𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒

+ ∑ 𝐴[1 − cos(𝑚. 𝜃 − 𝜃0)]

𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 
𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑖𝑠

+ 𝐸𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 
(3) 

 

As duas primeiras somas referem-se a todos os pares de átomos do ligante excluindo os 

pares de átomos conectados por duas ligações. O segundo termo refere-se à energia de torção, 

em que θ é o ângulo de torção da ligação. A média da contribuição de torção da ligação da 

energia é usada se diversas torções forem determinadas. O último termo, 𝐸𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (termo de 

correção), atribui uma penalidade de 1,000 se a distância entre dois átomos pesados (mais de 

duas ligações distantes) for menor que 2,0 Å, punindo conformações inexistentes do ligante. 

Em resumo, essas funções são usadas para ancorar automaticamente uma molécula flexível em 

uma molécula molde (proteína). 

Para encontrar a estrutura de menor energia, sem qualquer suposição prévia, é 

necessário analisar todos os modos de interação, considerando a flexibilidade conformacional 

do ligante a ser introduzido no sítio ativo da proteína. Como esses dois problemas estão 

interligados, eles podem ser resolvidos ao mesmo tempo. Contudo, o número de combinações 

envolvidas é muito grande [126]. 

Nesse trabalho, a estrutura tridimensional da enzima FoxM1 ligada à estrutura do DNA 

foi obtida do “Protein Data Bank” (PDB) [127], com o código 3G73.  

As estruturas da quercetina e genisteina foram construídas no programa Spartan Pro 

[128] e foram obtidas as cargas atômicas utilizando método semi-empírico PM3. Os 

flavonoides foram modificados nos grupos que se mostraram mais propícios a partir dos 

resultados de interações dos ligantes e da enzima para obtenção dos análogos  

Com o software Molegro Virtual Docker (MVD) [129] foram feitos os cálculos de 

ancoramento molecular da genisteína e quercetina, assim como de seus derivados na enzima 

FoxM1. O mais importante dessa etapa é identificar os modos de interação do ligante através 

da estimativa do número de soluções e da energia associada às suas interações com a proteína.  

Através deste método também foi possível descobrir as ligações de hidrogênio que 

ocorrem entre os ligantes e os resíduos de aminoácido presentes no sítio ativo. Além disso, foi 

obtida a melhor conformação para a genisteína e quercetina e a observação de quais grupos das 

moléculas são passíveis de modificação molecular para proposta de potenciais novos fármacos. 
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3.2. DINÂMICA MOLECULAR 

A Dinâmica Molecular (DM) é uma técnica computacional usada no estudo de diversas 

estruturas, entre elas, moléculas e macromoléculas biológicas [130, 131]. A DM tem sua 

metodologia baseada na mecânica clássica e através dela é possível obter informações a respeito 

do comportamento dinâmico microscópico de cada um dos átomos de uma estrutura dependente 

do tempo [20].   

As moléculas são tratadas como um conjunto de átomos que podem ser descritos por 

forças newtonianas (elásticas ou harmônicas) e a compilação das energias potenciais de 

interação entre esses átomos é chamado de campo de força [132]. O campo de força permite 

que a energia potencial total do sistema, V(r), tenha seu cálculo baseado na estrutura 

tridimensional do sistema [133]. Além disso, V(r) é considerado como a soma dos termos 

individuais de energia para átomos ligados e não-ligados. Para os átomos ligados os termos são 

relacionados com os ângulos e comprimentos de ligação e ângulos diedro – formados entre dois 

semiplanos que não estão contidos num mesmo plano e que possuem origem numa aresta 

comum. Para átomos não-ligados os termos relacionados são as interações de Coulomb e Van 

der Waals [134]. Uma forma comum de representar um campo de força é dada na Equação 4: 

𝑉(𝑟) = ∑𝑉𝑙 + ∑𝑉𝜃 + ∑𝑉𝜑 + ∑𝑉𝜈𝑑𝑊 + ∑𝑉𝑒𝑙𝑒𝑡 (4) 

onde, 𝑉𝑙 é a energia de estiramento da ligação átomo-átomo em relação a seu valor de 

equilíbrio, 𝑉𝜃 é a energia relacionada à deformação do ângulo de ligação em relação, 𝑉𝜙 

representa a energia relativa à torção em torno da ligação entre dois átomos, 𝑉𝜈𝑑𝑊 representa a 

energia das interações de Van der Waals e 𝑉𝑒𝑙𝑒𝑡 representa as energias (sejam elas de atração 

ou repulsão) eletrostáticas entre duas cargas. 

Nos trabalhos com sistemas biomoleculares, os campos de força mais utilizados são 

CHARMM [135], GROMOS [136] e AMBER [137]. 

A simulação de dinâmica molecular procura resolver numericamente a equação de 

movimento que, para um sistema atômico simples, pode ser descrita pelas Equação 5: 

𝐹𝑖(𝑡) = 𝑚𝑖𝑎𝑖 (5) 

Onde  𝐹𝑖(𝑡) é a força atuante sobre cada uma das partícula do sistema em um instante 𝑡 

de tempo; 𝑚𝑖 e 𝑎𝑖 são, respectivamente, a massa e a aceleração de um átomo 𝑖.  
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A definição do campo de força possibilita o cálculo das forças atuantes em cada átomo, 

através do cálculo da primeira derivada da energia potencial que é obtida através dos cálculos 

com o campo de força escolhido. Esse cálculo é descrito pela Equação 6, que gera de forma 

direta a aceleração da partícula: 

𝐹𝑖(𝑡) =
𝜕𝑉(𝑟𝑖)

𝜕𝑟𝑖⃗⃗ 
 (6) 

Através da integração das equações de movimento, a partir da Equação 6, geram-se as 

velocidades. A integração das velocidades provoca a mudança na posição do átomo. A partir 

das novas posições e velocidades de cada partícula, são obtidas a energia potencial e a energia 

cinética do sistema. O uso contínuo dessa metodologia leva a informações sobre a trajetória, ou 

seja, o conjunto de velocidades e posições das partículas no tempo [138]..  

As equações de movimento são integradas com base em algoritmos que usam o método 

das diferenças finitas [139] onde a integração é dividida em pequenos intervalos de tempo 

(passos de integração) [140], o que permite simular os movimentos de frequência do sistema 

que, muitas vezes são as vibrações das ligações.  

Através da Dinâmica Molecular é possível estudar como as configurações – velocidade, 

posição, direção e sentido – de cada um dos componentes do sistema modifica-se no tempo. 

Essas partículas que interagem no sistema movimentam-se devido a influência dos potenciais 

intermoleculares [141]. Em um sistema com N átomos deve ser feito o cálculo de forças atuantes 

sobre cada partícula pelos N-1 átomos restantes. Com isso, é obtida a força vetorial resultante 

no átomo N e a aceleração em cada instante t. A partir das posições e velocidades em um 

instante “ 𝑡0 ”, é possível calcular resultantes de forças sobre cada partícula e definir as 

velocidades e posições no instante seguinte “𝑡0 + 𝛿𝑡” [142]. 

O uso de DM é feito largamente no estudo de estruturas de biomoléculas e suas 

interações com ligantes no planejamento computacional de fármacos [143, 144]. A 

complementariedade entre ligante e receptor é incorporada na técnica devido à flexibilidade das 

estruturas. Outra informação importante que consta na DM é a presença de moléculas de 

solvente nas simulações, essencial para a compreensão do efeito desses solventes na 

estabilidade do complexo proteína-ligante  [131]. 

Em seu artigo, Namba et. all mostra que as simulações de DM “têm mostrado papel 

importante no planejamento de novos fármacos. Em estudos sobre dinâmica molecular e 

estrutura de sistemas biológicos, essa técnica aponta o efeito que acarreta pequenas mudanças 
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conformacionais sobre o ligante ou sítio de ligação, facilitando a otimização de candidatos a 

fármacos ou racionalizando o efeito de uma dada mutação” [20]. 

