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RESUMO 
 
 
O crescente uso de antimicrobianos, principalmente em ambientes hospitalares, tem 
propiciado a emergência cada vez maior de cepas de bactérias resistentes, 
enquanto ao mesmo tempo, novos antimicrobianos eficientes surgem cada vez mais 
raramente. Assim, faz-se necessário a identificação de novos antimicrobianos mais 
eficazes no tratamento contra as cepas multiresistentes. Com base neste contexto, a 
análise da série de derivados do ácido N-arilamino-5-metil-1H-[1,2,3]-triazol-4-
carboxílico hidrazida pode auxiliar na identificação de novos protótipos a 
antimicrobianos. A comprovação da hipótese de que as diferenças estruturais dos 
derivados do sistema acilhidrazonas são determinantes diretos das alterações do 
perfil de atividade bactericida e bacteriostática pode contribuir significativamente 
para o desenho de antimicrobianos mais ativos. Assim, o objetivo geral deste 
trabalho é determinar os perfis antimicrobiano e toxicológico teórico dos derivados 
da classe do Ácido N-arilamino-5-metil-1H-[1,2,3]-triazol-4-carboxílico hidrazida. 
Desta forma, os objetivos específicos deste trabalho foram: (1) identificar o perfil 
antimicrobiano dos derivados acilhidrazônicos frente a bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas isoladas de pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro; (2) 
Determinar o nível de atividade antimicrobiana dos derivados ativos, através da 
determinação das concentrações mínima inibitória e mínima bactericida, e o perfil 
inicial de citotoxicidade in vitro, comparando-os com antimicrobianos presentes no 
mercado; (3) analisar o perfil toxicológico teórico dos derivados ativos, comparando 
com antimicrobianos conhecidos, usando programas de modelagem molecular. Para 
alcançar esses objetivos, os testes de sensibilidade a antimicrobianos foram 
realizados pela metodologia Kirk-Bauer, utilizando dimetilsulfóxido e antimicrobianos 
como controles negativo e positivo, respectivamente. A determinação das 
concentrações inibitórias mínimas e das concentrações mínimas bactericidas foram 
realizadas usando o método da diluição à metade e placas em meio sólido 
respectivamente, enquanto os ensaios de citotoxicidade foram realizados com 
células mononucleares humanas. A análise do perfil toxicológico teórico dos 
derivados ativos foi realizada através de programas de modelagem molecular 
disponíveis online. Os nossos resultados mostraram que os quatro derivados ativos 
(N-H-FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, N-Cl-FUR-NO2) apresentaram 
valores de concentrações inibitórias mínimas significativos (1-16µg/mL) e idênticos 
aos valores encontrados para as concentrações mínimas bactericidas. Os dados 
experimentais revelaram ainda que os derivados possuem potência similar aos 
antimicrobianos de uso clínico com características tanto bactericidas quanto 
bacteriostáticas. Na análise de modelagem molecular, os derivados mostraram um 
perfil com baixo risco para efeitos irritante e reprodutivo, druglikeness e drugscore 
teóricos com valores positivos e uma estrutura cuja presença do grupo 5-nitro-2-
furfuril parece ser essencial para a atividade antimicrobiana observada. Nossos 
resultados indicam que os derivados acilhidrazônicos avaliados neste estudo 
possuem um perfil promissor para serem utilizados no desenho de novos derivados 
mais ativos e mais seguros. 

 
Palavras-chave: Cepas bacterianas resistentes. Antimicrobianos. Acilhidrazonas.  
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ABSTRACT 
 
 
 The increasing use of antimicrobials, especially in hospital settings, has led to the 
increasing emergence of resistant strains of bacteria, while at the same time, new 
effective antimicrobials appear to be increasingly rarely. Thus, it is necessary to 
identify new antimicrobials more effective for treating against multidrug resistant 
strains. Based on this context, the analysis of the class of acid derivatives, N-
arylamino-5-methyl-1H-[1,2,3]-triazole-4-carboxylic acid hydrazide may help to 
identify new prototypes of antimicrobials. The proof of the hypothesis that the 
structural differences of the derivatives of class acylhydrazone are direct 
determinants of changes in the profile of bactericidal and bacteriostatic can 
contribute significantly to the design of most active antimicrobials. Thus, the purpose 
of this study is to determine the antimicrobial and theoretical toxicology profiles of the 
derivatives of the class of acid N-arylamino-5-methyl-1H-[1,2,3]-triazole-4-carboxylic 
acid hydrazide. Thus, the specific objectives of this study were to: (1) identify the 
antimicrobial profile of derivatives acylhydrazonics against Gram-positive and Gram-
negative bacteria isolated from patients in Antonio Pedro University Hospital, (2) 
determine the level of antimicrobial activity of derivatives assets, by determining the 
minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations and the initial profile of 
in vitro cytotoxicity, comparing them with antimicrobial agents current on the market, 
(3) analyze the toxicological profile of the theoretical derivative assets, compared to 
known antibiotics, using programs of molecular modeling. To achieve these 
objectives, the antimicrobial sensitivity tests were performed by the Kirk-Bauer 
method, using antibiotics and dimethylsulfoxide as negative and positive controls, 
respectively. The determination of minimum inhibitory concentracions and minimum 
bactericidal concentracions were performed using the method of dilution by half and 
in solid plates, respectively, while the cytotoxicity assays were performed with human 
mononuclear cells. The theoretical analysis of the toxicological profile of the active 
derivatives was performed using molecular modeling programs available online.Our 
results showed that four derivatives (N-H-FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, 
N-Cl-FUR-NO2) had significant values of minimum inhibitory concentracion (1-
16µg/mL) and identical values to the minimum bactericidal concentrations. The 
experimental data also revealed that the derivatives have similar potency of clinical 
antibiotics with both bactericidal and bacteriostatic profiles. In the analysis of 
molecular modeling, the derivatives showed a profile with low risk for irritant and 
reproductive effects, and theoretical druglikeness and drugscore with positive values. 
The presence of the group 5-nitro-2-furfuryl appears essential for the antimicrobial 
activity observed. Our results indicate that the derivatives evaluated in this study 
have a promising profile for use in the design of new derivatives more active and 
safer. 
 
Keywords: Strains of resistant bacteria. Antimicrobials. Acylhydrazone. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde a sua descoberta no século 20, os agentes antimicrobianos reduziram 

substancialmente a ameaça das doenças infecciosas. O uso dos antimicrobianos 

combinados com as melhorias em saneamento, habitação, alimentação, e com o 

advento dos programas de imunização levaram a uma dramática redução dos 

índices de morbidade e mortalidade humana. Isso contribuiu para maiores ganhos 

na expectativa de vida experimentado durante a última parte do século passado, se 

constituindo em uma das invenções mais relevantes para a saúde (OMS, 2010). 

 Os antimicrobianos atuam interagindo em sítios específicos das bactérias, 

inibindo a síntese da parede celular, síntese de proteínas ou a replicação do ácido 

nucléico. Para isso, o antimicrobiano deve ser capaz de atravessar as membranas 

biológicas das bactérias e de se ligar ao seu sítio de ação (NEU, 1992; MULVEY & 

ANDREW, 2006). 

 Infelizmente, o uso intensivo e inadequado de antimicrobianos, além de outras 

práticas humanas associadas ao fenômeno biológico de resistência natural, 

resultaram em resistência bacteriana entre os vários agentes patogênicos. Este 

evento reduz as possibilidades de tratamento de infecções e compromete os 

procedimentos médicos, como transplantes de órgãos e aplicação de próteses, onde 

as complicações são de maior incidência (OMS, 2010).  
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 A resistência aos antimicrobianos é a capacidade presente em alguns 

microorganismos de resistir aos efeitos de um antimicrobiano através de diferentes 

mecanismos de alta eficiência. A resistência antibiótica ocorre quando a bactéria 

muda de alguma forma e reduz ou elimina a eficácia dos medicamentos, substâncias 

químicas ou outros agentes destinados a curar ou prevenir infecções. Desta 

maneira, as bactérias sobrevivem e continuam a multiplicar-se, causando mais 

danos e podendo levar o indivíduo infectado ao óbito (CDC, 2004).  

  A resistência aos antimicrobianos pode ser intrínseca ou adquirida. Os 

determinantes genéticos de resistência codificam mecanismos bioquímicos de 

resistência específica, que podem incluir dentre outros a inativação enzimática da 

droga, alterações na estrutura do local de destino do antimicrobiano, ausência do 

sítio de ligação da droga e as alterações que impedem o acesso de uma 

concentração adequada do agente antimicrobiano (NEU, 1992; MULVEY & 

ANDREW, 2006). 

 O surgimento de organismos resistentes aos antimicrobianos é um importante 

problema de saúde pública, especialmente em hospitais e outras instituições de 

saúde e tem sido visto como prioridade pelos órgãos de controle e comissões de 

especialistas (SCHWARTZ et al., 1997; SPELLBERG et al., 2008). O aparecimento 

contínuo de patógenos hospitalares multiresistentes de difícil tratamento ou 

incuráveis, como Klebsiella multiresistente (KPC), Enterococos resistentes à 

vancomicina (VRE), e Staphylococcus aureus com sensibilidade intermediária à 

vancomicina e outros antimicrobianos glicopeptídeos (GISA) ameaçam a vida de 

indivíduos internados e aqueles com condições crônicas e aumentam 

consideravelmente as despesas de saúde.  
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Além disso, as infecções adquiridas na comunidade, e infecções de origem 

alimentar dos seres humanos, devido a patógenos como Streptococcus pneumoniae, 

S. aureus, Salmonella e espécies de Campylobacter, Mycobacterium tuberculosis e 

Neisseria gonorrhoeae já indicavam claramente o aumento continuo da resistência 

as terapias disponíveis há dez anos atrás (FDA, 2000; MULVEY & ANDREW, 2006). 

  A literatura indica uma correlação direta entre o uso de antimicrobianos e a 

extensão da resistência antimicrobiana (GOOSSENS et al., 2005). Estima-se que 

cerca de 3 milhões de antimicrobianos são usados anualmente em sua maioria em 

ambulatórios (MELLON et al., 2001). Os estudos estimam que metade dos 

antimicrobianos são prescritos por indicações inadequadas, como doenças virais 

(GONZALEZ et al., 1997; NYQUIST et al.,1997). Além disso, esses estudos não 

levam em conta a partilha de antimicrobianos entre amigos e membros da família e 

os que são frequentemente obtidos nas farmácias sem prescrição médica em muitos 

países. Estes fatores criam um ambiente que proporciona o surgimento das 

bactérias resistentes aos antimicrobianos, além de uma vantagem de sobrevivência 

potencial para as mesmas (MELLON et al., 2001). 

 O aumento na prevalência de patógenos resistentes a fármacos ocorre em 

um momento em que a descoberta e o desenvolvimento de novos agentes 

antimicrobianos ocorre lentamente (SPELLBERG et al., 2008). Conseqüentemente, 

há a preocupação de que em um futuro não muito distante possa haver um 

crescente número de infecções potencialmente intratáveis (MULVEY & ANDREW, 

2006).  

