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 INTRODUÇÃO: 
 O  fato  de  que  danos  moleculares  estão  relacionados  ao  processo  de  câncer  e  envelhecimento  já  é  bem 

 conhecido,  entretanto,  o  conceito  de  epigenética  e  o  seu  vínculo  com  estas  enfermidades  são  menos  estudados.  A 
 metilação  do  DNA  é  o  principal  meio  de  regulação  epigenética,  processo  este  catalisado  por  enzimas  DNA 
 metiltransferases,  que  utilizam  como  fonte  de  metila  a  S-adenosilmetionina  (SAM).  Em  um  indivíduo  adulto,  os 
 níveis  de  metilação  do  DNA  permanecem  relativamente  equilibrados  nas  células  maduras,  mas  à  medida  que  se 
 envelhece  há  uma  tendência  de  hipometilação  geral  do  DNA  e  de  hipermetilação  regional  aberrante  de  regiões 
 específicas.  A  hipermetilação  regional  pode  levar  a  inativação  de  genes  inibidores  do  crescimento,  selecionando 
 assim  clones  de  células  com  crescimento  acelerado  necessárias  ao  desenvolvimento  do  câncer.  Inibidores  não 
 nucleosídeos  de  DNMT,  como  o  RG108,  demonstraram  propriedades  anti-apoptótica  e  anti-senescência  em 
 células-tronco  in  vitro  ,  em  parte  devido  a  ativação  da  enzima  telomerase,  ilustrando  o  potencial  terapêutico  dessa 
 classe  de  compostos.  Porém,  os  inibidores  atuais  de  DMNT  possuem  alta  toxicidade  ou  fraca  atividade  inibitória, 
 sendo  necessárias  concentrações  na  ordem  de  μM  para  produzirem  os  efeitos  desejáveis  a  nível  celular.  Dessa 
 forma,  o  projeto  tem  como  objetivo  desenvolver  novos  inibidores  de  DNMT  com  baixa  toxicidade  e  que  atuem 
 como potenciais moduladores epigenéticos de uso clínico. 

 METODOLOGIA: 
 Docking  molecular 

 Inicialmente,  para  verificar  o  potencial  de  inibição  do  composto  1  (  figura  1  )  frente  a  enzima  DNMT1, 
 foram  realizadas  simulações  de  docking  molecular  com  as  estruturas  3D  dos  compostos  1  ,  NSC303530,  RG108, 
 S-adenosil-L-metionina  (SAM)  e  SFG  através  do  programa  Dockthor  (  Dockthor  ,  SANTOS  et  al.,  2020).  As 
 estruturas  3D  foram  construídas  utilizando  os  programas  Chemsketch  (ACD,  2022)  e  Discovery  Studio  Visualizer 
 (BIOVIA,  Dassault  Systèmes,  2022).  A  estrutura  cristalográfica  da  enzima  DNMT1  (3PTA)  foi  adquirida  do 
 Protein Databank  (PDB). 

 Síntese orgânica 
 Todos  os  solventes  utilizados  estavam  comercialmente  disponíveis.  Todas  as  reações  foram  monitoradas 

 por  cromatografia  em  camada  delgada  analítica  (CCDA)  em  placas  de  sílica  g  el  60  F254  (Merck)  de  0,2  mm 
 pré-revestidas  e  visualizadas  através  de  fonte  de  luz  ultravioleta  a  254  nm  e  365  nm.  Os  agentes  reveladores  de 
 CCDA  utilizados  foram  trifenilfosfina  em  conjunto  com  ninidrina  como  reveladores  de  azida,  através  de 
 staudinger  in situ  e posterior revelação da amina  primária pela ninidrina, iodo, anisaldeído e dragendorff. 
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 Figura 1  . Rota sintética do potencial inibidor da  enzima DNA metiltransferase 1, composto  1  . 

 Bromação do 9-Hidroxifluoreno 
 O  composto  2  (1  g,  5,4879  mmol)  foi  solubilizado  em  diclorometano  (10ml)  com  subsequente  adição  de 

 tribrometo  de  fósforo  (0,34  ml,  3,6174  mmol)  (Yang  et  al.,  2018).  A  reação  foi  acompanhada  por  CCDA 
 (hexano/éter  etílico,  4:1,  v/v)  e  após  4  horas  o  composto  2  (R  f  2  =  0,22)  havia  sido  completamente  consumido.  Foi 
 então  realizada  uma  partição  entre  solução  saturada  de  NaHCO  3  e  diclorometano  (3x),  após  a  secagem  da  fração 
 orgânica  com  Na  2  SO  4  ,  a  mesma  foi  filtrada  e  evaporada.  O  sólido  resultante  foi  recristalizado  em  acetona 
 resultando no composto  3  (R  f  3  = 0,86) (1,2624 g, 93,8% de rendimento). 