Foi feita a minimização dos sistemas FoxM1-DNA-flavonoide, de forma que os 

átomos fossem liberados gradativa e lentamente através do método steepest descendente 

seguido pelo método conjugate gradiente até a norma de gradiente de 0,1kcal.mol-1Å. 

Posteriormente, uma caixa contendo um grande número de moléculas de água foi adicionada 

ao complexo e feita então uma nova minimização do sistema.  

Os cálculos de dinâmica foram executados usando o programa GROMACS 3.3 [145]. 

Com a realização dos cálculos de dinâmica a estrutura média foi obtida no equilíbrio.  

 

3.3. REGRA DE LIPINSKI 

A regra de Lipinski (Ro5) foi originalmente publicada em 1997 e foi baseada nos perfis 

físico-químicos de drogas de fase II [146]. Segundo essa regra, um candidato a fármaco não 

deve violar no mínimo três das seguintes normas: 

1°. O coeficiente de partição (LogP) calculado deve ser menor ou igual à 5; 

2°. O número de grupos doadores de ligações de hidrogênio deve ser menor ou igual 

à 5; 

3°. O número de receptores de ligações de hidrogênio deve ser menor ou igual à 10;  

4°. O peso molecular do candidato a fármaco deve ser menor ou igual à 500g/mol.  

Essa regra, além de ser bastante consistente com limitações estruturais em alvos de 

proteína e ligantes-alvo de fármacos, é um indicador teórico confiável da toxicidade e da 

atividade biológica e farmacológica de um composto  [147]. Os candidatos a fármacos que estão 

em conformidade com a Ro5 tendem a ter menores taxas de rejeição durante os ensaios clínicos 

[148]. 

Entender a diferença entre moléculas pequenas biologicamente ativas e drogas tornou-

se uma prioridade no processo de descoberta de fármacos [86]. 

Nesse estudo, o coeficiente de partição (LogP) – um parâmetro da Regra de Lipinski 

– foi calculado através do programa ACD/ChemSketch. O software faz a previsão do LogP 

incorporando duas abordagens preditivas diferentes: a clássica [87] e a GALAS (Global, 

ajustado localmente de acordo com a similaridade) [88]. Os demais parâmetros são passíveis 

de cálculos manuais. 

3.4. ASPECTOS GERAIS DE CARACTERIZAÇÃO 
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O espectro na região do infravermelho foi registrado em aparelho MID FTIR 

Spectometer MB3000 da marca ABB. O composto foi pastilhado com KBr utilizando prensa 

hidráulica e os espectros adquiridos na faixa de 4000 a 400 cm-1. 

A análise de ressonância magnética nuclear (RMN) foi realizada no equipamento Bruker 

Avance (Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa), operando a 300 MHz, 

para 1H e para 13C. Os espectros unidimensionais de RMN foram adquiridos utilizando-se o 

tetrametilsilano (TMS) como padrão interno. As amostras foram analisadas em solução de 

dimetilsulfóxido (DMSO), à temperatura ambiente. Os deslocamentos químicos (δ) foram 

expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes de acoplamento (J), em Hertz (Hz). As 

abreviações correspondentes às multiplicidades são: singleto (s), dupleto (d), duplo dupleto 

(dd), tripleto (t), tripleto largo (tl) e multipleto (m).  

O ponto de fusão foi determinado no aparelho Büchi Melting Point B-540 do 

Laboratório de Síntese Orgânica Catalítica, UFOP. 

Os espectros de massas foram obtidos por Cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE), modelo Shimadzu HPLC-ESI-IT-TOF. As amostras foram solubilizadas em 

dimetilsulfóxido e metanol. Para a cromatografia em camada delgada (CCD) foram utilizadas 

folhas de alumínio pré-revestidas de sílica-gel 60 com indicador de UV (F254) adquiridas da 

EMD chemicals, Inc. Como revelador, foi utilizada luz UV 254 nm. 

3.5. METODOLOGIA GERAL DE SÍNTESE DOS ANÁLOGOS DA QUERCETINA (Q01, Q02 E 

Q04) 

A uma suspensão de quercetina (1mmol, 1 equivalente), homogeneizada por agitação 

em balão volumétrico de fundo redondo de 50mL, em 15 mL de etanol foi adicionado 

paraformaldeído em peso (1mmol, 10 equivalentes) em H2O (2mL) e a benzilamina (1mmol, 1 

equivalente). A substância resultante foi agitada durante 72h em temperatura ambiente. O 

produto obtido foi um sólido amarelo, isolado por filtração a vácuo. 
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Esquema 1 - Síntese dos análogos Q01, Q02 e Q04 
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3.6. SÍNTESE DE 8-[(BENZILAMINO)METIL]-QUERCETINA (Q01) 

Reagentes: quercetina (0,35mmol; 0,1057g), etanol 

(15ml), paraformaldeído (3,5mmol; 0,1050g), 

benzilamina (0,35mmol; 0,0374g)  

Elaboração: filtração à vácuo 

Aspecto físico: Sólido amarelo 

Ponto de fusão: Experimental: 191,4°C Esperado: 

192ºC 

Fórmula molecular: C23H19NO7  

Massa molar: 421g/mol 

Rendimento: 85% 

Rf: 0,551 (Metanol/Diclorometano – 2,5/97,5) com padrão quercetina 

Revelador: luz UV (254 nm)  

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 3,87 (s, 2H, H10); 4,14 (s, 2H, H11); 4,45 (s, 1H, 

NH); 6,62 (s, 1H, H6); 6,84 (d, 1H, H22, J = 9,0 Hz); 7,31 (m, 5H, H13,H14,H15); 7,44 (d, 1H, 

H23, J = 9,0 Hz); 7,63 (s, 1H, H19); 9,46 (sl, 3H, OH,); 12,33 (s, 1H, OH(5))  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 44,3 (C10); 55,2 (C11); 98,5 (C6); 98,7 (C7); 104,4 

(C4); 115,3 (C19); 116,1 (C22); 120,2 (C23); 122,4 (C18); 127,8 (C15); 128,8 (C14); 129,2 

(C13); 136,6 (C2); 138,3 (C12); 145,5 (C20); 147,2 (C21); 148,2 (C1); 152,9 (C9); 158,8 (C5); 

159,9 (C7); 176,4 (C3).  

HRMS (ESI) m/z: [M+ H]+ Calculado para C23H19NO7 392.1629. Encontrado 392.1648 

IV (cm-1): 3367 (O-H); 1654 (C=O); 1569 (C=C do anel benzênico). 

3.7. SÍNTESE DE 8-[(3-FLUORBENZILAMINO)METIL]-QUERCETINA (Q02) 

Reagentes: quercetina (1,1mmol; 0,330g), etanol (15ml), paraformaldeído (11,1mmol; 

0,350g), 3-fluorbenzilamina (1,09mmol; 0,125mL) 

Elaboração: filtração à vácuo 

Aspecto físico: Sólido amarelo 

Ponto de fusão: 206,7°C 

Formula molecular: C23H18FNO7 

Massa molar: 440 g/mol  

Rendimento molar: 61% 
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Rf = 0,566 (Metanol/Diclorometano – 2,5/97,5) com padrão quercetina 

Revelador: luz UV (365 nm)  

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 3,91 (s, 2H, H10); 4,13 (s, 2H, H11); 4,96 (s, 1H, 

NH); 6,20 (s, 1H, H6); 6,84 (d, 1H, H22, J = 9,0 Hz); 7,09 (t, 1H, H14, J = 9,0 Hz); 7,18 (d, 

1H, H23, J = 9,0 Hz), 7,33-7,46 (m, 2H, H13, H14 e H15), 7,62(s, 1H, H19); 9,24 (tl, 3H; OH); 

12,31 (s, 1H, OH)  

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 44,4 (C11); 54,7 (C10); 98,5 (C4) 98,7 (C6); 104,4 

(C8); 114,4 (d, C15-F, J = 21 Hz); 115,4 (C19); 115,8 (d, C17-F, J = 21 Hz); 116,1 (C22); 120,2 

(C23); 122,4 (C18); 125,0 (d, C13-F, J = 3 Hz); 130,7 (d, C14-F, J = 7,5 Hz); 136,6 (C2); 141,5 

(d, C12-F, J = 7,5 Hz); 145,6 (C21) 147,2 (C20); 148,2 (C9); 152,9 (C1); 158,8 (C5) ; 159,9 

(C7); 164,3 (d, C16-F, J = 241 Hz); 176,4 (C3). Esses deslocamentos são caudados devido a 

presença de flúor. 