 Na última década, vários agentes patogênicos resistentes a antimicrobianos 

foram identificados como causas de infecções graves entre pacientes hospitalares e 

estima-se que aproximadamente 10% dos pacientes hospitalizados infectam-se 
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freqüentemente em conseqüência de procedimentos invasivos ou de terapia 

imunossupressora (ANVISA, 2007). 

   Infecção hospitalar é toda infecção adquirida durante a internação hospitalar, 

provocada por vezes pela própria flora bacteriana humana, que se desequilibra com 

os mecanismos de defesa anti-infecciosa em decorrência da doença, dos 

procedimentos invasivos (soros, catéteres e cirurgias) e do contato com a flora 

hospitalar. Estudos realizados nos Estados Unidos pelo Centro de Controle de 

Doenças (CDC) de Atlanta mostram que a infecção hospitalar prolonga a 

permanência de um paciente no hospital em pelo menos 4 dias, aumentando os 

custos hospitalares (CDC, 2000).  

 As maiores taxas de infecção hospitalar são observadas em pacientes nos 

extremos de idade e nos serviços de oncologia, cirurgia e terapia intensiva, 

constituindo-se em um grave problema de saúde pública, tanto pela sua abrangência 

quanto pelos elevados custos sociais e econômicos (ANVISA, 2000, TURRINI & 

SANTO, 2002). As infecções causadas por bactérias multirresistentes são 

comumente causadas por Enterobactérias, Pseudomonas e Estafilococos 

resistentes à metilicina. A identificação do patógeno envolvido pode fornecer alguma 

indicação em relação à sua fonte, entretanto, certos patógenos tem significado 

especial porque podem causar grandes surtos em todo hospital.  

 As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são reservatórios freqüentes das 

bactérias multirresistentes. A transmissão interpacientes é amplificada neste setor, 

em função da menor adesão à higienização das mãos, associada ao excesso de 

trabalho. Os principais fatores associados à transmissão de bactérias 

multirresistentes nas UTIs são o risco intrínseco de transmissão de agentes 

infecciosos entre pacientes e o uso excessivo de antimicrobianos (ANVISA, 2007).  
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 As infecções causadas por patógenos resistentes não respondem ao 

tratamento usuais, resultando em doença prolongada e maior risco de morte. 

Quando as bactérias se tornam resistentes aos antimicrobianos de primeira geração, 

o tratamento passa a ser a utilização de antimicrobianos de segunda ou terceira 

geração, que são quase sempre muito mais caros e às vezes mais tóxicos. Por 

exemplo, podemos citar os medicamentos necessários para tratar as formas 

multiresistentes da tuberculose que são pelo menos 100 vezes mais caros que os 

medicamentos de primeira linha, utilizados no tratamento das formas não resistentes 

(OMS, 2010). 

 As bactérias resistentes se propagam silenciosamente e o mais alarmante é 

que a resistência está se desenvolvendo para praticamente todos os antimicrobianos 

atualmente disponíveis. Mesmo que a indústria farmacêutica intensifique os esforços 

para desenvolver novos fármacos de substituição imediata, as tendências atuais 

sugerem que algumas doenças não terão terapias eficazes dentro dos próximos 10 

anos (OMS, 2010).  

 Assim, há uma necessidade permanente de novos antimicrobianos 

considerando que o inevitável aumento da resistência irá consequentemente afetar o 

uso eficiente dos antimicrobianos atuais (WALSH, 2003). Dois fatores agravam de 

forma importante este problema:  

a) Os antimicrobianos são usados em proporções menores do que outras 

classes de medicamentos Prescrições para  doenças crônicas podem durar anos ou 

décadas, enquanto que um tratamento padrão com antimicrobianos dura apenas 

algumas semanas. Portanto, os antimicrobianos produzem receitas financeiras 

menores do que a maioria dos medicamentos, não estimulando a indústria a um 
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investimento mais significativo na área de sintese e identificação de novos 

antimicrobianos.  

b) Enquanto a maioria dos medicamentos recém aprovadas podem ser 

prescritas a todos os que se beneficiariam, o uso de um novo antimicrobiano deve 

ser restrito ao tratamento de infecções bacterianas graves, tendo em vista que o uso 

extensivo pode induzir a resistência (NATHAN & GOLDBERG 2005; VON 

NUSSBAUM et al.,2006).  

A economia desfavorável do desenvolvimento de antimicrobianos teve um 

efeito negativo sobre os programas de descoberta industrial, e os esforços baseados 

em políticas para reverter este declínio merecem atenção (NATHAN & GOLDBERG, 

2005). Desde o início dos anos 1960, apenas quatro novas classes de 

antimicrobianos foram introduzidos, onde 30 bilhões de dólares do mercado global 

de antimicrobianos é ainda dominado pelas classes de antimicrobianos descobertos 

há meio século (FISCHBACH & WALSH, 2009). 

 Os fatores responsáveis pelo aumento da resistência bacteriana e possíveis 

estratégias para minimizar o problema são complexas. A questão das bactérias 

resistentes aos antimicrobianos (e infecções causadas por elas) compartilha 

características com outras questões globais. O problema com o uso de 

antimicrobianos e a resistência não é apenas o uso em excesso, mas também a 

subutilização, tratamento inadequado e má aderência quando o acesso é limitado, 

como nas zonas rurais e países em desenvolvimento (Academia Americana de 

Microbiologia, 2009). 

 O uso indevido e excessivo de antimicrobianos pode ser movido por 

desconhecimento, falta de vigilância e/ou incompreensão do uso adequado pelos 

profissionais de saúde, pacientes e/ou suas famílias. Além disso, a reduzida 
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disponibilidade de testes de diagnóstico pode contribuir também para o uso 

excessivo. As práticas de marketing e as necessidades da indústria para o retorno 

do investimento pode estar em desacordo com a conveniência do uso limitado do 

amplo espectro e/ou novos agentes (FDA, 2000; MULVEY & ANDREW, 2006). 

 Ainda, a ampla utilização de antimicrobianos para controle de doenças e 

promoção de crescimento em animais tem sido acompanhado por um aumento na 

resistência de bactérias que podem propagar-se entre os animais, através dos 

alimentos, causando infecções em humanos (OMS, 2010). 

A urbanização associada a superlotação e más condições de saneamento, 

facilitam a disseminação de doenças; bem como a poluição, a degradação ambiental 

e as mudanças climáticas podem afetar a incidência e distribuição de doenças 

infecciosas. Alterações demográficas, resultaram em uma proporção crescente de 

idosos que necessitam de base hospitalar nas intervenções e, portanto, com risco 

maior de exposição a patógenos altamente resistentes encontrados em ambientes 

hospitalares (OMS, 2010). 

A própria AIDS, que tem aumentado a população de pacientes 

imunodeprimidos; o ressurgimento de doenças como a tuberculose; o enorme 

crescimento do comércio mundial e as viagens que aumentaram a velocidade e a 

facilidade com que, tanto as doenças infecciosas, como os microrganismos 

resistentes podem se espalhar entre os continentes, todos esses eventos contribuem 

para esse problema de nível mundial (OMS, 2010).  

 Apesar da necessidade de uma melhor vigilância para a resistência e 

educação intensiva dos profissionais de saúde e da população em relação ao uso de 

antimicrobianos, ainda que todo o uso de antimicrobianos fosse realizado de forma 

adequada, ainda surgiria a resistência pela questão genética inerente envolvida, no 
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qual para cada grupo de mais de mil bactérias, uma é resistente. Assim, a 

continuidade da pesquisa e do desenvolvimento de fármacos novos e inovadores, 

vacinas e diagnósticos aprimorados para doenças infecciosas continuará a ser uma 

necessidade urgente (FDA, 2000; MULVEY & ANDREW, 2006).  

 A literatura relata que estudos tem sido direcionados para o desenvolvimento 

de novos fármacos, pois a descoberta de novos antimicrobianos são de grande 

interesse para a comunidade mundial.  

Exemplos como a classe 1H-pirazolo [3,4-b] piridina são citados na literatura, 

como inibidor da Xantina Oxidase (CHU et al.,1975; JACOBSON et al. ,1992) e na 

quimioterapia de alguns tumores (BARE et al., 1989). Outros derivados se 

apresentam ainda eficazes como vasodilatadores e conseqüente potencial no 

tratamento da disfunção erétil (YU et al., 2001) e ação antibiótica (LEAL et al. , 

2008). Recentes descobertas dão conta de que a fusão com o anel pirazolopiridina 

origina derivados que apresentam atividade semelhante ao antimicrobiano Linezolide 

contra S. aureus e S. epidermidis in vitro (LOHRAY et al., 2004). 

 O Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense, representado 

pelo grupo coordenado pela Profª Drª. Alice Bernardino têm sintetizado diversos 

derivados incluindo dos sistemas tieno-piridinas e pirazolo-piridinas, tendo gerado 

derivados com diferentes atividades, incluindo a ação antibiótica identificada por 

nosso laboratório (DE MELLO, 1999; SCHENONE et al., 2001; LEAL et al., 2008). 

Outros derivados do núcleo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina foram capazes de inibir a 

atividade das enzimas trascriptase reversa (RT) do vírus HIV tipo 1 (BERNARDINO 

et al., 1996), bem como apresentaram atividade frente aos vírus HSV e Vaccínia e 

atividade anti leishmania (DE MELLO et al., 2004).  
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 No intuito de realizar uma comparação com a classe tienopiridina e 

considerando-se ainda a importância da rigidez conformacional, o grupo acima 

mencionado realizou mudanças na estrutura molecular da série pirazolopiridina que 

permitiram uma liberdade conformacional, associada a presença de um radical 

carboxílico ligado ao heterociclo. Essas modificações geraram estruturas com perfil 

antimicrobiano promissor contra S. epidermidis recentemente descritos pelo nosso 

grupo (LEAL et al., 2008). O ex-aluno de mestrado do curso de Patologia da UFF, 

André dos Santos, identificou o derivado ácido 4-(2’-metoxifenil)amino-1,3-difenil-1-

H-pirazolo[3,4-b]pirimidina-5-carboxílico, denominado de DDP06 dentre seis 

derivados desta família, como eficiente na inibição de cepas de Staphyloccoccus 

aureus, reforçando o conceito do potencial antimicrobiano desta família.  

 Os derivados triazólicos estão entre vários heterociclos e tem amplas 

aplicações farmacêuticas. De forma similar os derivados da classe acilhidrazona tem 

sido descritos na literatura com tendo diversas aplicações farmacêuticas, como 

antitrombótica, antinflamatória e analgésica (BARREIRO et al., 2002).  

 No ano de 2008, o grupo especialista em síntese na área de química orgânica 

do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense coordenado pela Profª. 