 Propargilação do Eugenol 
 Antes  de  iniciar  a  propargilação  foi  necessário  purificar  o  composto  5  que  apresentava  impurezas  de  Rf 

 inferior,  portanto,  uma  filtração  em  sílica  com  hexano  foi  realizada.  O  composto  5  (0,76  ml,  4,9062  mmol)  foi 
 então  diluído  em  acetona  (24,5  ml),  adicionado  K  2  CO  3  (2,7055  g,  19,576  mmol)  e  aquecido  a  56  ºC  sob  refluxo. 
 Após  30  minutos  foi  então  adicionado  brometo  de  propargila  80%  em  tolueno  (0,65  ml,  5,8356  mmol)  e  deixado 
 overnight  (Li  et  al.,  2019).  Após  24  horas  não  era  mais  possível  observar  o  composto  5  (  R  f  5  =  0,52)  por  CCDA 
 (hexano/  acetato  de  etila,  3:1,  v/v),  indicando  o  fim  da  reação.  O  solvente  foi  evaporado  e  então  realizada  uma 
 extração  (água/éter  etílico),  a  fase  orgânica  foi  coletada,  seca  com  Na  2  SO  4  ,  filtrada  e  evaporada.  Foi  realizada  uma 
 cromatografia  em  coluna  clássica  (CCC)  de  sílica  com  o  material  obtido  (hexano/  éter  etílico,  4:1,  v/v)  resultando 
 no composto  6  (R  f  = 0,47, hexano/ éter etílico, 4:1, v/v) (0,6621 g, 66,7 % de rendimento). 

 Azidação do 9-Bromofluoreno 
 O  composto  3  (0,1016  g,  0,4145  mmol)  foi  solubilizado  em  acetona/água  (0,7  ml/0,3  ml),  a  azida  de  sódio 

 foi  adicionada  (0,1354  g,  2,082  mmol)  e  a  reação  acompanhada  por  CCDA  (Friscourt;  Fahrni;  Boons,  2015). 
 Após  4  horas  era  possível  observar  a  ausência  de  3  (em  hexano  100%)  e  o  surgimento  de  três  novas  manchas 
 (hexano/  éter  etílico,  4:1,  v/v).  Ao  revelar  com  dragendorff,  duas  manchas  foram  coradas  (R  f  =  0,11  e  R  f  =  0,79). 
 As  mesmas  manchas  puderam  ser  visualizadas  com  revelação  por  ninidrina  após  aplicação  de  PPh  3  ,  mas  não  com 
 ninidrina  aplicada  diretamente.  Ao  realizar  CCC  de  sílica  (hexano  100%),  o  composto  de  R  f  =  0,79  degradou,  o 
 de  R  f  =  0,57  foi  mandado  para  análise  de  ressonância  magnética  nuclear  de  hidrogênio  (RMN  1  H)  e  o  de  R  f  = 
 0,11  não  foi  isolado  com  eficiência  durante  a  coluna.  Dessa  forma,  na  tentativa  de  evitar  formação  de  subprodutos 
 e melhorar o rendimento, decidiu-se pela realização da reação de  Click Chemistry  one-pot  . 

 Reação de  Click Chemistry  do 9-Azidofluoreno com Eugenol  propargilado 
 Os  compostos  6  (0,6621  g,  3,2736  mmol)  e  3  (0,8826  g,  3,6008  mmol),  a  azida  de  sódio  (1,1705  g, 

 18,0050  mmol),  o  ascorbato  de  sódio  (0,3243  g,  1,6370  mmol)  e  o  CuSO  4  (3  gotas  de  solução  saturada)  foram 
 solubilizados  em  metanol  (95  ml)  (Degen  et  al.,  2012)..  A  reação  foi  aquecida  a  70  ºC  por  cerca  de  48  horas, 
 sendo  confirmado  o  desaparecimento  da  mancha  correspondente  ao  composto  6  .  O  solvente  foi  evaporado  e 
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 realizada  uma  partição  (água/diclorometano),  a  fase  orgânica  foi  seca  com  Na  2  SO  4  ,  filtrada  e  evaporada.  O  sólido 
 foi  então  submetido  a  uma  CCC  de  sílica  (éter  etílico/  hexano,  2:1,  v/v),  as  frações  correspondentes  ao  produto 
 foram  reunidas  e  o  solvente  evaporado.  O  sólido  resultante  foi  solubilizado  em  hexano/diclorometano  (1:1,  v/v)  e 
 deixado  para  cristalizar  a  temperatura  ambiente.  Os  cristais  formados  foram  coletados  e  lavados  com  hexano 
 gelado  resultando  no  produto  1  (R  f  1  =  0,45,  éter  etílico/  hexano,  2:,1  v/v).  (0,1218  g,  9,1  %  de  rendimento,  ponto 
 de fusão 116-117 ºC). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 De  acordo  com  os  resultados  obtidos  nas  simulações  de  docking  molecular  (  tabela  1  ),  confirmamos  que  o 

 composto  1  se  apresentava  como  melhor  candidato  a  inibidor  da  enzima  DNMT1.  Os  bons  resultados  de  afinidade 
 obtidos para  1  se devem em boa parte pelas interações  hidrofóbicas estabelecidas com a DNMT1 (  figura 2  ). 