HRMS (ESI) m/z: [M+ H]+ Calculado para C23H18FNO7: 440.1140; Encontrado 440.1127 

IV (cm-1): 1135 (C–O); 1515-1657 (C=C de anel aromático); 3091 (O–H); 3282 (N–H); 1118 

(C–N). 

 

3.8. SÍNTESE DE 8-[(4-

HIDROXIBENZILAMINA)METIL]-QUERCETINA (Q04) 

Reagentes: quercetina (1,0mmol; 0,304g), etanol 

(15ml), paraformaldeído (10,1mmol; 0,302g), 4-

hidroxibenzilamina (1,08mmol; 0,133g) 

Elaboração: filtração a vácuo 

Aspecto físico: sólido amarelo 

Ponto de fusão: 186,7°C 

Formula molecular: C23H19NO8 

Massa molar: 437 g/mol  

Rendimento: 46%  

Rf = 0,577 (Metanol/Diclorometano – 2,5/97,5) com padrão quercetina 

Revelador: luz UV (365 nm)  

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) =  3,73 (s, 2H, H10); 4,11 (s, 2H, H11); 4,90 (s, 1H, 

NH); 6,19 (s, 1H, OH); 6,71 (d, 2H, H14 e H14’, J = 6Hz); 6,85 (d, 1H, H19, J = 6 Hz); 7,11 

(d, 2H, H13 e H13’, J = 9Hz); 7,46 (d, 1H, H23, J = 9Hz); 7,64 (s, 1H, H19); 9,55-9,32 (m, 4H, 

OH); 12,30 (s, 1H, OH)  
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RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 44,12 (C10); 54,7 (C11); 98,4 (C6); 98,8 (C8); 

104,3 (C4); 115,4 (C22 e C23); 115,6 (C14’); 116,1 (C14); 120,2 (C19); 122,4 (C18); 128,3 

(C13’); 130,6 (C13); 136,6 (C12); 145,6 (C2); 147,2 (C21); 148,2 (C1); 152,9 (C15); 157,1 

(C9); 158,7 (C5); 160,0 (C7); 176,4 (C3). 

HRMS (ESI) m/z: [M+ H]+ Calculado para C23H19NO8 437.1625; Encontrado: 437.1652 

IV (cm-1): 1519-1656 (C=C de anel aromático); 3444 (O–H); 3286 (N–H); 1330 (C–N). 

 

3.9. ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR (MTT) 

O teste (3-(4,5 dimetiazol-2yi)-2,5 difeniltetrazolio bromide) (MTT) avalia a viabilidade 

celular baseado em uma reação colorimétrica [149]. As espécies reativas de oxigênio (ERO) 

são produzidas principalmente na mitocôndria, onde o reagente MTT age durante o teste. 

Ocorre uma reação entre o MTT e as enzimas mitocondriais que indica a cadeira transportadora 

de elétrons e, dessa forma, a viabilidade das células. Quando o reagente MTT é incubado em 

células vivas, ele é clivado por enzimas mitocondriais, tais como a succinato-desidrogenase, e 

se transforma em um composto violeta (Formazan). O número de mols de Formazan possui 

uma relação diretamente proporcional ao número de células viáveis. Ou seja, quanto mais forte 

a coloração maior a viabilidade celular [150].  

O procedimento foi realizado no Laboratório de Bioquímica Metabólica da 

Universidade Federal de Ouro Preto, coordenado pela Prof. Doutora Daniela Caldeira Costa. 

Nele, as células foram colocadas em placas de cultura celular de 96 poços na concentração de 

5x103 células em cada poço em presença de meio Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM) e 10% de soro fetal bovino, chegando a um volume final de 200μL. 24 horas depois, 

as células foram incubadas em estufa umidificada à 37ºC e 5% de CO2 por 24 horas para a 

aderência das células e formação da monocamada celular. Após um novo período de 24 horas 

retirou-se o sobrenadante, e adicionaram-se 180μL de meio DMEM, e 10μL das soluções 

preparadas dos extratos de dimetilsulfóxido e água das soluções dos análogos Q01, Q02 e Q03 

da quercetina nas concentrações 0,5; 1,0; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100μM [150].  

Novamente as placas foram incubadas em estufa umidificada à 37ºC e 5% de CO2 por 

24 horas. Após o tempo de incubação, o sobrenadante foi retirado e os poços lavados com 

Solução Salina Tamponada (PBS). Foi adicionado 200 μL/poço de uma solução contendo 5,0 

mg/mL de MTT em DMEM e incubadas por 4 h a 37 °C. A solução de MTT foi então removida 

e 100μL de DMSO foram adicionados a cada poço.  
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Foi feita a leitura da absorbância a 570 nm. O cálculo utilizado para avaliar a 

porcentagem de viabilidade celular está presente na Equação 7.  

% 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒
× 100 Equação 7 

onde “Acélulas tratadas” é a absorbância das células tratadas e “Acélulas de controle” é a  absorbância 

do controle.  

Foi realizado um controle somente com os extratos para verificar se estes influenciariam na 

análise do MTT. Também foi feito um controle com DMSO que avaliou a viabilidade das 

células expostas somente a este composto e não foi observada nenhuma diferença significativa 

(resultados não mostrados). Foi atribuído ao controle 100% de viabilidade (0% de 

citotoxicidade). Segundo a norma ISO 10993-5:2009 [151], um extrato é considerado citotóxico 

quando a viabilidade celular é menor ou igual a 70%. Desta forma, os resultados obtidos no 

teste de MTT foram comparados de acordo com a ISO. 

 

Figura 8 - Escala de citotoxidade do teste de MTT,  

Adaptado de Araújo, 2015 [150] 
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4. RESULTADOS TEÓRICOS E DISCUSSÃO  

4.1. ANCORAMENTO MOLECULAR DA GENISTEÍNA E FÁRMACOS EM FOXM1 

O sítio de ligação dos compostos na enzima foi determinado por um algoritmo de 

predição da cavidade baseado em uma caixa 3D, através do software MVD. O seu volume é de 

146,432Å3. A cavidade gerada está numa região entre os dois monômero sendo também este o 

local onde ocorre a ligação entre a FoxM1 e a estrutura de DNA (Figura 9).  

 

Figura 9 – Cavidade (verde) entre os monômeros da enzima FoxM1 (coloridos) e DNA (vermelho) 

 

Foram feitos os cálculos das energias de interação e de ligações de hidrogênio para o 

complexo ligante-proteína a fim de obter um melhor entendimento dos modos de ligação dos 

compostos no sítio ativo da enzima e verificação de quais os grupos responsáveis pela atividade 

dos ligantes.  

Na Tabela 4 são apresentados os aminoácidos que participam das interações, os valores 

de energia de interação calculados e valores de IC50 experimentais referentes aos fármacos 

comercializados Siomicina A e Tioestreptona. Esses fármacos tem sua importância para o 
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estudo uma vez que seus  valores de IC50 na inativação da FoxM1 são conhecidos e disponíveis 

na literatura [88]. 