Dra. Anna Claudia Cunha sintetizou uma série derivada do ácido N-arilamino-5-metil-

1H-[1,2,3]-triazol-4-carboxílico hidrazida no intuito de comparar a atividade e a 

importância dos grupamentos acilhidrazona e triazóis como substituintes 

biologicamente ativos. 

 Com base na busca pela identificação de novos antimicrobianos, testes 

preliminares com dois derivados desta série apontaram atividade contra S. aureus 

estimulando a síntese de outros 14 derivados. A síntese dos 16 derivados (a-q) 

derivados do ácido N-arilamino-5-metil-1H-[1,2,3]-triazol-4-carboxílico hidrazida 
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apresentaram substituições nas posições R (H, Br, F, Cl) e Ar (fenil, 5-bromo-2-

furfuril, 2-furfuril, 5-nitro-2-furfuril) variando diferentes características químicas desde 

a polaridade do substituinte em R até o volume e hidrofobicidade em Ar (Figura 1).  

 
 
Figura 1 – Núcleo base do ácido N-arilamino-5-metil-1H-[1,2,3]-triazol-4-carboxílico 
hidrazida e seus substituintes em R e Ar 
  

 Devido a possível potencialidade destas moléculas como antimicrobianos, o 

estudo detalhado da série de derivados do ácido N-arilamino-5-metil-1H-[1,2,3]-

triazol-4-carboxílico hidrazida pode auxiliar na identificação de um novo protótipo 

ativo para o tratamento de infecções causadas por cepas resistentes, o que seria de 

grande interesse para a comunidade em geral.   

A hipótese desta pesquisa é de que as diferenças estruturais dos derivados 

da classe acilhidrazona são determinantes diretos das alterações do perfil de 

atividades bactericida e bacteriostática contra cepas hospitalares multiresistentes e 

poderão servir como base para o desenho de derivados mais ativos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  
 
 
2.1 HISTÓRICO DOS ANTIMICROBIANOS 
 
  As bactérias são organismos unicelulares, identificados pela primeira vez por 

volta de 1670 por Van Leeuwenhoek, após a invenção do microscópio. Somente no 

século XIX a relação entre esses microrganismos nos processos infecciosos 

começou a ser aventada. Esta hipótese surgiu após os experimentos desenvolvidos 

por Loius Pasteur que demonstraram a importância de algumas linhagens de 

bactérias nos processos de fermentação e sua ampla distribuição pelo meio 

ambiente (PATRICK, 2005; GUIMARÃES, 2010).  

 Após a segunda metade do século XIX, cientistas como Robert Koch 

identificaram microrganismos responsáveis por doenças como a tuberculose e 

cólera. Nessa época, as pesquisas eram conduzidas na busca de agentes químicos 

que apresentassem atividade antibiótica. O pesquisador Paul Ehrlich foi responsável 

pelos conceitos primários de que uma substância química poderia interferir com a 

proliferação de microrganismos, em concentrações toleráveis pelo hospedeiro. 

Assim, as primeiras substâncias com atividade antimicrobiana foram descobertas ao 

passar do tempo (PATRICK, 2005; GUIMARÃES, 2010).  

 Antimicrobianos são substâncias naturais, semi-sintéticas ou sintéticas 

capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou bactérias. Podem 
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ser classificados como bactericidas, quando causam a eliminação da bactéria, ou 

bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento (WALSH, 2003). 

 Em 1910, Paul Ehrlich, desenvolveu o salvarsan, primeiro antimicrobiano de 

origem sintética, efetivo no combate a sífilis (MCDERMOTT et al., 2003). Poucos 

progressos foram alcançados nos 20 anos posteriores no desenvolvimento de 

antimicrobianos, até a introdução da profavina, muito utilizada na Segunda Guerra 

Mundial, em 1934, principalmente contra infecções de feridas profundas. No entanto, 

esta substância era muito tóxica para ser usada em infecções sistêmicas, o que 

evidenciou a necessidade do desenvolvimento de agentes mais eficazes (PATRICK, 

2005).  

  O primeiro antimicrobiano utilizado na medicina moderna foi o Prontosil 

descoberto por Gerhard Domagk em 1932, desenvolvido pelos laboratórios da 

Bayer, e lançado em 1935 pela mesma empresa. O Prontosil é o primeiro membro 

de uma grande classe de agentes antibacterianos conhecido como sulfonamidas ou 

sulfas. Embora, hoje, em grande parte suplantadas por outros antimicrobianos, as 

sulfonamidas ainda têm alguma utilidade, mesmo que limitada. Domagk foi 

agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1939 pela descoberta 

dos efeitos antibacterianos do prontosil (CHRISTOFFERSEN et al., 2006). 

 Outra classe de agentes antibacterianos são as quinolonas introduzidas pela 

primeira vez em 1962. Neste período apenas mais três derivados sintéticos foram 

introduzidos no mercado: isoniazida, trimetopim e metronidazol. Alguns 

antimicrobianos baseados em protótipos naturais, como imipenem e análogos da 

eritromicina também foram introduzidos na década de 80. Mais alguns anos se 

passariam até a aprovação de novos antimicrobianos sintéticos. A combinação de 

dois derivados semi-sintéticos de produtos naturais microbianos, quinupristina e 
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dalfopristina, foi aprovada para uso em infecções causadas por Enterococcus 

faecium resistente à vancomicina em 1999 pela Food and Drug Administration (FDA, 

2009) e a classe das oxazolidinonas (linezolida) teve sua aprovação pela FDA em 

2000 (BARBACHYN & FORD, 2003). O derivado semi-sintético glicopeptídico 

dalbavancina encontra-se em fase III de triagens clínicas pela FDA (FDA, 2009).  

 Apesar de agentes antibacterianos de origem totalmente sintética serem 

importantes, eles representam apenas uma pequena fração dos antimcrobianos em 

uso hoje, pois a grande parcela é relativa aos antimicrobianos de origem natural 

(SINGH & BARRET et al., 2006). 

  O grande marco na história da descoberta natural de antimicrobianos na 

medicina moderna começou em 1928 com a descoberta por Alexander Fleming da 

Penicilina G. (SHEEHAN et al., 1984). A penicilina salvou a vida de inúmeros 

soldados durante a Segunda Guerra Mundial, e depois, tornou-se disponível para 

uso civil. As Penicilinas pertencem à grande família dos β-lactâmicos que também 

inclui as cefalosporinas e os carbapenêmicos. Desde o seu lançamento, os β-

lactâmicos têm continuadamente representado a classe mais utilizada de 

antimicrobianos. 

 Em 1945, Fleming, Chain e Florey foram agraciados com o Prêmio Nobel de 

Fisiologia e Medicina pela descoberta da penicilina e seus efeitos curativos em 

várias doenças infecciosas. O advento dos antimicrobianos modernos, é sem dúvida 

um dos desenvolvimentos mais significativos do século XX. Com estes 

medicamentos, infecções bacterianas são tratadas com muito mais eficácia, 

aumentando a expectativa e a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo.  

 Os antimicrobianos modernos salvaram incontáveis milhões de vidas e hoje o 

seu papel é tão importante quanto sempre (NICOLAOU et al., 2009). No decorrer de 
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duas décadas após a Segunda Guerra Mundial, várias novas classes de agentes 

antibacterianos foram desenvolvidos a partir de antimicrobianos naturais e trazidos 

para a clínica. Entre eles estão as tetraciclinas (tetraciclina), os fenilpropanóides 

(cloramfenicol), os macrólideos (eritromicina A) e os glicopeptídeos (vancomicina) 

(NICOLAOU et al., 2009) e outros como, aminoglicosídeos, rifamicina B, 

clindamicina e polimixina B (FERNANDES, 2006). 

 Após este período de crescimento explosivo no desenvolvimento de 

antimicrobianos, a introdução de novas classes de agentes antimicrobianos 

produzidos a partir de produtos naturais foram paralisadas. A aprovação da 

daptomicina da classe dos lipopeptídeos em 2003, marcou o lançamento do primeiro 

antibimicrobiano produzido naturalmente a partir de uma nova classe estrutural em 

41 anos (RAJA et al., 2003). 

 A longa pausa na introdução de novas classes de agentes antibacterianos, 

nos últimos tempos é, em parte devido a uma crença predominante do fim do 

período de rápido desenvolvimento de bactérias e de que as infecções eram um 

problema resolvido (OVERBYE & BARRETT, 2005). No entanto, tendo em conta o 

crescente problema de resistência a antimicrobianos entre os patógenos 

clinicamente relevantes, logo ficou claro que esta não é uma verdade (WALSH & 

WRIGHT, 2005).  

 
2.2 PRINCIPAIS CLASSES DE ANTIMICROBIANOS 
 

A maioria dos antimicrobianos em uso clínico são de origem natural e seus 

derivados semi-sintéticos e podem ser classificados em β-lactâmicos   (penicilinas, 

cefalosporinas, oxapeninas, carbapeninas, monobactamas), tetraciclinas, 

aminoglicosídeos, aminoglicosídeos, macrolídeos, peptídicos cíclicos, 
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(glicopeptídeos, lipodepsipeptídeos), estreptograminas, entre outros (lincosamidas, 

cloranfenicol, rifamicinas e etc). Os antimcrobianos de origem sintética classificam-

se em sulfonamidas, fluoroquinolonas e oxazolidinonas (PATRICK, 2005; PUPO et 

al., 2006). 

2.2.1 β-lactâmicos 

 São agentes antibacterianos que inibem a enzima transpetidase, que catalisa 

a reação de transpeptidação entre as cadeias de peptideoglicana da parede celular 

bacteriana (WALSH, 2003; SUARÉZ & GUDIOL, 2009). Possuem amplo espectro de 

atividade antibacteriana, eficácia clínica e ótimo perfil de segurança, devido sua 

ação na enzima transpeptidase, única em bactérias. 

 Todos os antimicrobianos β-lactâmicos têm um elemento estrutural 

farmacofórico em comum, o anel β-lactâmico. Na maioria dos antimicrobianos, o 

anel central β-lactâmico é fundido a outro anel, formando as penicilinas ou 

cefalosporinas (VON NUSSBAUM et al., 2006; SUARÉZ & GUDIOL, 2009). 