 Tabela  1  .  Resultados  de  ensaios  de  docagem  molecular  obtidos  com  o  programa  Dockthor  utilizando  a  DNMT1  3PTA,  ranqueado  através  da  afinidade.  A 
 previsão  de  afinidade  (kcal/mol)  é  usada  para  classificar  diferentes  ligantes  em  experimentos  de  triagem  virtual  considerando  a  pose  de  melhor  energia  (de 
 acordo com a Energia Total) de cada composto. 

 Figura 2.  Diagrama 2-D das interações proteína-ligante  entre a DNMT1 (3PTA) e o composto  1  , obtido com  Discovery  Studio Visualizer  . 

 A  partir  disso  deu-se  início  ao  processo  de  síntese,  começando  pela  bromação  do  composto  2  que  ocorreu 
 como  esperado  de  acordo  com  a  análise  de  RMN  1  H  (  figura  3  ).  A  propargilação  de  5  foi  escolhida  como  a 
 próxima  etapa  devido  sua  complexidade,  sendo  crucial  para  continuação  da  síntese.  Apesar  da  degradação  do 
 eugenol  durante  o  processo  de  propargilação,  não  houveram  problemas  durante  esta  etapa  e  o  produto  obtido  foi 
 caracterizado  por  RMN  1  H,  como  visto  na  figura  3  .  A  próxima  etapa  consistia  então  na  azidação  de  3  ,  o  qual 
 apresentou  problemas  de  inespecificidade  e  formação  de  subproduto.  O  subproduto  de  R  f  =  0,57  foi  analisado  por 
 RMN  1  H,  sendo  o  espectro  obtido  condizente  com  a  estrutura  da  9-fluorenona  ,  um  produto  de  degradação  comum 
 para  derivados  do  fluoreno  (Linke  et  al.,  2016).  Devido  a  solubilidade  e  afinidade  da  9-fluorenona  por  quase  todos 
 os  solventes,  o  processo  de  purificação  foi  dificultado.  Mesmo  durante  o  procedimento  de  CCC  de  sílica  era 
 possível  observar  traços  de  9-fluorenona  em  todas  as  frações  coletadas.  Deduzimos  que  a  formação  de 
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 9-fluorenona  era  devido  a  presença  de  água  como  solvente,  então  passamos  para  um  novo  protocolo  que  utilizava 
 somente  acetona  e  brometo  de  tetrabutilamônio  (TBAB),  mas  as  mesmas  três  manchas  apareceram  em  análise  por 
 CCDA.  Considerando  as  perdas  de  rendimento  decorrentes  da  formação  expressiva  de  subprodutos  ,  decidiu-se 
 seguir  a  reação  one-pot  ,  a  qual  foi  realizada  primeiramente  em  acetona  e  água,  mantendo  os  solventes  usados  no 
 protocolo  inicial  de  azidação.  À  medida  que  era  adicionado  CuSO  4  na  reação  era  possível  observar  a  redução 
 instantânea  de  Cu  2+  pela  mudança  de  cor  da  reação  de  azul  para  cor  de  cobre.  Após  horas  de  reação  nenhum 
 produto  novo  foi  gerado,  então  os  solventes  foram  evaporados  e  trocados  por  metanol  e  novamente  Cu  2+  foi 
 adicionado  de  maneira  que,  após  certo  tempo,  foi  possível  observar  o  surgimento  de  um  novo  composto,  o  qual  foi 
 purificado  através  de  técnicas  de  partição,  cristalização  e  CCC  e  enviado  para  análise  de  RMN  1  H  (  figura  3  ),  que 
 confirmou  a  estrutura  do  composto  planejado  1  .  A  obtenção  do  produto  final  1  permite  que  sua  caracterização 
 biológica  seja  realizada,  fornecendo  informações  valiosas  acerca  da  estratégia  de  design  racional  empregada  no 
 trabalho, além de validar  1  como possível inibidor  da DNMT1. 

 Foram  realizadas  novas  tentativas  de  melhorar  o  rendimento  da  etapa  de  azidação  através  da  utilização  do 
 DMF  como  solvente,  gerando  majoritariamente  a  mancha  de  R  f  =  0,11  e  9-fluorenona  em  menor  quantidade, 
 observados  quando  realizado  em  acetona  e  água.  Caso  a  análise  de  RMN  1  H  confirme  que  se  trata  do  composto  4  , 
 esta etapa será padronizada em DMF anidro na tentativa de impedir a formação de subprodutos. 
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 Figura  3  .  Espectros  de  RMN1  1  H.  (A)  Espectro  de  RMN  1  H  do  composto  3  .  (B)  Espectro  de  RMN  1  H  do  composto  6  .  (C)  Espectro  de  RMN  1  H  do  composto 
 1  . 

 CONCLUSÕES: 
 O  inibidor  proposto  no  projeto  foi  devidamente  sintetizado  e  caracterizado  e  passará  por  ensaios 

 biológicos  in  vitro  para  avaliação  de  sua  atividade  citotóxica  e  influência  nos  níveis  de  metilação  do  DNA,  que 
 serão  avaliados  em  conjunto  com  as  observações  in  silico  .  A  partir  de  tais  resultados  serão  propostas  novas 
 modificações estruturais ao composto  1  para otimização  de sua atividade como inibidor da enzima DNMT1. 
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