 

Tabela 5 – Valores de energia de interação (kcal/mol) para complexo FoxM1-ligante para a genisteína e fármacos 

usados no tratamento do câncer, principais resíduos de aminoácidos que realizam ligações hidrogênio e os valores 

de IC50(mM)[152] 

Moléculas 

Energia de 

interação 

(kcal/mol) 

Resíduos de 

aminoácidos 

Valores de 

IC50 

Genisteína 

O

OH O

O
-

OH

 

-73,74 Asp293 B* - 

Siomicina A - Padrão 

 

-208,69 

Asp293 

Arg286 

Ser240 

Ser290 

His287 

0,73 

Tioestreptona -  Padrão 

 

-104,77 
Asn283 

Ser290 
1,47 

* Interação com o dímero B da proteína 

 

Na Tabela 4 são apresentadas as energias de interação entre os ligantes e a FoxM1, 

sendo a interação mais estável a do composto Siomicina A, seguida pela Tioestreptona e, por 

fim, a genisteína. Os valores teóricos corroboram a tendência de valores experimentais de IC50, 

onde menor quantidade do composto Siomicina A é necessária para inibir 50% da atividade da 

enzima. Essa boa correlação teórico-experimental valida nossa metodologia. 

O composto Siomicina A apresentou uma diferença de energia de 103,92 kcal/mol para 

o outro antibiótico, a Tioestreptona e 134,95 kcal/mol para a genisteína. É o composto que faz 

interações hidrogênio com maior número de resíduos de aminoácidos, tendo em comum com a 

genisteína interações com Asp293.  

As interações hidrogênio realizadas pela genisteína são apresentadas na Figura 10. 



33 

  

 

 

 

 

 

Figura 10 – Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre a genisteína (verde) e resíduos de aminoácidos do sítio 

ativo da FoxM1 

 

A diferença de energia observada entre a genisteína e a Tioestreptona foi de 31,03 

kcal/mol e não há resíduos de aminoácidos comuns nas ligações de hidrogênio. Uma possível 

explicação para esse fato vem dos tamanhos e grupos presentes que são diferentes para as 

moléculas.  

Tanto a genisteína quanto os fármacos possuem grande flexibilidade nas interações com 

a FoxM1. Poucas diferenças estruturais entre os fármacos Siomicina A e Tioestreptona foram 

o bastante para que cada um desses ligantes adotasse uma conformação específica no interior 

do sítio ativo da enzima FoxM1 gerando um valor de energia de interação menor para Siomicina 

A e interações hidrogênio com diferentes resíduos de aminoácidos próximos aos respectivos 

ligantes.   

 

4.2.  ANCORAMENTO MOLECULAR DOS ANÁLOGOS DA GENISTEÍNA 

Baseado em experiências anteriores [153], acreditamos que compostos capazes de fazer 

melhores interações com a FoxM1 além de adotem uma conformação que mantenha a maior 

parte dos seus átomos dentro da cavidade da enzima  poderão ser potentes inibidores.  

As energias de interação e de ligação hidrogênio ligante-proteína foram calculadas para 

os novos compostos análogos da genisteína, valores esses apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 6 – Valores de energia de interação para complexo enzima-ligante (Kcal/mol) para genisteína e análogos 

e principais resíduos de aminoácidos que realizam ligações hidrogênio 

Nome Molécula 

Energia de 

interação 

(kcal/mol) 

Resíduos de 

aminoácido 

G00 (genisteína) 

 

O

OH O

O
-

OH

 

-73,74 Asp293 B* 

G01 
O

OH O

O
-

NH2

+

OH

 

-102,23 

Asp293 B 

Hist292 A* 

O(2207)DNA 

G02 

O

OH O

O
-

NH2

+

OH

F  

-86,96 

Asp293 A 

Hist292 A 

Hist292 B 

O(2206)DNA 

O(2207)DNA 

G03 

O

OH O

O
-

NH2

+

OH

OH  

-110,97 

Hist292 A 

Asp293 B 

Hist292 B 

O(2206)DNA 

O(2207)DNA 

G04 
O

OH O

O
-

NH2

+

OH

OH  

-112,08 

Hist292 A 

Asp293 B 

O(2207)DNA 

* Interação com os dímeros A ou B da proteína 

 

Foi observado que com o pH celular (7,1 ~ 7,2) as estruturas não estariam neutras, e sim 

carregadas conforme mostrado na Tabela 5 [154]. 

Uma comparação entre o análogo G01 e a genisteína mostra que houve a adição de um 

grupo benzilamino no carbono 5 do anel A. Essa adição causou diferença de energia de 28,49 

kcal/mol e houve interação do análogo além do Asp293 B com a His292 A do sítio ativo da 

enzima e com o oxigênio 2207 do DNA. Essa diminuição da energia de interação concorda com 
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o esperado no planejamento racional de fármacos, cujo objetivo é encontrar estruturas melhores 

para as etapas de síntese. As interações podem ser vistas na Figura 11, a seguir. 

  

Figura 11 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre G01 (amarelo) e sítio ativo da FoxM1. O DNA é 

representado em vermelho. 

 

Quando uma molécula de 3-fluorbenzilamina foi adicionada à genisteína, obteve-se o 

análogo G02. Esse ligante estabilizou-se no sítio ativo, com a energia de 86,96 kcal/mol. O 

análogo G02 faz ligações de hidrogênio com os resíduos de aminoácido Asp293 A, His292 A, 

His292 B, e com os oxigênios O(2206) e O(2207) da fita de DNA, como pode ser visto na 

Figura 12. 
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Figura 12 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre G02 (azul escuro) e sítio ativo da FoxM1. O DNA é 

representado em vermelho. 

 

Além disso, foram propostas as estruturas G03 e G04, onde há adição de 3-

hidroxibenzilamina e 4-hidroxibenzilamina à genisteína, respectivamente. A energia de 

interação de G03 foi de -110,97 kcal/mol e a de G04 foi -112,08 kcal/mol: uma diferença de 

apenas 1,11 kcal/mol. As conformações e interações de G03 e G04 no sítio ativo podem ser 

vistos nas Figuras 13 e 14. 
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Figura 13 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre G03 (branco) e sítio ativo da FoxM1. O DNA é 

representado em vermelho. 

 

 

 

Figura 14 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre G04 (roxo) e sítio ativo da FoxM1. O DNA é representado 

em vermelho. 
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Os análogos mais estáveis são G03 e G04 e pode-se observar que não há preferência 

energética na substituição do anel benzênico da hidroxibenzilamina uma vez que esses análogos 

estão com a hidroxila na posição meta e para, respectivamente. Devido a pequena diferença nos 

seus valores de interação, não é possível destacar entre os dois análogos qual interação com o 

sítio ativo foi melhor. É válido reforçar que os valores de energia de interação para esses dois 

compostos não são apenas menores que os valores encontrados para a genisteína mas também 

menores que o valor encontrado para Tioestreptona (Tabela 3), antibiótico já reconhecido no 

tratamento anticâncer, destacando assim o potencial de G03 e G04 para novos fármacos com 

melhora da interação com FoxM1 comparados a isoflavona protótipo. 

A sobreposição dos derivados da genisteína pode ser vista na Figura 15 a fim de 

comparação entre as conformações adotadas.  