  O principal mecanismo de resistência bacteriana aos antimicrobianos β-

lactâmicos é através da produção de enzimas que apresentam grupos capazes de 

promover a abertura do anel β-lactâmico. Neste caso, a modificação molecular 

responsável pelo aumento de resistência às β-lactamases foi a introdução de 

grupamentos volumosos na cadeia lateral em penicilinas semi-sintéticas (meticilina, 

oxacilinas), que impedem o acesso dos antimicrobianos ao sítio ativo da enzima β-

lactamase por impedimento estérico. O maior número de antibicrobianos β-

lactâmicos em uso clínico pertence à classe das cefalosporinas de primeira, 

segunda, terceira e quarta gerações, em função do espectro de ação mais ampliado 

frente a bactérias Gram-negativas (SUARÉZ & GUDIOL, 2009). 
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 As cefalosporinas de primeira geração são consideradas fármacos de menor 

atividade que as penicilinas, mas apresentam boa atividade frente a bactérias gram-

positivas. As cefalosporinas de segunda geração são fármacos geralmente com 

atividade mais diversificada para bactérias gram-positivas, porém com maior 

atividade para bactérias gram-negativas. A terceira e a quarta geração das 

cefalosporinas também são representadas por fármacos da classe das 

oximinocefalosporinas. Essa classe de fármacos representa um considerável 

aumento na potência e no espectro de ação, especialmente para bactérias gram-

negativas (GUIMARÃES, 2009). 

  Entre as décadas de 1970 e 1980 muitos subgrupos de β-lactâmicos foram 

relatados, como as monobactamas, representadas pelas nocardicinas e pelo 

aztreonam, e as clavamas ou oxapeninas, representadas pelo ácido clavulânico. 

 Os inibidores de β-lactamases apresentam fraca ação antibiótica. No entanto, 

reagem de forma rápida e irreversível com enzimas de resistência bacteriana, com 

um mecanismo semelhante ao da reação de penicilinas e cefalosporinas com a 

enzima transpeptidase. (PATRICK, 2005; SUARÉZ & GUDIOL, 2009, GUIMARÃES, 

2009) 

2.2.2 Aminoglicosídeos 

 Os aminoglicosídeos são agentes que possuem um grupo amino básico e 

uma unidade de açúcar. A estreptomicina constitui-se na principal representante da 

classe, tendo sido isolada em 1944 de Streptomyces griseus. Os antimicrobianos 

aminoglicosídicos possuem efeito bactericida por ligarem-se à subunidade 30S dos 

ribossomos bacterianos, impedindo o movimento do ribossomo ao longo do mRNA 

interrompendo a síntese de proteínas (PATRICK, 2005; DURANTE-MANGONI et al., 

2009). 
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 O uso contínuo dos aminoglicosídeos deve ser cuidadosamente controlado, 

pois possuem efeitos ototóxicos e nefrotóxicos. Esses agentes são efetivos contra 

bactérias gram-negativas aeróbicas, como P. aeruginosa, e apresentam efeito 

sinérgico com β-lactâmicos (WALSH, 2003). Devido à polaridade, os 

aminoglicosídeos devem ser administrados por via injetável. Como não são capazes 

de atravessar a barreira hematoencefálica eficientemente, não podem ser usados 

para o tratamento de meningites, a menos que sejam injetados diretamente no 

sistema nervoso central (PATRICK, 2005; DURANTE-MANGONI et al., 2009). 

2.2.3 Macrolídeos 

 Caracterizam-se pela presença de lactonas macrocíclicas de origem 

policetídica de 14 ou 16 membros, ligadas a um açúcar e um amino-açúcar (WALSH, 

2003). A eritromicina (SUARÉZ; GUDIOL, 2009) isolada pela primeira vez em 1952 

de Streptomyces erythreus, é um dos mais seguros antimicrobianos em uso clínico 

da classe dos macrolídeos (PATRICK, 2005). 

 São agentes bacteriostáticos, que atuam pela ligação com o RNA ribossomal 

23S da subunidade 50S, interferindo na elongação da cadeia peptídica durante a 

translação e bloqueando a biossíntese de proteínas bacterianas (VON NUSSBAUM 

et al., 2006; BRÖTZ-OESTERHELT & BRUNNER, 2008). Essas moléculas são 

usadas em infecções respiratórias como pneumonia, bronquite crônica, sinusite 

aguda, otites médias, tonsilites e faringites. A eritromicina age contra à maioria dos 

patógenos respiratórios, é considerada segura e muito utilizada no tratamento de 

crianças. No entanto, seu limitado espectro de ação e sua limitada estabilidade em 

meio ácido resultam em uma fraca biodisponibilidade e uma variedade de outros 

efeitos colaterais, como alterações gastrointestinais, ações pró-arrítmicas e inibição 

do metabolismo de fármacos.  
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 Os macrolídeos de segunda geração, como roxitromicina, claritromicina e 

azitromicina, foram ao longo do tempo substituindo a eritromicina, pois foram 

aumentando a sua atividade, perfis físico-químicos, farmacocinéticos e diminuindo 

os efeitos colaterais (VON NUSSBAUM et al., 2006). 

2.2.4 Cloranfenicol 

 O cloranfenicol foi isolado a primeira vez do micro-organismo Streptomyces 

venezuela. Atualmente o cloranfenicol é sintetizado. O cloranfenicol liga-se à 

subunidade 30S do ribossomo e parece inibir o movimento dos ribossomos ao longo 

do mRNA, provavelmente pela inibição da peptidil transferase, responsável pela 

extensão da cadeia peptídica. Uma vez que o cloranfenicol se liga à mesma região 

que os macrolídeos e as lincosamidas, eles não podem ser administrados em 

associação. Os grupamentos nitro e ambos grupamentos álcool estão envolvidos 

nas interações (PATRICK, 2005; VON NUSSBAUM et al., 2006). 

2.2.5 Tetraciclinas 

 As tetraciclinas são antimicrobianos bacteriostáticos de amplo espectro e 

muito eficazes para inúmeras bactérias aeróbicas e anaeróbicas gram-positiva e 

gram-negativa (PATRICK, 2005). A clortetraciclina foi o primeiro derivado a ser 

descoberto. As tetraciclinas inibem a síntese de proteínas através da ligação com a 

subunidade 30S dos ribossomos, impedindo a ligação do aminoacil-tRNA. O que 

resulta no impedimento da adição de novos aminoácidos para o aumento da cadeia 

proteica e a liberação de proteínas também é inibida (PATRICK, 2005; VON 

NUSSBAUM et al., 2006).  

 Devido ao aumento de resistência bacteriana às tetraciclinas, o seu uso como 

primeira escolha na terapia antibiótica tem diminuído. Embora, o recente 

desenvolvimento de um derivado semi-sintético desta classe, a tigeciclina, que inibe 
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a bomba de efluxo, indique o interesse nesta classe de antimicrobianos (WALSH, 

2003).  

 As tetraciclinas apresentam a capacidade de quelar metais, especialmente 

cálcio. Por isso, seu uso não é recomendado para crianças e mulheres grávidas, 

pois podem se acumular em dentes e ossos em formação (PATRICK, 2005). 

2.2.6 Lincosamidas 

 As lincosamidas têm propriedades antibacterianas similares aos macrolídeos 

e agem pelo mesmo mecanismo de ação. A lincomicina e seu derivado semi-

sintético clindamicina foram introduzidos na prática clínica como antimicrobianos de 

uso oral em 1960 e 1969, respectivamente. Tendo sido isolada do micro-organismo 

do solo Streptomyces lincolnensis. A clindamicina é um antimicrobiano amplamente 

utilizado, que possui melhor atividade e maior absorção por via oral. A clindamicina é 

o fármaco de escolha para o tratamento de infecções periféricas causadas por 

Bacillus fragilis ou outras bactérias anaeróbicas penicilina resistentes. Este fármaco 

é também topicamente utilizado para o tratamento de acne (PATRICK, 2005; VON 

NUSSBAUM et al., 2005; MUKHTAR & WRIGHT, 2005).  

2.2.7 Glicopeptídeos 

 Os antimicrobianos glicopeptídicos, vancomicina e teicoplanina têm se 

tornado os fármacos de primeira linha no tratamento de infecções por bactérias 

Gram-positivas com resistência a diversos antimicrobianos (PACE & YANG, 2006).  

 A vancomicina apresenta uma conformação rígida importante para a 

atividade. Os glicopeptídeos inibem a biossíntese da parede celular bacteriana pela 

complexação com o resíduo dipeptídico terminal das cadeias peptídicas que 

constituem a parede celular. Esta complexação impede que o substrato esteja 

disponível para a ação da transpeptidase inibindo, portanto, a reação de 
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transpeptidação (WALSH, 2003; PACE & YANG, 2006). 

 O desenvolvimento de resistência bacteriana a estes antimicrobianos é mais 

lento, apesar de algumas linhagens de Staphylococcus aureus hospitalares já 

apresentarem resistência desde 1966. Eles são restritos para o tratamento de 

infecções causadas por bactérias Gram positivas por serem incapazes de penetrar 

nas membranas de bactérias Gram-negativas (PACE & YANG, 2006).              

2.2.8 Lipodepsipeptídeos 

 A daptomicina é um lipodepsipeptídeo isolado de Streptomyces roseosporus e 

aprovado em 2003 para tratamento de infecções causadas por bactérias Gram- 

positivas. Seu mecanismo de ação envolve desorganização de múltiplas funções da 

membrana celular bacteriana. É provável que todos os antimicrobianos 

lipopeptídicos apresentem alguma penetração na membrana devido às cadeias 

alquílicas, o que promove sua desorganização (WALSH, 2003).  

2.2.9 Rifamicinas 

 A rifampicina é um fármaco semi-sintético derivado da rifamicina B, produto 

natural híbrido de policetídeos e peptídeos não ribossomais. A rifamicina B foi 

isolada de Streptomyces mediterranei, reclassificado como Nocardia mediterranei. A 

rifampicina é um inibidor da RNA polimerase, utilizada clinicamente como parte da 

combinação de fármacos para o tratamento da tuberculose. É o único fármaco em 

uso clínico que bloqueia a transcrição bacteriana (WALSH, 2003; BRÖTZ 

OESTERHELT & BRUNNER, 2008). 

2.2.10 Estreptograminas 

 A pritinamicina é uma mistura de substâncias macrolactonas obtidas de 

Streptomyces pristinaespiralis, que podem ser utilizadas oralmente no tratamento de 
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infecções por bactérias Gram-positivas. Dois derivados semi-sintéticos desta classe, 

quinupristina e dalfopristina, têm sido utilizados por via intravenosa em combinação. 

 Esses agentes atuam de maneira sinergística para bloquear a translação do 

polipeptídeo, pela ligação na subunidade 50S dos ribossomos bacterianos, na região 

23S do rRNA, sobrepondo parcialmente o sítio de ligação dos macrolídeos (WALSH, 

2005; MUKHTAR & WRIGHT, 2005). 

2.2.11 Sulfonamidas e trimetoprim 

As sulfonamidas, também conhecidas como sulfas, foram testadas pela 

primeira vez nos anos 1930 como fármacos antibacterianos. Um exemplo de sulfa 

ainda utilizada na terapêutica é o sulfametoxazol, em associação com o trimetoprim, 

para o tratamento de pacientes com infecções no trato urinário e também para 

pacientes portadores do vírus HIV que apresentam infecções por Pneumocystis 

carinii. Cada um desses fármacos bloqueia uma etapa no metabolismo do ácido 

fólico (BRÖTZ-OESTERHELT & BRUNNER, 2008). O sulfametoxazol bloqueia a 

enzima di-hidropteroato sintetase, presente apenas nas bactérias, enquanto o 

trimetoprim inibe a di-hidrofolato redutase. As sulfonamidas são, portanto, agentes 

bacteriostáticos que atuam como antimetabólitos do ácido p-aminobenzoico, 

substrato para a di-hidropteroato sintetase bacteriana, impedindo a formação do di-

hidropteroato e, consequentemente, do N5,N10-metileno-tetra-hidrofolato (PATRICK, 

2005). 

