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Objetivos: Ilustrar exemplo de integração interdisciplinar para o planejamento
de novos protótipos de fármacos.
Palavras chaves: fosfodiesterase-3, insuficiência cardíaca, inotrópico
positivo.
Resultados:
A colaboração entre academia e indústria tem se estabelecido e
fortalecido ao longo dos anos. A pesquisa acadêmica vem se consolidando
como um importante suporte para a indústria, no campo de descobrimento de
fármacos (Frearson e Wyatt, 2011; Palmer e Chaguturu, 2017). Ambientes de
colaboração oferecem vantagens pelo envolvimento de equipes
multidisciplinares e interdisciplinares, flexibilidade e originalidade do ambiente
acadêmico. Em torno de 25% dos medicamentos aprovados pelo FDA entre
1998 e 2007, se iniciaram nas universidades, comprovando o enorme potencial
desse tipo de colaboração (Kneller, 2010). Contudo, o campo da inovação
farmacêutica radical é ainda incipiente no Brasil. Neste sentido, o LASSBio®,
com auxílio de vários parceiros através do INCT-INOFAR, tem aberto
caminhos que objetivam o desenvolvimento de projetos em colaboração com
a indústria brasileira. Um desses projetos foi iniciado visando identificar novos
inibidores de fosfodiesterase-3 (PDE-3), para o tratamento de insuficiência
cardíaca. As PDEs são alvos relevantes para o desenvolvimento de
tratamentos para doenças cardiovasculares, visto sua ação regulatória dos
níveis de cAMP/cGMP (Knight e Yan, 2013). Existem hoje três fármacos
aprovados para o tratamento de insuficiência cardíaca, inibidores de PDE3:
milrinona, amrinona e enoximona. Para o desenvolvimento do projeto
mencionado foi usado como protótipo, a zardaverina um inibidor não-seletivo
de PDE 3/4 (Dal Piaz et. al., 1997) e a partir deste, foi idealizada uma série de
análogos bioisostéricos. Dentre os compostos sintetizados, identificou-se o
LASSBio-294, sintetizado a partir do safrol (Lima et. al., 2000). Frente a
diversos testes in vitro, LASSBio-294 apresentou-se como potente agente
inotrópico positivo (Sudo et. al., 2001), além de possuir efeito vasodilatador
(CI50= 74 µM, Silva, et. al., 2002). Os resultados promissores possibilitaram o

depósito de patentes WO 00/78754 A1 e US 20080275105 A1. Numa etapa
seguinte foram avaliadas as propriedades ADME. O protótipo foi também
avaliado em modelos de toxicologia aguda e crônica, podendo ser considerado
seguro. Foram realizados estudos de metabolismo tanto, in silico como in vitro
(microssomal) e in vivo em cães, tendo sido identificados os dois possíveis
metabólitos do composto e seu tempo de meia vida (ca. 6 horas) (Fraga et. al.,
2011, Braga et. al. 2011). As avaliações pré-clínicas do LASSBio-294,
possibilitaram a passagem às fases iniciais de desenvolvimento de fármacos,
e permitiram a aproximação com uma empresa farmacêutica nacional. Esta
parceria levou à otimização das variáveis reacionais que possibilitaram o
escalonamento primário do protótipo LASSBio-294 em escala ca. 20M.
Contudo, o tempo levado para realização dos estudos pré-clínicos, inviabilizou
o progresso do projeto, pela data do depósito inicial da patente. Em suma, os
resultados obtidos ao longo deste projeto de pesquisa permitiram a integração
de diversas instituições e laboratórios (da Silva, 2017), em prol das avaliações
farmacológicas que demostraram que LASSBio-294, reúne características
essenciais, com possibilidade de progressão industrial, visto os resultados préclínicos promissores e um processo simples de obtenção sintética em escala
de 5 kg com economia de átomos e previsível facilidade para escala industrial.
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