 

 
Figura 15 - Vista da sobreposição da genisteína e análogos: G01 (amarelo), G02 (azul escuro), G03 (branco) e 

G04 (roxo). Para uma melhor visualização omitiu-se a cavidade 

 

Esse estudo evidencia que todos os análogos são mais estável em suas interações com o 

sítio ativo que a própria genisteína. Pode-se notar que as conformações dos compostos 

apresentaram-se muito semelhantes no sítio de interação. Observa-se apenas alguns 

deslocamentos para acomodar os diferentes grupos adicionados a genisteína.  
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4.3. ANCORAMENTO MOLECULAR DA QUERCETINA E SEUS ANÁLOGOS NA FOXM1 

Usando as mesmas condições da genisteína, as interações com a enzima FoxM1 para 

quercetina e alguns análogos propostos para esse bioflavonóide foram calculadas. Foi feito o 

cálculo de energia de interação e também das ligações de hidrogênio entre a proteína e seus 

ligantes e os valores encontrados são mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 7 - Valores de energia de interação (kcal/mol) para complexo FoxM1-ligante para quercetina e seus 

análogos e principais estruturas que realizam ligações hidrogênio 

Nome Estrutura Energia Estruturas de interação 

Q00 (quercetina) 

 
O

OH O

O
-

OH

OH

OH  

-80,02 

Hist292 A 

Asp293 A 

Leu291 B 

Asp293 B 

Q01 

 

O

OH O

O
-

NH2

+

OH

OH

OH

 

-104,50 

His292 A 

Asp293 B  

Leu291 B  

O(2227)DNA  

Q02 

O

OH O

O
-

NH2

+

OH

OH

OH

F  

-87,36 

Leu291 A 

His292 A  

Ser290 A 

Asp293 B 

Leu291 B 

O(2207)DNA 

Q03 

O

OH O

O
-

NH2

+

OH

OH

OH

OH  

-104,50 

Asp293 A 

Leu291 A 

Ser290 A 

Asp293 B 

Leu291 B 

 

Q04 
O

OH O

O
-

NH2

+

OH

OH

OH

OH  

-107,31 

Leu291 A 

His292 A  

Ser290 A 

Asp293 B 
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Os resultados mostrados na Tabela 6 são inéditos, ainda não houveram estudos de 

ancoramento dessas estruturas na enzima FoxM1, o confere o caráter de inovação ao presente 

trabalho. A posição usada para a substituição na quercetina é essa devido a etapa de síntese, 

onde a reação usada para a adição dos grupos promove a substituição nessa posição.  A estrutura 

Q02 é inédita e as estruturas Q01, Q03 e Q04 ainda não haviam sido empregadas em estudos 

envolvendo a quercetina ou com aplicação anticâncer. 

Como o valor de interação encontrado para a FoxM1 e quercetina (-80,02 kcal/mol) foi 

mais baixo do que o valor encontrado para genisteína (-73,74 kcal/mol) evidenciando uma 

melhor interação da quercetina com a enzima, a quercetina foi então usada para a proposição 

de análogos como possíveis novos fármacos anticâncer. Na Figura 16, podemos comparar as 

conformações da genisteína e quercetina no sítio ativo. 

 

 
Figura 16 - Duas vistas (A e B) da sobreposição da genisteína (verde) e quercetina (roxo). Para uma melhor 

visualização omitiu-se a cavidade 

A 

B 
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Pode ser observado na Figura 16 que as conformações de genisteína e quercetina dentro 

do sítio ativo são parecidas, no entanto, deslocadas uma em relação à outra, possivelmente para 

melhor acomodação dos dois grupos hidroxila a mais presentes na estrutura da quercetina. Essa 

adição de hidroxilas na quercetina trouxe uma menor flexibilidade comparada a genisteina, o 

que pode ser observado, principalmente, pela conformação do anel benzênico isolado das 

estruturas. Devido a esse deslocamento, aconteceu uma variação de energia entre as duas 

moléculas de 6,28 kcal/mol. As interações de hidrogênio entre quercetina e FoxM1 podem ser 

vistas na Figura 17: 

 

 
Figura 17 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre a quercetina (roxa) e resíduos de aminoácidos do sítio ativo 

da FoxM1 

 

O análogo Q01 é chamado de 8-(benzilaminometil)quercetina – uma molécula de 

propriedade antimalárica conhecida [155] porém a aplicação desse análogo para tratamento do 

câncer ainda não foi relatada na literatura. Comparado com a quercetina possui 24,48 kcal/mol 

de diferença no valor de energia e com relação a genisteína 30,76 kcal/mol. Esse análogo 

apresenta adição de um grupo benzilamina.  

Um grupo amina está entre o novo anel adicionado e a estrutura original. Os resíduos 

de aminoácidos da enzima FoxM1 que realizam interações hidrogênio com a molécula Q01 são 
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Hist292 A, Leu291 B, Asp293 B. Esses resíduos de aminoácidos fazem ligações hidrogênio 

também com a genisteína e quercetina.  

A estrutura Q01 realiza cinco ligações de hidrogênio, uma a mais que a quercetina e 

quatro a mais que genisteína com a enzima FoxM1 e interage com resíduos de aminoácidos dos 

dois monômeros da proteína. Na Figura 18, são mostradas as interações entre análogo Q01 e a 

enzima: 

 

 
Figura 18 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre Q01 (laranja) e sítio ativo da FoxM1. O DNA é 

representado em vermelho. 

 

Um fato importante é que Q01 se estabiliza em uma conformação dentro da cavidade 

de forma que um de seus anéis benzênicos “dobra-se” sobre outro. Essa conformação gera uma 

interação intramolecular π-stacking [156], o que estabiliza ainda mais o ligante no sítio ativo. 

Além disso, esse composto tem valor de energia de interação muito próximo ao fármaco já 

comercializado Tioestreptona, com uma diferença de 0,27 kcal/mol, o que reforça sua potencial 

atividade de inibição da enzima e possível atividade anticâncer. 

A adição de uma molécula de 3-fluorbenzilamina à quercetina deu origem ao análogo 

Q02. Esse ligante estabilizou-se no sítio ativo com valor de energia de -87,36 kcal/mol. Esse 
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valor evidencia que o composto é mais estável no sítio ativo da FoxM1 que a genisteína e 

quercetina.  

O análogo Q02 faz ligações de hidrogênio com os resíduos de aminoácido Leu291 A, 

His292 A, Ser290 A, Asp293 B, Leu291 B e com o Oxigênio O(2207) da fita de DNA, como 

pode ser visto na Figura 19. 

 
Figura 19 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre o análogo Q02 (azul) e o sítio ativo da FoxM1. O DNA é 

representado em vermelho. 

 

Outras estruturas propostas neste estudo são os análogos Q03 e Q04, onde há adição de 

3-hidroxibenzilamina e 4-hidroxibenzilamina à quercetina, respectivamente. Enquanto a 

energia de interação de Q03 foi de -104,50 kcal/mol a de Q04 foi -107,31 kcal/mol: uma 

diferença de 2,81 kcal/mol. Os posicionamentos de Q03 e Q04 no sítio ativo podem ser vistos 

nas Figuras 20 e 21. 
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Figura 20 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre o análogo Q03 (cinza) e resíduos de aminoácidos do sítio 

ativo da FoxM1. 

 

 
Figura 21 - Ligações hidrogênio (tracejado azul) entre o análogo Q04 (rosa) e resíduos de aminoácidos do sítio 

ativo da FoxM1 

 

Ao passo que o análogo Q03 faz interações com os resíduos Asp293 A, Leu291 A, 

Ser290 A, Asp293 B e Leu291 B; Q04 faz interações com Leu291 A, His292 A, Ser290 A e 

Asp293 B. As conformações adotadas pelas moléculas em questão também gera interações π-

stacking, assim como demais análogos, que contribuem para suas estabilizações no sítio ativo. 

Q03 e Q04 interagem com os dois monômeros da proteína. 
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A título de comparação a sobreposição da quercetina e dos análogos pode ser vista na 

Figura 22. As estruturas apresentam conformações muito semelhantes. 

 

 
Figura 22 - Vista da sobreposição da quercetina (roxo) e análogos: Q01 (laranja), Q02 (azul), Q03 (cinza), Q04 

(rosa). Para uma melhor visualização omitiu-se a cavidade 

 

Podemos observar que a base das moléculas que corresponde à estrutura da quercetina 

se sobrepõe bem. Além disso, o nitrogênio adicionado aos análogos se direcionaram para 

mesma região do sítio ativo. 