2.2.12 Quinolonas e fluoroquinolonas 
 

As quinolonas e fluoroquinolonas são fármacos bactericidas muito utilizados 

no tratamento de infecções do trato urinário e também no tratamento de infecções 

causadas por micro-organismos resistentes aos agentes antibacterianos mais usuais 

(PATRICK, 2005). É ativo frente a bactérias Gram-negativas e utilizado no 
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tratamento de infecções do trato urinário, porém, os micro-organismos podem  

adquirir rápida resistência a esse antimicrobiano. Vários outros análogos têm sido 

sintetizados, com propriedades similares ao ácido nalidíxico (PATRICK, 2005). A 

enoxacina, desenvolvida em 1980, é um fármaco que apresenta elevado espectro de 

atividade frente a bactérias Gram positivas e Gram-negativas. É também ativo frente 

à Pseudomonas aeruginosa, bactéria altamente resistente a antimicrobianos. O 

desenvolvimento da enoxacina foi baseado na descoberta de que um átomo de flúor 

na posição 6 aumenta a atividade, bem como facilita a entrada na célula bacteriana. 

Um anel piperazínico básico na posição 7 levou ao aumento na absorção por via 

oral, distribuição tecidual e estabilidade metabólica. Foi observado também um 

aumento no nível e espectro de atividade, particularmente frente a bactérias Gram 

negativas como Pseudomonas aeruginosa e também aumentou a atividade frente a 

S. aureus. Estas modificações originaram a ciprofloxacina, o antimicrobiano mais 

ativo da classe das fluoroquinolonas frente a bactérias Gram-negativas. Esse 

fármaco é amplamente utilizado em infecções do trato urinário, respiratório e 

gastrointestinal, além de infecções de pele, ossos e articulações (PATRICK, 2005). 

As fluoroquinolonas agem inibindo a topoisomerase IV de bactérias Gram 

positivas e apresentam seletividade 1000 vezes maior para enzimas bacterianas em 

relação às enzimas correspondentes em células humanas. Em bactérias Gram 

negativas, o alvo das fluoroquinolonas é a topoisomerase II, também conhecida por 

DNA-girase, que apresenta as mesmas funções da topoisomerase IV (PATRICK, 

2005). 

2.2.13 Oxazolidinonas 

As oxazolidinonas apresentam um amplo espectro de ação e atividade frente 

a bactérias resistentes a outros antimicrobianos que inibem a síntese de proteínas. A 
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linezolida é um antimicrobiano da classe das oxazolidinonas que apresenta boa 

atividade frente a bactérias Gram-positivas, liga-se à subunidade 50S ribossomal, 

impedindo sua união com a subunidade 30S para formação do ribossomo 70S, 

essencial para o início da síntese protéica. Esse fármaco pode ser administrado por 

via oral, porém, apresenta um alto nível de efeitos colaterais. (WALSH, 2003; 

BOZDOGAN, & APPELBAUM, 2004). 

 

2.3 MECANISMOS DE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA 

 As bactérias adquirem resistência aos antimicrobianos, como resultado de 

mutações cromossômicas ou o intercâmbio horizontal de material genético entre 

espécies bacterianas relacionadas ou não (WATANABE, 1963; SADOWSKI et al., 

1979; FURUYA & LOWY, 2006).  

 A troca genética ocorre de várias maneiras, incluindo transdução, 

transformação e conjugação (Figura 2). A transformação ocorre quando a molécula 

de DNA é liberada na lise de uma bactéria o qual é incorporado por outra bactéria. O 

gene de resistência a antimicrobianos pode ser integrado no cromossomo ou 

plasmídeo da célula receptora. Transdução ocorre quando genes de resistência são 

transferidos de uma bactéria para outra por meio de bacteriófagos e pode ser 

integrado ao cromossomo da célula receptora, enquanto que a conjugação ocorre 

por contato direto entre duas bactérias: plasmídeos formam uma ponte entre as 

bactérias e o DNA é trocado, o que pode resultar na aquisição de genes de 

resistência aos antimicrobianos pela célula receptora Estes eventos genéticos 

ocorrem na presença ou ausência de antimicrobianos. Há, no entanto, várias formas 

em que a utilização de agentes antimicrobianos contribui para o fenômeno da 

resistência (Figura 3). 
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Figura 2 – Transferência horizontal de genes entre bactérias. a) Transformação. b) 
Transdução. c) Conjugação.  
 
Fonte: FURUYA, E.Y.; LOWY, F.D. Antimicrobial-resistant bacteria the community 
setting. Nat. Rev. Microbiol. 4(1):36-45, 2006. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16357859. Acesso em: 10 set. 2010. 
(Adaptado). 
 
2.3.1 Genes de resistência  
 

Os genes podem codificar proteínas ou RNA ribossomal, que permitem as 

bactérias alterarem a ação dos antimicrobianos. Essa resistência aos 

antimicrobianos pode ser intrínseca ou adquirida (NEU, 1992; MULVEY & ANDREW, 

2006). A resistência intrínseca está associada aos genes cromossômicos ou 

determinantes das características do próprio organismo. Assim, um organismo pode 

ser resistente a uma classe específica de antimicrobianos em virtude de sua 

composição genética natural. Esta forma de resistência é previsível, o que torna a 
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escolha de antimicrobianos para tratamento mais simples. No entanto, a resistência 

aos antimicrobianos também pode ser adquirida. Esta envolve uma mudança na 

composição genética do organismo. Isso pode ocorrer por um dos dois mecanismos: 

a) por mutação no DNA cromossômico bacteriano; b) por aquisição de novo material 

genético.  

As mutações genéticas são geralmente eventos incomuns, mas pode resultar 

no desenvolvimento de resistência durante a terapia em organismos que são  

inicialmente suscetíveis. Um exemplo importante é a resistência a isoniazida que 

pode ocorrer em Mycobacterium tuberculosis. Esta forma de resistência não é 

transferível para outros organismos. A probabilidade de mutações de resistência 

múltipla ocorrer em um único organismo é igual ao produto de probabilidades 

individuais. Esta é a razão por trás do uso da combinação de terapia para o controle 

da tuberculose (MULVEY & ANDREW 2006). 

Talvez a maior preocupação seja o desenvolvimento de resistência devido à 

aquisição de novo material genético. Genes podem mediar a resistência 

antimicrobiana encontrada em segmentos de DNA transmissíveis, tais como 

plasmídeos, transposons ou integrons. Os plasmídeos são moléculas 

extracromossômicas de DNA que se replicam independentemente da bactéria. Eles 

podem transportar genes que transmitem a resistência aos antimicrobianos, bem 

como os genes que podem aumentar a virulência bacterianas. Transposons são 

portadores de genes de resistência a antimicrobianos juntamente com os genes que 

lhes permitem replicar e ou "saltar" para outras regiões do cromossomo ou 

plasmídeos. Já um integron é uma estrutura de DNA capaz de capturar genes, que 

podem ser transportados por plasmídios ou transposons para outras bactérias 

(FISCHBACH & WALSH, 2009). 
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2.3.2 Inativação enzimática da droga 

As bactérias podem produzir enzimas que alteram ou destroem a estrutura 

química de um antimicrobiano, tornando-o inativo. Este mecanismo de resistência 

pode ser melhor exemplificado pela família de enzimas β-lactamases, que atuam por 

hidrólise do anel β-lactâmico de penicilinas, cefalosporinas e carbapenens. A 

resistência à penicilina em S. aureus e Neissseria gonorrheae, resistência à 

ampicilina em Haemophilus influenzae, e a resistência ao espectro estendido de 

cefalosporinas em E. coli e em Enterobacter são todas comumente mediadas pela 

produção de β-lactamases (MULVEY & ANDREW; FISCHBACH & WALSH, 2009). 

 A resistência as cefalosporinas de espectro estendido (por exemplo, 

cefotaxima, ceftriaxona e ceftazidima) surgiu principalmente por mecanismos que 

envolvem a produção de β-lactamases. Em espécies de E. coli e Klebsiella têm mais 

frequentemente emergido mutações dos genes TEM, SHV e CTX-M. Na última 

década, o CTXM tornou-se predominante em muitas partes do mundo. Outros 

bacilos Gram-negativos resistentes são Enterobacter, Citrobacter e Serratia. Essa 

resistência surge porque na maioria das vezes ocorre a seleção de mutantes que 

produzem cefalosporinases (AmpC) (JONES, 1998; FURUYA & LOWY, 2006).  

  Além disso, essas bactérias são também muitas vezes resistentes a outras 

classes de antimicrobianos, tais como fluoroquinolonas, trimetoprim, sulfametoxazol 

e aminoglicosídeos. As carbapenemases são capazes de degradar antimicrobianos 

carbapenêmicos e podem ser responsáveis pela resistência ao imipenem e 

meropenem em Pseudomonas aeruginosa e outros bacilos Gram-negativos. Um 

grupo importante e de rápida expansão de carbapenemases é a família KPC 

(Klebsiella pneumoniae carbapenemase) que são capazes de inativar os 
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medicamentos lactâmicos, incluindo carbabenens. Os genes encontrados em KPC 

são plasmídeos que carregam frequentemente determinantes de resistência a outras 

classes de agentes antimicrobianos. Estes também se espalharam para 

Enterobacteriaceae e outros (QUEENAN & BUSH, 2007; BRATU et al., 2006).  

 

2.3.3 Alteração do local de ação dos antimicrobianos  
  

 Para os antimicrobianos atuarem, devem ligar-se sobre um local específico na 

bactéria, que varia dependendo da classe de antimicrobianos. Uma mudança na 

estrutura do local de ação pode resultar na incapacidade do antimicrobiano de atuar 

sobre a bactéria. Por exemplo, antimicrobianos β-lactâmicos atuam ligando-se a 

estruturas na parede celular bacteriana chamadas proteínas de ligação à penicilina. 

Cepas de S. aureus resistentes a meticilina (MRSA) contém o gene (SCC mec) que 

codifica a produção de uma proteína alterada de penicilinas (PBP 2a) que 

efetivamente não se ligam a antimicrobianos β-lactâmicos. Como resultado, MRSA é 

resistente a todas as penicilinas atualmente disponíveis, cefalosporinas e 

carbapenêmicos (MULVEY & ANDREW, 2006).  