Entre os análogos propostos Q01, Q02 e Q04 foram sintetizados por reação de Mannich.  

4.4. REGRA DE LIPINSKI 

As regras de Lipinsk foram aplicadas aos compostos com o uso da plataforma 

Molispiration [157]. Os resultados podem ser vistos nas Tabelas 7 a 9.  
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Tabela 8: Valores de referência e encontrados para os parâmetros da regra de Lipinski para a genisteína e seus 

análogos 

Parâmetro Valor de referência 

Valor encontrado 

Tioestreptona Siomicina A 

LogP Menor ou igual à 5 -2,21 -2,29 

Grupos doadores de ligação de hidrogênio Menor ou igual à 5 18 18 

Grupos receptores de ligação de hidrogênio Menor ou igual à 10 37 37 

Peso molecular (g/mol) Menor ou igual à 500g/mol 1664 1648 

Número de violações Menor ou igual à 2 3 3 

 

 

 

Tabela 9: Valores de referência e encontrados para os parâmetros da regra de Lipinski para a genisteína e seus 

análogos 

Parâmetro Valor de referência 

Valor encontrado 

G00 G01 G02 G03 G04 

LogP Menor ou igual à 5 -0,53 0,60 0,74 0,10 0,12 

Grupos doadores de ligação de hidrogênio Menor ou igual à 5 5 4 4 5 5 

Grupos receptores de ligação de hidrogênio Menor ou igual à 10 2 6 6 7 7 

Peso molecular (g/mol) Menor ou igual à 500g/mol 269 389 407 405 405 

Número de violações Menor ou igual à 2 0 0 0 0 0 
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Tabela 10: Valores de referência e encontrados para os parâmetros da regra de Lipinski para a quercetina e seus 

análogos 

Parâmetro Valor de referência 

Valor encontrado 

Q00 Q01 Q02 Q03 Q04 

LogP Menor ou igual à 5 -1,11 0,01 0,15 -0,49 -0.46 

Grupos doadores de ligação de 

hidrogênio 
Menor ou igual à 5 4 6 6 7 7 

Grupos receptores de ligação de 

hidrogênio 
Menor ou igual à 10 7 8 8 9 9 

Peso molecular (g/mol) Menor ou igual à 500g/mol 301 421 439 437 437 

Número de violações Menor ou igual à 2 0 1 1 1 1 

 

Pelos resultados apresentados nas Tabelas 7 a 9 é possível observar que apenas uma das 

quatro regras de Lipinski foram violadas em alguns dos análogos.  

Em comparação com o resultado para os fármacos Tioestreptona e Siomicina A, 

percebemos que os flavonoides e seus análogos estão em maior conformidade com a regra, 

visto que entre eles não há nenhum composto que viole mais de uma regra, ao passo que os dois 

fármacos já comercializados e usados no tratamento anticâncer violam três delas. 

Esse resultado é, portanto, um importante indicativo de menor toxicidade e boa 

biodisponibilidade de nossos análogos como bons candidatos à fármacos.  

 

4.5. ESTUDOS POR DINÂMICA MOLECULAR 

De forma a complementar os estudos de ancoramento molecular, os flavonoides 

genisteína e quercetina, juntamente com o complexo FoxM1-DNA foram submetidos a estudos 

de dinâmica molecular. CHARMM27 all‐atom foi usado como campo de força [158]. Estes 

estudos tinham o objetivo de avaliar o comportamento dos ligantes no sítio ativo da enzima ao 

longo do tempo.  

Foram feitas as etapas de otimização dos sistemas e a dinâmica molecular com 20ns. 

Foram gerados os gráficos de energia total, desvio padrão espacial, ligações hidrogênio 

formadas e mantidas ao longo das dinâmicas.  

Além disso, foram exportadas representações das dinâmicas para analisar e comparar o 

comportamento dinâmico dos flavonoides no sítio ativo com os principais resíduos de 

aminoácido que realizam interações relevantes. Os resultados das análises de energia e desvio 

padrão espacial obtidos em cada sistema estão descritos nos itens a seguir. 
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4.6. RESULTADOS DOS GRÁFICOS DE ENERGIA TOTAL 

Os gráficos obtidos para a genisteína e para a quercetina para a avaliação da variação da 

energia total ao longo das dinâmicas mostraram que nos dois sistemas flavonoide/enzima/DNA 

a energia total estabiliza-se a partir dos 2500 ps. Essa informação pode ser observada nas figuras 

23 e 24, nas quais a linha vermelha representa as médias dos valores de energia. 

 

 

Figura 23 - Variação da energia total para o sistema genisteína/DNA/FoxM1 

 

 

Figura 24 - Variação da energia total para o sistema quercetina/DNA/FoxM1 
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 As figuras acima mostram que o valor médio da energia permanece constante e que 

existe estabilização dos ligantes no complexo FoxM1-DNA.  

4.7. RESULTADOS DOS GRÁFICOS DE DESVIO PADRÃO 

O root mean square deviation (RMSD) [159] é um cálculo que compara as 

conformações espaciais assumidas por estruturas no cálculo de dinâmica molecular. A 

comparação é feita entre as conformações estruturais ao longo do tempo em relação à estrutura 

média do conjunto.  

Com essa informação é possível mensurar a flutuação da estrutura tridimensional ao 

longo do tempo, o que possibilita a identificação de resíduos que possuem maior mobilidade ao 

longo do tempo. 

Considerando-se que os complexos poderiam flutuar na caixa, cada quadro foi ajustado 

pelo método dos mínimos quadrados ao seu quadro precedente para efeito de cálculo de desvio 

padrão. Nas Figuras 25 e 26 pode-se observar a estabilização para a simulação 

Flavonoide/enzima/DNA ao longo de 20 ns.  

 

Figura 25 - Variação RMSD temporal para a simulação genisteína/DNA/FoxM1.  
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Figura 26 - Variação RMSD temporal para a simulação quercetina/DNA/FoxM1.  

 

O comportamento foi comum às simulações, com desvios muito pequenos que não 

ultrapassaram 0,40 nm (4,0 Å), para a proteína e para o ligante. Isso sugere que há uma interação 

estável entre genisteina e quercetina e o complexo FoxM1/DNA, ou seja, os flavonoides se 

acomodaram bem no sítio ativo da enzima durante os 20 ns simulados, confirmando os 

resultados obtidos por meio do cálculo de energia total da DM e ancoramento molecular, 

descritos anteriormente. 

É importante ressaltar que, apesar de já terem sido feitos testes in vitro e in vivo com a 

genisteina junto a enzima FoxM1 para avaliar seu potencial anticâncer, o mecanismo de ação 

do flavonoide ainda não foi elucidado [110]. Além disso, apesar da quercetina não ter menção 

na literatura de ação na FoxM1 ela tem ação comprovada na FoxO1 que, como citado 

anteriormente, possui um alto grau de conservação estrutural em relação à enzima FoxM1. 

Através desse estudo foi provada a estabilização do composto na FoxM1 através da DM. Isso 

atribui o caráter de inovação ao presente trabalho, ao investigarmos como a genisteina se 

comporta no sítio ativo da enzima. 

4.8. RESULTADOS DOS COMPORTAMENTOS DINÂMICOS DOS FLAVONOIDES 
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O estudo do comportamento dinâmico dos flavonoides dentro do sítio ativo foi feito 

com a seleção dos resíduos de aminoácido diretamente envolvidos com as interações de cada 

flavonoide. Os resíduos em destaque foram observados a partir dos resultados obtidos nos 

estudos por ancoramento molecular discutidos nas sessões 4.1 a 4.3. e acrescentados resíduos 

não observados na técnica anteriormente descrita. 

Foram avaliados os dois sistemas genisteina/FoxM1/DNA e quercetina/FoxM1/DNA. 