Mudanças nas proteínas de ligação das penicilinas também são responsáveis 

por resistência à penicilina em Streptococcus pneumoniae. Outro exemplo da 

resistência antimicrobiana causada por um local de ação alterado é a resistência às 

fluoroquinolonas (por exemplo, levofloxacin, ciprofloxacina e moxifloxacina). 

Fluoroquinolonas agem através de proteínas, inibindo DNA gyrases (codificado por 

genes gyrA e gyrB) e topoisomerases (codificado pelo ParC e ParE), que são 

essenciais pela replicação do DNA bacteriano. Mutações em regiões específicas dos 

genes gyrA ou parC (conhecida como a região determinante de resistência às 
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quinolonas) resultam em alterações de DNA girase ou topoisomerase (JACOBY, 

2005; MULVEY & ANDREW, 2006). 

 

2.3.4 Prevenção do acesso do antimicrobiano ao seu local 
de ação  
 

 Para um antimicrobiano ligar-se ao seu alvo, ele deve chegar ao seu local de 

destino e atingir uma concentração adequada. Portanto, uma outra estratégia que 

evoluiu nas bactérias para neutralizar a atividade antimicrobiana foi impedir o acesso 

da droga ao seu local de destino. Isto pode ocorrer devido a uma barreira de 

permeabilidade, ou por conta da presença de um mecanismo de bomba de efluxo. A 

parede celular de bactérias gram-negativas consiste em um interior e membranas 

externas que agem como uma barreira de permebilidade. Para permitir a circulação 

de substâncias essenciais através do exterior, a célula bacteriana produz proteínas 

de membrana externa (Porinas) que permitem a difusão de moléculas, incluindo 

antimicrobianos para o citoplasma. Mutações que causam alterações na estrutura 

das proteínas da membrana externa podem resultar em uma barreira de 

permeabilidade que impede o acesso de agentes antimicrobianos ao seu local de 

ação. Esse mecanismo pode explicar a resistência a β-lactâmicos e 

aminoglicosídeos em P. aeruginosa e outras bactérias gram-negativas 

(LIVERMORE, 2001). 

 Em vez de impedir a penetração de antimicrobianos em seu sítio ativo, alguns 

organismos evoluíram para um mecanismo de efluxo, que bombeia antimicrobianos 

do citoplasma para a fora de célula antes que eles possam ligar-se ao seu local de 

ação. Estas bombas de efluxo foram encontradas em organismos gram-positivos e 

gram-negativos. Tais bombas podem ser responsáveis pela resistência às 
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tetraciclinas, macrolídeos (por exemplo, eritromicina), clindamicina fluoroquinolonas 

e aos aminoglicosídeos.  

 

 

 
Figura 3 – Sítios de ação e mecanismos de resistência aos agentes antimicrobianos 
 
Fonte: MULVEY, M.R.; SIMOR, A.E. Antimicrobial resistance in hospitals: how 
concerned should be? CMAJ. 180(4):371-372, 2009. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19221354 Acesso em: 25 set. 2010. 
(Adaptado). 
 
 
 

Algumas bombas podem ser específicas para apenas uma classe de 

antimicrobianos, mas outras podem estar associadas a resistência a múltiplos 

fármacos visto que são capazes de exportar diferentes classes de agentes 

antimicrobianos (WEBBER & PIDDOCK , 2003). 

 
2.3.5 Pressão seletiva de antimicrobianos  

 

A pressão seletiva se refere às condições ambientais que permitem que 

organismos com certas características possam sobreviver e proliferar. A exposição a 
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um antimicrobiano, por exemplo, pode inibir ou matar a maioria da população de 

bactérias que são suscetíveis. No entanto, um subconjunto de organismos 

resistentes não podem ser inibidos ou mortos pelo antimicrobiano. Estas bactérias 

podem ser intrinsecamente resistentes ao antimicrobiano, ou podem ter adquirido 

resistência. Assim, o uso de antimicrobianos seleciona o surgimento de cepas 

resistentes de organismos que podem em seguida, proliferar e se tornar 

predominantes (MCGOWAN, 1983).  

A literatura relata exposição prévia a antimicrobianos como fator de risco 

significativo para posterior aquisição de um organismo resistente a antimicrobianos. 

Por exemplo, exposição previa a cefalosporinas de largo espectro tem sido 

associada com a aquisição de enterococos resistentes à vancomicina e organismos 

que produzem espectro estendido de β-lactamases.  

Uso anterior de fluoroquinolona ou de carbapenem é um fator de risco 

importante para infecção por organismos gram-negativos resistentes às 

fluoroquinolonas ou carbapenems. No entanto, a relação entre o uso de 

antimicrobianos e resistência é complexa.  

Além disso, fatores de risco individuais para a resistência aos antimicrobianos 

podem ser diferentes, especialmente no que diz respeito a exposição prévia aos 

antimicrobianos (MONNET et al., 1998; HARBARTH et al., 2001).  

 
 
2.3.6 Transmissão clonal de organismos resistentes aos 
antimicrobianos 
 

 Microrganismos resistentes aos antimicrobianos podem ser transmitidos de 

paciente para paciente em unidades de saúde, muitas vezes através das mãos 
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contaminadas dos profissionais de saúde, equipamentos médico-cirúrgicos 

contaminados, ou objetos inanimados do ambiente hospitalar. 

Este tipo de propagação é geralmente clonal, envolvendo a transmissão de 

uma única cepa do organismo resistente.Surtos causados por transmissão clonal de 

um organismo resistente a antimicrobianos têm sido comumente notificados para 

MRSA, enterococos resistentes à vancomicina, C. difficile e bacilos Gram-negativos 

multirresistentes. Focos de transmissão clonal em múltiplas instituições podem 

ocorrer também com a transmissão de uma cepa comum em vários centros de 

saúde, mesmo em diferentes regiões geográficas, muitas vezes por transferência de 

pacientes. No entanto, a clonagem é menos provável de ocorrer com doenças 

esporádicas em áreas onde a prevalência é relativamente baixa, ou com certos 

organismos e mecanismos de resistência. Em alguns casos, um foco de resistência 

aos antimicrobianos pode ocorrer devido à transmissão de um plasmídeo, em vez da 

transmissão de uma única cepa resistente (PATERSON, et al., 2001). 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Determinar os perfis antimicrobiano e toxicológico teórico dos derivados da 

classe do Ácido N-arilamino-5-metil-1H-[1,2,3]-triazol-4-carboxílico hidrazida. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(1) Identificar o perfil antimicrobiano dos derivados acilhidrazônicos frente a 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas isoladas de pacientes do Hospital 

Universitário Antônio Pedro.  

 

(2) Determinar o nível de atividade dos derivados ativos, através da determinação 

das concentrações mínima inibitória (CIM) e mínima bactericida (CMB), e o perfil 

inicial de citotoxicidade in vitro, comparando-os com antimicrobianos presentes no 

mercado.  

 

(3) Analisar o perfil toxicológico teórico dos derivados ativos, comparando com 

antimicrobianos conhecidos, usando programas de modelagem molecular. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 BACTÉRIAS E CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO 

 As amostras de bactérias foram isoladas de material biológico de pacientes 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) pela equipe do Laboratório de 

Microbiologia Clínica do Departamento de Patologia do referido hospital. As cepas 

foram identificadas pelos métodos microbiológicos e bioquímicos convencionais. As 

amostras identificadas e cedidas foram: Enterococcus faecalis 01, S. aureus 8380, 

S. aureus 8148, S. epidermidis 201, S. epidermidis 8126, P. aeruginosa 36408, 

Enterobacter cloacaceae 406 e 560, Klebsiela pneumoniae 6891, Escherichia coli 

635 e 6922, S. haemolyticus 53076, S.aureus 53700, S. epidermidis 53837. A lista 

com o espectro de resistência das cepas utilizadas neste estudo encontra-se ao final 

deste trabalho (Anexo 1). 

 A pesquisa experimental foi iniciada pela realização dos testes de 

sensibilidade em discos embebidos com os derivados acilhidrazônicos frente as 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas citadas. 

 As bactérias foram cultivadas no meio contendo bactopeptonas (1%); extrato 

de lêvedo (1%); cloreto de sódio (0,38%); NaHPO4.2H2O (0,11%) para preparo de 

meio líquido, adicionando-se ainda, ágar (2%) para a preparação de meio sólido, que 

foi autoclavado à 120ºC sobre a pressão de 1 atm, durante 30 minutos. Nestas 
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condições, o meio apresenta um pH de 7.4 e todos os reagentes utilizados foram 

oriundos da Sigma (St. Louis, MO, USA) ou da Merk (Darmstad, Germany,).  

 

4.2. TESTE DE SENSIBILIDADE EM DISCO  
 
4.2.1 Preparo das soluções-estoque 

 As soluções-estoque (5mg/mL) dos 16 derivados acilhidrazônicos sintetizados 

pelo grupo da Dra. Ana Cláudia Cunha do Instituto de Química-UFF foram 

preparadas em dimetilsulfóxido (DMSO) obtido da Merk (Darmstad, Germany).  

4.2.2 Controles experimentais  

Antimicrobianos clínicos (ciprofloxacina e vancomicina) foram utilizados em 

condições idênticas as utilizadas com os derivados acilhidrazônicos, como controles 

positivos ao longo deste estudo, enquanto que água destilada e DMSO foram 

utilizados como controles negativos.  

4.2.3 Teste de sensibilidade em disco (TSA) 

Para a realização dos Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos (TSA) 

utilizamos a metodologia de Kirk-Bauer, no qual discos de papel de filtro Whatman nº 

1 (5mm de diâmetro) embebidos com 1ml da solução ou com a solução dos 

antimicrobianos estoque dos derivados (5µg/mL) diluídos em dimetilsulfóxido 

(DMSO) foram colocados sobre uma cultura bacteriana em placa de Petri. A cultura 

usada no TSA foi obtida através de uma cultura com 5 horas de crescimento a 37°C 

com aproximadamente 1,0 x 105 UFC/ml, da qual foi realizada uma diluição à 1:1000 

em solução salina 0,85%. Desta diluição, uma alíquota de 0,3 ml foi pipetada em 

meio ágar Muller Hinton em placas de Petri e espalhada com alça Drigalski. As 

placas foram incubadas a 37°C por 30 minutos. Após este tempo, os discos foram 
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colocados sobre a cultura e incubados por 24 horas a 37°C. A sensibilidade da droga 

foi determinada através da medida do diâmetro, em milímetros, do halo produzido 

(Figura 4). A sensibilidade foi considerada significativa para halos ≥ 15 mm, tendo 

em vista que halos menores que esse valor geralmente são gerados por moléculas 

com baixo potencial mercadológico, ou seja valores de concentração inibitória 

mínima muito altos e que são apontados com baixa eficácia no CLSI sobre a 

respectiva cepa. Os ensaios foram realizados pelo menos três vezes para a 

determinação da sensibilidade. 