Estes resultados, juntamente com os dados de energia por ancoramento molecular e de ligações 

hidrogênio totais formadas ao longo das simulações por DM, para cada sistema, serviram de 

base para estabelecer as principais características nos dois compostos estudados e, assim, 

observar um possível mecanismo para realizar o planejamento de novos potenciais agentes 

anticâncer. 

Os dados de dinâmica molecular para a genisteína no sítio ativo de FoxM1, mostraram que as 

principais interações ocorreram com os resíduos Arg316 A e His292 B, como pode ser visto nas Figuras 

26, 27 e 28 onde são visto 3 Quadros em diferentes tempos ao longo da dinâmica. 

 

 

Figura 27 - Quadro 0 da dinâmica molecular da genisteína no sítio ativo da FoxM1 
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Figura 28 - Quadro 2600 da dinâmica molecular da genisteína no sítio ativo da FoxM1 

 

 

Figura 29 - Quadro 10000 da dinâmica molecular da genisteína no sítio ativo da FoxM1 

 

A sucessão dos quadros da dinâmica molecular para a genisteína (Figuras 27 a29) mostrou que 

o composto está entre os resíduos Arg316 A e His292A, permanecendo ali durante toda a dinâmica 

dentro do sítio ativo. No início da simulação, a genisteína interagiu com a His292 A e depois girou sobre 

sua estrutura de tal forma que a carga formal negativa no oxigênio (O5), que apontava para fora do sítio, 

passou a apontar para o interior do mesmo, vindo a interagir com a Arg316 A. Foi possível, assim, 

observar uma boa interação com a enzima, em outras palavras, a genisteína se acomoda bem no sítio 

ativo da FoxM1, para o tempo simulado, mostrando estabilização do sistema. 
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Como pode ser observado na Figura 30, a His292 A se mantém em torno de 12 Å e a Arg316 A 

se mantem a cerca de 16 Å de distância da genisteína. 

 
Figura 30 - Quadro da dinâmica molecular da genisteína no sítio ativo da FoxM1 mostrando as distâncias entre 

ligante e resíduo de aminoácidos 

 

Os resíduos Arg316 A e His292 A, apesar de não realizarem interações hidrogênio com a 

genisteína de acordo com os resultados de ancoramento molecular (Tabela 4), mostraram esse tipo de 

interação durante a DM. His 292 pode ter contribuído para a estabilização da genisteína dentro do sítio 

da FoxM1 através de uma ligação pi-pi stacking.  

O estudo por ancoramento molecular (Tabela 4) mostrou interações hidrogênio com o resíduo 

Asp293 A, sendo talvez um resultado também sugerido pela DM por meio da análise do número de 

ligações hidrogênio formadas. Como é mostrado na Figura 31, houve a formação de até três ligações 

hidrogênio entre a genisteína e a FoxM1 ao longo da dinâmica. Duas dessas ligações já foram vistas 

e são as que envolvem His292 A e Arg316 A, a ligação com Asp293 A pode ser, portanto, a terceira 

ligação sugerida. Esses resultados da dinâmica concordam com os resultados experimentais, mostrando 

a robustez do uso das duas técnicas.  
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Figura 31 - Número de ligações hidrogênio formadas entre a genisteína e a FoxM1 

 

O estudo de dinâmica molecular também foi feito para a quercetina na enzima FoxM1 e esses 

resultados são inéditos, o que aumenta o caráter inovador do trabalho já presente em outros resultados. 

Para a quercetina, pode ser observado que ela está entre os resíduos His292 A, Asp293 A, 

Leu291 B, His292 B e Asp293 B e, assim como a genisteína, se acomoda bem no sítio ativo da 

FoxM1 para os 20000 ps simulados. O fato da estabilização do sistema foi confirmada pelos resultados 

de energia total e RMDS. A posição da quercetina frente os resíduos de aminoácido mencionados pode 

ser vista nas Figuras 32, 33 e 34 nas quais são apresentados três quadros em diferentes tempos ao longo 

da dinâmica. 
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Figura 32 - Quadro 1597 da dinâmica molecular da quercetina no sítio ativo da FoxM1 

 

 

Figura 33 - Quadro 6247 da dinâmica molecular da quercetina no sítio ativo da FoxM1 
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Figura 34 - Quadro 10000 da dinâmica molecular da quercetina no sítio ativo da FoxM1 

 

A Figura 32 ilustra uma distância inicial de 3,82 Å para o Asp292 A. Na Figura 33, pode-se 

observar uma distância de 2, 79 Å para His292 A, 2,93 Å para a Leu291 B e 3,13 Å para a His292 B. 

Nota-se que essas distâncias permanecem muito próximas com relação ao quadro 10000, mostrado na 

Figura 34. 

A Figura 35 abaixo, elucida que houve a formação de até seis ligações hidrogênio entre a 

quercetina e a FoxM1, sugerindo um dos motivos para a melhor estabilização da quercetina no sítio 

ativo da FoxM1 quando comparada a genisteína que chega a fazer apenas três ligações 

hidrogênio (Figura 31) durante o tempo de simulação.  

 

Figura 35 - Número de ligações hidrogênio formadas entre a quercetina e a FoxM1 
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Observadas as estabilizações de genisteina e quercetina no sítio ativo da FoxM1 e 

propostos novos análogos, forma selecionados os análogos derivados da quercetina para síntese 

e teste biológico. 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 

5.1. SÍNTESE DE DERIVADOS DE QUERCETINA 

Os produtos Q01, Q02 e Q04 foram sintetizados (conforme o Esquema 2) com o 

objetivo de avaliar, frente aos ensaios de atividade biológica, a sua atividade citotóxica em 

células da linhagem SK Hep-1. A síntese foi feita via reação de Mannich, na presença de 

paraformaldeído e adição de aminas conforme metodologia descrita por Helgren et. al [155].  
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Esquema 2 - Síntese do derivado Q01 Colocar um esquema geral e resumir os rendimentos no esquema 

Os rendimentos dos análogos foram os seguintes: 

 Q01: X = H e Z = H: 85% 

 Q02: X = H e Z = F: 61% 

 Q04: X = OH e Z = H: 46% 

Em 1917 Carl Mannich isolou uma amina terciária através da reação da antipirina, 

interessando-se pelas reações de aminoalquilação [160]. Com o tempo a reação de Mannich 

consolidou-se como uma metodologia robusta no preparo de compostos conhecidos como bases 

de Mannich (β-aminocarbonilados) [161]. Esses compostos podem ser obtidos através da 

condensação de aldeídos e cetonas com aminas ou amônia [162].  

É importante reforçar que a estrutura Q02 é inédita e a aplicação anticâncer das 

estruturas Q01, Q02 e Q04 também é inovadora. 

Os rendimentos dos compostos Q02 e Q04 devem-se a perda de produto na etapa de 

filtração, por se tratar de um sólido muito fino. 

A caracterização do composto Q01 será usada como modelo, visto que os outros 

compostos apresentaram espectros bastante semelhantes que são apresentados no Anexo A. 

5.2. INFRAVERMELHO E ESPECTROMETRIA DE MASSA 
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Os espectros na região do infravermelho foram registrados em aparelho MID FTIR 

Spectometer MB3000 da marca ABB. O composto foi pastilhado com KBr utilizando prensa 

hidráulica e os espectros adquiridos na faixa de 4000 a 400 cm-1. O espectro de infravermelho 

do composto sintetizado pode ser visto na Figura 36. 

 

Figura 36: Espectro de infravermelho do composto Q01 

 

O espectro do composto Q01 apresenta uma banda larga e intensa referente à vibração 

da ligação O-H em 3367cm-1, estiramentos referentes à ligação C=O em 1654cm-1 e bandas de 

estiramento C=C em 1569 cm-1. Uma banda do estiramento da ligação N–H era esperada, 

aproximadamente em 3250cm-1, porém possivelmente foi ofuscada pela banda da ligação O–H 

devido à sua grande intensidade.  