 

 

 
Figura 4 – Ensaio de teste de sensibilidade a antimicrobianos mostrando o perfil de 
suscetibilidade de um isolado de CA-MRSA. As setas indicam os discos de cefoxitina 
e oxacilina, que são marcadores de resistência às cefalosporinas e a todos os outros 
beta-lactâmicos. 
 
Fonte: GELATTI, L.C. et al. Staphylococcus aureus resistentes à meticilina: 
disseminação emergente na comunidade. An. Bras. Dermatol. 84 (5): 501-506, 
2009.  
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4.3 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA 
MÍNIMA (CIM)  
  

 Após a identificação dos derivados ativos, foi detectado o nível de atividade 

antimicrobiana de derivados ativos, através do ensaio qualitativo de determinação da 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração Mínima Bactericida (CMB) 

comparando-os com os valores obtidos para antimicrobianos presentes no mercado. 

Para a determinação do CIM, o experimento foi realizado em triplicata pelo método 

da diluição à metade (FREITAS et al.,1989) onde se prepara uma série de 10 tubos, 

contendo 0,5 ml de meio com a droga diluída, em concentrações decrescentes de 

256 µg/mL até 0,5 µg/mL. A cada tubo foi adicionado uma alíquota de 0,5 ml de uma 

cultura da bactéria com aproximadamente 1,0 x 105 UFC/ml. Este inóculo foi obtido a 

partir da diluição 10-2 e 10-4 de uma cultura com 5 horas de crescimento (fase 

exponencial de crescimento).  

 Dois controles foram usados em cada experimento incluindo o meio puro e a 

cultura sem o derivado. Os tubos foram incubados a 37°C por 24 horas e o CIM 

definido como a menor concentração da droga que inibiu completamente o 

crescimento visível da cultura (Figura 5). Os ensaios foram realizados em duplicata 

pelo menos três vezes para confirmação dos resultados. 

 
 
Figura 5 – Antibiograma quantitativo por macrodiluição mostrando a inibição do 
crescimento bacteriano a partir do quinto tubo de diluição, determinando a diluição 
de 1/4 como CIM. 
 
Fonte: FERREIRA, B.L.A. Identificação da atividade antibiótica e relação 
estrutura-atividade de moléculas de origem sintética e animal. 2007. 
Dissertação (Mestrado em Neuroimunologia) – Instituto de Biologia, Universidade 
Federal Fluminense, 2007. 
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4.4 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 
BACTERICIDA (CMB) 
  

 Para determinação da CMB, foi retirado 0,05 µL dos tubos que não 

apresentaram crescimento visível e do controle positivo do experimento diluídos em 

5 ml de salina a 0,85% e semeados em placas de Petri com a utilização de alça de 

Drigalsky em meio sólido, incubadas a 37°C por 24 horas, e posteriormente 

contadas. A CMB foi estabelecida como a menor concentração da droga que foi 

capaz de eliminar 99,9% do inóculo.  

 

Análise estatística  

 Todas as análises foram efetuadas com três repetições. Os resultados 

expressos pela média dos valores encontrados foram avaliados estatisticamente, por 

meio da análise de variância e as médias comparadas (p<0,05). 

 
4.5 ANÁLISE IN SILICO DOS PARÂMETROS 
FARMACOCINÉTICOS E TOXICOLÓGICOS TEÓRICOS 
   

Utilizamos técnicas de modelagem molecular onde as estruturas dos 

derivados acilhidrazônicos foram construídas e otimizadas utilizando os programas 

Molinspiration® (http://www.molinspiration.com/cgibin/properties) e Osiris® Property 

Explorer (http://www.organic-chemistry.org/prog/peo) em ambiente Windows em uma 

estação de trabalho com processador Intel Pentium® 4, operando a 3.2 GHz de 

freqüência e 2 Gb de memória RAM.  
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 Através do programa Molinspiration® foram avaliados alguns parâmetros 

como coeficiente de partição octanol/água calculado, número de átomos e volume 

molecular. Como os derivados planejados são para a administração por via oral, eles 

devem ser capazes de ser absorvidos no trato gastrintestinal. Desta forma, eles 

também foram avaliados de acordo com a “Regra dos Cinco de Lipinski” (LIPINSK, 

2001).  

 A farmacocinética teórica in silico é uma abordagem atualmente muito 

utilizada no estudo inicial das propriedades ADMET que tem como objetivo diminuir o 

gasto desnecessário em ensaios biológicos de derivados com alta probabilidade de 

problemas farmacocinéticos e tóxicos futuros, economizando tempo e investimento e 

contornando os problemas éticos envolvendo o uso de animais de laboratório 

(KADAN, 2007).  

 Um estudo de ADMET eficiente é essencial para que se tenham derivados 

promissores, com maiores probabilidades de não serem descartados na fase clínica. 

Assim, atualmente, estudos ADMET vêm sendo aplicados em etapas anteriores no 

desenvolvimento de fármacos, a fim de se delinear melhor o estudo de novos 

derivados ativos (DAVIS & RILEY, 2004).  

As estruturas dos derivados acilhidrazônicos e de alguns antimicrobianos em 

uso no mercado foram submetidos à análise in silico dos parâmetros 

farmacocinéticos e toxicológicos teóricos (ADMET – absorção, distribuição, 

metabolismo, excreção e toxicidade) juntamente com drugscore (índice do potencial 

da molécula analisada em ser um candidato a fármaco) e druglikeness (semelhanca 

com fármacos), usando o programa Osiris®, com o intuito de analisar se os 

derivados possuem as características essenciais para que possam ser considerados 

como potenciais candidatos a fármacos antimicrobianos.  
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 Segundo o programa Osiris® a predição teórica de toxicidade pode apontar 

para a presença de alguns fragmentos geralmente responsáveis por efeitos 

irritantes, mutagênicos, tumorigênicos ou reprodutivos destas moléculas que são 

importantes na seleção de novas substâncias bioativas candidatas a fármacos.  

 

4.6 CULTURA DE CÉLULAS 

4.6.1 Obtenção de macrófagos derivados de monócitos 
isolados de sangue periférico humano. 
 

 As células utilizadas para o preparo das culturas foram obtidas a partir da 

capa leucoplaquetaria (buffy coat), subproduto da separação em componentes de 

sangue total coletado de doadores normais voluntários, cedidos pelo Serviço de 

Hemoterapia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ) (CAAE -

0157.0.197.000-09). As células mononucleares sanguíneas foram purificadas 

usando-se gradiente de Ficoll-Hypaque (Sigma). Após quantificação em câmara de 

Neubauer, as células (5 x 107 células) foram processadas pelo método de agregação 

ao frio (cold agregation) para purificação dos monócitos (SANTOS et al.,1999). Os 

monócitos foram quantificados e plaqueados em Labteks (Invitrogen) 2 x 105 células 

/poço, em meio RPMI (Sigma) enriquecido com L-Glutamina (Sigma) adicionado de 

10% de soro fetal bovino (Hyclone) para adesão dos monócitos. Após 7 dias em 

cultura, os monócitos se encontraram completamente diferenciados em macrófagos. 

 

4.6.2 Preparação das soluções-estoque dos materiais 

 



56 

4.6.2.1 Preparação dos derivados acilhidrazônicos 

 As soluções-estoque dos quatro derivados acilhidrazônicos ativos sintetizados 

pelo grupo da Professora Drª Anna Cláudia Cunha do Instituto de Química-UFF 

foram preparadas em dimetilsulfóxido (DMSO) obtido da Merk. Os derivados foram 

pesados a 2µg, o equivalente a 0,0020g, diluídos em 100µl de DMSO e 

acondicionados em microtubos tipo Eppendorf e feitas rediluições (Figura 6). 

 

4.6.2.2 Preparação dos controles experimentais  

 Os antimicrobianos clínicos (Ciprofloxacina e Vancomicina) foram utilizados 

como controles. A Ciprofloxacina e a Vancomincina foram diluídas em DMSO a uma 

concentração de 1µg/ml e 2µg/ml. DMSO e meio de cultura também foram utilizados 

como controles e aplicados 10 µl dos mesmos as culturas (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Representação da metodologia utilizada para a diluição dos derivados e 
controles experimentais. 

 

4.7 TESTE DE CITOTOXICIDADE EM CULTURA DE CÉLULAS 
HUMANAS 
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 A determinação da citotoxicidade dos derivados acilhidrazônicos foi obtido em 

cultura de células humanas (macrófagos) isoladas de células mononucleares de 

sangue periférico. Após a diferenciação, os derivados diluídos em DMSO foram 

adicionados às culturas de macrófagos em duplicatas (Figura 7). Foram preparadas 

12 Lab-Teks, 06 para cada doador.  

 

 
 

Figura 7 – Representação das Lab-Teks de 8 poços contendo a distribuição dos 
derivados e antimicrobianos controle (Vanco=vancomicina e Cipro=ciprofloxacina) 
aplicados nas concentrações em 1, 2, 10 e 20µg/mL nos experimentos. 
 
 
 Depois de 24 horas de incubação, as células tratadas e não-tratadas foram 

lavadas duas vezes com solução de PBS e fixadas com 2% de formaldeído em PBS 

durante 15 minutos, sendo coradas com GIEMSA. . 

 A quantificação dos macrófagos foi realizada pela contagem randômica de 

100 campos utilizando microscópio óptico (Axioskop, Zeiss) em objetiva de 40. Por 

serem células aderentes, o número de macrófagos corados representa diretamente 

o número de células vivas. O ensaio foi realizado em duplicata e os resultados são 

expressos na forma de porcentagem de citotoxicidade, onde: 

 

% CITOTOXICIDADE = [(Nº cels.tratadas com as substâcias - Nº cels. controles)] )] x 100 
 Nº de cels. controle 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 DERIVADOS ACILHIDRAZÔNICOS: ANÁLISE IN VITRO 
DO PERFIL ANTIBACTERIANO 
 

5.1.1 Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos (TSA) 

 

 No presente estudo foram realizados testes de sensibilidade a 

antimicrobianos (TSA) frente a 14 cepas de bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas isoladas de pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro HUAP/UFF 

utilizando 16 derivados acilhidrazônicos (Figura 8).  