Com a espectrometria de massas esperava-se um valor de 392,1629 m/z e o valor 

encontrado foi de 392,1648 m/z, havendo assim uma diferença de 0,0019 m/z, suficiente para 

comprovar que o composto sintetizado tem a massa esperada para o análogo Q01.  

5.3. RMN DE 1H E 13C 

A análise de RMN do composto foi realizada no Departamento de química da 

Universidade Federal de Viçosa, em equipamento de frequência de 300 Hz. O espectro de 1H 

pode ser visto na Figura 37 e o 13C na Figura 38. 
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Figura 37 - Espectro de RMN de 1H do composto Q01 
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Figura 38 - Espectro de RMN de 13C do composto Q01 
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No espectro de RMN de 1H do composto Q01 (Figura 37, p. 60) destaca-se o multipleto 

(δ = 7,27 – 7,34 ppm) referente a todos os hidrogênios do anel benzênico da benzilamina 

adicionado à estrutura da quercetina e os sinais referentes aos hidrogênios 10 e 11 (δ = 3,87 e 

4,14 ppm, respectivamente). Esses sinais indicam a obtenção de 8-[(benzilamino)metil]-

quercetina.  

Observando o espectro de RMN de 13C (Figura 38, p. 61) são vistos dois carbonos em δ 

= 44,3 e 55,2 ppm, referentes aos carbonos CH2 adicionados à estrutura da quercetina. Além 

disso, o número de sinais do espectro é compatível com o análogo da quercetina em questão 

devido à simetria da molécula.  

5.4. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR ATRAVÉS DO TESTE DE MTT 

Na Figura 39, é possível observar os perfis de viabilidade das células incubadas durante 

24 horas com os compostos Q01, Q02 e Q04. 

 

Figura 39 - Viabilidade na linhagem celular SK Hep-1 incubadas com quercetina utilizando teste de MTT. Células 

foram incubadas com os compostos Q01 (painel A), Q02 (painel B) e Q04 horas (painel C) com oito concentrações 

do composto (0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50 e 100μM) por 24 horas. Os ensaios foram realizados em sextuplicata, sendo 

que para cada tempo de incubação foi realizado um controle – C – (células não tratadas) e para este 

consideramos100% de viabilidade celular. Foi realizado teste ANOVA-oneway, seguido do pós-teste de Dunnet. 

(*) p<0.05 
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Analisando a Figura 39 (painel A) podemos observar que células incubadas durante 24 

horas com o composto Q01 apresentaram uma diferença significativa na viabilidade celular nas 

concentrações avaliadas quando comparados às células controle (C). Entre as concentrações de 

0,5 e 25μM houve um aumento progressivo da viabilidade e nas concentrações de 25 a 100μM 

observamos uma diminuição.  

Esse perfil do gráfico mostra o efeito hormesis [163] para as concentrações do 

composto, caracterizado por um aumento, seguido da diminuição da viabilidade celular. Dentre 

todas as concentrações, a de 0,5μM do composto Q01 foi a única que mostrou uma viabilidade 

menor que 70%, sendo considerada citotóxica pela ISO2009-10993-5. 

Pode ser visto para os compostos Q02 e Q04, no tempo de 24 horas (painéis B e C), um 

aumento da viabilidade celular, comparado com o controle “C” para as concentrações de 0,5; 

1; 2,5; 5; 10; 25; 50μM do composto Q02 e 0,5; 2,5; 5, 10, 25, 50 e 100 para o composto Q04. 

Para todas as concentrações desses compostos, a viabilidade celular ficou acima de 75%.  

Em resumo, pode-se observar que a grande maioria das concentrações dos análogos da 

quercetina Q01, Q02 e Q04 não apresentaram citotoxicidade no tempo de 24 horas de 

incubação, pois a viabilidade das células foi acima de 75% em quase todas as análises, conforme 

o padrão definido pela ISO2009-10993-5. Em algumas concentrações já mencionadas, houve 

uma viabilidade celular acima de 100%, sugerindo um efeito proliferativo das células, fato que 

será abordado em novos estudos futuros. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS  

Nesse trabalho, utilizando a técnica de ancoramento, foi realizada a análise de interação 

entre enzima FoxM1 e os fármacos Tioestreptona, Siomicina A e os flavonoides genisteína e 

quercetina. As interações genisteína e quercetina no complexo FoxM1-DNA foram também 

analisadas através da técnica de dinâmica molecular. Foram propostas as estruturas de quatro 

análogos da genisteína e quatro da quercetina que foram submetidos à análise computacional 

através dessa mesma técnica para confirmação de uma inibição potencializada da enzima 

quando comparados aos protótipos. Dentre os análogos, três da quercetina foram sintetizados 

através de metodologias adaptadas da literatura e levados a testes biológicos. 

Os resultados do ancoramento molecular mostraram que os compostos são estabilizados 

no sítio ativo da enzima FoxM1 por interações inter e intramoleculares. Dentre os fármacos 

comercializados, o que apresentou a melhor interação foi a Siomicina A. Os cálculos teóricos 

das energias de interação desses fármacos com a enzima apresentaram boa concordância com 

os valores experimentais de IC50 descritos na literatura, validando a metodologia. Analisando 

os flavonoides, a quercetina apresentou um valor melhor em sua energia de interação, quando 

comparada com a genisteína. Seis entre os oito compostos, G01, G02, Q01, Q02, Q03 e Q04, 

apresentaram interações muito importantes para estabilização no sítio ativo como a π-stacking. 

Os análogos G04 e Q04 foram aqueles que mostraram melhor valor de interação com enzima 

FoxM1. De forma geral, a construção de análogos da genisteína e quercetina para melhorar a 

interação ligante-proteína apresentou resultados promissores, considerando-se que os cálculos 

teóricos da energia de interação entre os compostos modificados e a FoxM1 apresentaram 

melhores valores do que aqueles obtidos para estrutura original dos flavonoides. 

  Analisando os resultados das simulações de dinâmica molecular confirma-se os 

resultados alcançados através do ancoramento molecular, mostrando que genisteína e 

quercetina são estáveis no sítio ativo da enzima FoxM1 mesmo com a presença do DNA. Essa 

estabilidade dos flavonoides corrobora para o fato de seus análogos serem potenciais agentes 

inibidores da enzima. 

A síntese dos compostos Q01, Q02 e Q04 foi alcançada com sucesso e os análogos 

foram devidamente caracterizados pelas técnicas de infravermelho, RMN e espectrometria de 

massas. 

Os resultados do teste de MTT mostraram que nas concentrações analisadas e no período 

de 24 horas, não houve citotoxicidade nos compostos. O composto Q04, inclusive, parece ter 

efeito proliferativo na célula, o que deve ser analisado com bastante rigor em trabalhos futuros.  

De forma geral, os objetivos do trabalho foram alcançados e como perspectivas futuras 

pode-se listar a realização para os análogos de testes biológicos de DPPH, sondagem de ROS e 
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testes de MTT com outras linhagens celulares, inclusive células saudáveis. Outra possibilidade 

é o estudo de interação dos compostos em outras enzimas da família Forkhead através de 

ancoramento molecular e dinâmica molecular para confirmação de uma possível inibição desses 

flavonoides em diferentes enzimas da família envolvidas no processo de progressão do câncer. 
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ANEXO A: Espectros de Infravermelho, RMN de 1H e 13C dos compostos Q02 e Q04 

 

 

Figura 40 - Espectro de infravermelho do composto Q02 
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Figura 41 - Espectro de RMN de 1H do composto Q02 
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Figura 42 - espectro de RMN de 13C do composto Q02 
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Figura 43 - Espectro de infravermelho do composto Q04 
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Figura 44 - Espectro de RMN de 1H do composto Q04 
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Figura 45 - Espectro de RMN de 13C do composto Q04 