Os testes de sensibilidade a antimicrobianos estão indicados para qualquer 

organismo que contribua a um processo infeccioso que requeira tratamento 

antimibacteriano, cuja suscetibilidade não é preditiva e que seja capaz de exibir 

resistência (CLSI, 2005). Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 1, 

na qual dos 16 derivados da família do Ácido N-arilamino-5-metil-1H[1,2,3]-triazol-4-

carboxílico hidrazida que foram testados frente as 14 cepas bacterianas, quatro (N-

H-FUR-NO2, N-Cl-FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2 - n, o, p, q 

respectivamente) foram capazes de inibir o crescimento no ensaio de antibiograma 

qualitativo (TSA) frentes as cepas E. faecalis 01, S. aureus 8380, S. aureus 8148, S. 

aureus 53700, S. epidermidis 53837, S. haemolyticus 53076 e P. aeruginosa 36408. 
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Derivados 
Bactérias 

Classificação pela 
coloração de Gram Nome Cepa 

 
 
 

 
Gram-positivo 

E. faecalis 01 

S. aureus 
S. aureus 
S.aureus  

8380 
8148 
53700 

S. epidermidis 
S. epidermidis 
S. epidermidis  

S. haemolyticus  

201 
8126 
53837 
53076 

 
Gram-negativo 

P. aeruginosa 36408 

E. cloacaceae 
E. cloacaceae 

406 
560 

K. pneumoniae 6891 

E. coli 
E. coli 

635 
6922 

 
Figura 8 – Derivados da família do Ácido N-arilamino-5-metil-1H[1,2,3]-triazol-4-carboxílico hidrazida e bactérias (classificação por 
Gram e tipos de cepas) utilizados neste trabalho
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 Os antimicrobianos controle, ciprofloxacina para cepas Gram-negativas 

(sensível ≥ 21mm) e vancomicina para cepas Gram-positivas (sensível ≥ 15mm) 

foram usados para comparação seguindo a indicação de sensibilidade neste estudo, 

conforme especificações do Instituto de Padronização Clínica e Laboratorial (CLSI). 

Os halos de inibição foram considerados significativos para valores ≥ 15 mm. 

 

TABELA 1 – Antibiograma qualitativo dos 16 derivados da família do Ácido N-
arilamino-5-metil-1H[1,2,3]-triazol-4-carboxílico hidrazida (a-q) 
 

Cepas Clínicas 
 

Sensibilidade (halos em mm)* 

R= fenil R=5-bromo-
2-tiofenil R=2-furfuril R=5-nitro- 

2-furfuril 

H 
(a) 

Cl 
(b) 

Br 
(c) 

 F 
 (d) 

H 
(e) 

Cl 
(f) 

Br 
(g) 

 F 
 (h) 

H 
(i) 

Cl 
(j) 

Br 
(l) 

 F 
 (m) 

H 
(n) 

Cl 
(o) 

Br 
(p) 

F 
(q) 

E. faecalis 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 12 12 

S. aureus 8380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 14 16 
S. aureus 8148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16 16 16 
S. ORSA 53700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18 16 12 

S. epidermidis 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S.epidermidis 8126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 
S.epidermidis 53837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 12 14 

S. haemolyticus 53076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 14 16 
P. aeruginosa 36408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 22 22 24 

E. cloacae 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. cloacae 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K. pneumoniae 6891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. coli 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

E. coli 6922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 
 
*Controles: ciprofloxacina (sensível ≥ 21 mm); vancomicina (sensível ≥ 15 mm) 
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5.1.2 Concentrações Inibitórias Mínimas (CIMs) e 
Concentrações Mínimas Bactericidas (CMBs) 
 

 O antibiograma quantitativo para a determinação dos CIMs e dos CMBs foram 

realizados apenas com os derivados ativos (N-H-FUR-NO2, N-Cl-FUR-NO2, N-Br-

FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, respectivamente n,o,p,q), que apresentaram perfil positivo 

no antibiograma qualitativo com halos ≥ 15mm seguindo o padrão de sensibilidade 

descrito pelo CLSI. 

 Os CIMS e CMBS foram determinados pela técnica de diluição à metade, com 

as culturas em fase exponencial de crescimento. O CIM foi definido como a menor 

concentração do derivado que inibiu completamente o crescimento visível da cultura 

e a CMB definida como a menor concentração do derivado que eliminou pelo menos 

99,9% do inóculo. Segundo Freitas, nas cepas já resistentes, os valores de CIM e 

CMB estão altos em relação a das cepas sensíveis, mas são idênticos, enquanto 

nas cepas tolerantes, os valores são diferentes, com a CMB mais elevada do que o 

CIM, de tal maneira que CMB/CIM ≥ 16 (FREITAS et al, 1989). 

 Na tabela 2 estão apresentados os valores das concentrações inibitórias 

mínimas (CIMs) e das concentrações mínimas bactericidas (CMBs) dos quatro 

derivados acilhidrazônicos para os isolados clínicos empregados em nossos 

estudos. Os resultados obtidos para os derivados ativos em comparação com 

antimicrobianos utilizados na prática clínica mostram que os valores de CIMs 

observados em nosso laboratório são baixos, variando entre 1µg/mL a 16µg/mL, 

próximos aos encontrados para os antimicrobianos de uso clínico (1-32µg/mL), com 

o valor mais alto sendo encontrado para a cepa S. epidermidis 53837. 

 Os valores encontrados na determinação das concentrações mínimas 

bactericidas (CMBs) foram os mesmos dos encontrados para as concentrações 
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mínimas inibitórias (CIMs), onde a relação CMB/CIM= 1. Esses valores caracterizam 

uma sensibilidade das cepas avaliadas sem existência de tolerância prévia. Assim, 

nossos derivados agiram como moléculas antibióticas com potência similar aos 

antimicrobianos de uso clínico com características tanto bactericidas quanto 

bacteriostáticas. 

 

Tabela 2 – Concentrações mínimas inibitórias (CIMs) e concentrações mínimas 
bactericidas (CMBs) dos derivados do Ácido N-arilamino-5-metil-1H[1,2,3]-triazol-4-
carboxílico hidrazida que apresentaram perfil positivo no antibiograma qualitativo, 
com halos ≥ 15 mm 

 

Cepas Clínicas 

Derivados com  
R= 5-nitro-2-furfuril (µg/mL) 

CIM*  CMB*  
H 

(n) 
Cl 
(o) 

Br 
(p) 

F 
(q) 

H 
(n) 

Cl 
(o) 

Br 
(p) 

F 
(q) 

P. aeruginosa 36408 1 2 1 2 1 2 1 2 

S. aureus 8148 4 4 4 4 4 4 4 4 
S. 53700 1 4 1 - 1 4 1 - 

S.haemolyticus 53076 2 1 - 4 2 1 - 4 
S. aureus 8380 2 - - 1 2 - - 1 

E. faecalis 01 8 - - - 8 - - - 

 S.epidermidis 53837 16 - - - 16 - - - 
 

*Controles: vancomicina (S ≤ 4 µg/ml); ciprofloxacina (S ≤ 1µg/ml) 

 
5.2 ANÁLISE DOS PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS 
(ADMET) IN SILICO E TOXICOLÓGICOS IN SILICO E IN 
VITRO 
 

 As estruturas dos derivados acilhidrazônicos e de alguns antimicrobianos 

foram submetidos à análise in silico dos parâmetros ADMET (absorção, distribuição, 

metabolismo, excreção e toxicidade) usando o programa Osiris ® Property Explorer 
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(http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/drugScore.html) para avaliar o potencial 

teórico destes derivados como candidatos a novos fármacos (Figura 9). 

 

 

 
 
Figura 9 – Imagens dos Programas Molinspiration® (www.molinspiration.com.br) 
(abaixo) e Osiris® (Http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/druglikeness.html) 
(acima) mostrando a estrutura e o cálculo do derivado N-F-FURNO2 e N-H-FUR-
NO2, respectivamente. 
 

Inicialmente utilizamos o programa Molinspiration ® Products and Services 

(Tabela 3), onde avaliamos alguns parâmetros importantes.  
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Tabela 3 – Análise das propriedades físico-químicas teóricas dos derivados 
acilhidrazônicos (a-q). 
 
 

Derivado Regra de Lipinski 
  natoms TPSA nviolations nrotb volumecLogP MW nOHNH nON 

 

A 2,93 287,53 2 7 24 84,21 0 5 320,36 
B 0,38 355,81 2 7 25 76,62 0 5 304,56 

C 3,74 299,25 2 7 25 84,21 0 5 305,41 
D 3,1 338,35 2 7 25 84,21 0 5 292,46 
E 3,76 405,28 2 7 24 84,21 0 5 296,12 

F 4,44 439,73 2 7 25 84,2 0 5 309,66 

G 4,57 484,18 2 7 25 84,21 0 5 314,01 

H 3,93 423,27 2 7 25 84,21 0 5 301,05 
I 2,19 310,32 2 8 23 97,35 0 5 269,09 
J 2,87 344,76 2 8 24 97,35 0 5 282,63 

L 3 389,21 2 8 24 97,35 0 5 286,98 

M 2,35 328,31 2 8 24 97,35 0 5 274,02 
N 2,27 355,31 2 11 26 143,17 1 6 292,43 
O 2,95 389,76 2 11 27 143,17 1 6 305,96 

P 3,08 434,21 2 11 27 143,17 1 6 310,31 
Q 2,44 373,3 2 11 27 143,17 1 6 297,36 

 
 

Dentre os parâmetros cálculados estão o coeficiente de partição octanol/água 

calculado (cLogP), que se refere à hidrofobicidade molecular e que afeta a absorção 

do fármaco e o metabolismo das moléculas, bem como sua toxicidade; número de 

átomos, volume molecular, “Regra dos Cinco” de Lipinski (clogP ≤ 5, peso molecular 

≤ 500 daltons (Da), número de receptores de hidrogênio ≤ 10, e o número de 

doadores de hidrogênio ≤ 5), nviolations (número de violações da Regra de Lipinski) 
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(HOU et al, 2006). Além disso, foram calculados a área de superfície polar (TPSA), 

número de ligações rotáveis (nrotb), que devem ser menores do que 140 Å e 10 

respectivamente. 

 Os resultados revelaram que os derivados cumpriram a “Regra dos Cinco” de 

Lipinski (clogP entre 0,38 e 4,57; peso molecular/MW entre 299,25 e 484,18; número 

de doadores de hidrogênio/nOHNH de 2) violando apenas uma das quatro regras 

quanto ao número de aceptores de hidrogênio/nON entre 7 e 11, o que lhes é 

permitido. Este dado sugere que esses derivados são suficientemente hidrofóbicos 

para penetração das membranas biológicas.  

 O programa pode apontar para a presença de alguns fragmentos geralmente 

responsáveis por efeitos irritantes, mutagênicos, tumorigênicos ou reprodutivos 

nestas moléculas. É importante ressaltar que os alertas de risco são apenas 

indicativos de que a molécula pode ter algum fragmento que cause efeito tóxico 

servindo para orientar a seleção dos derivados para futuros ensaios in vitro e in vivo. 

Isso é possível, pois se pode estabelecer uma predição de acordo com uma lista de 

fragmentos criada a partir das moléculas da base de dados do RTECS (Registro de 

Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas) que apresentam toxicidade já conhecida 

(TECKTO, 2005).   

 Para isso, determinamos os valores de risco toxicológico relacionado ao efeito 

mutagênico, tumorigênico, irritante e reprodutivo que variaram de 1 (baixo), 2 

(médio) a 3 (alto), e testamos ainda de forma preliminar o efeito citotóxico in vitro dos 

derivados frente a macrófagos humanos. 

 A avaliação de toxicidade de um fármaco é um fator de grande importância 

para um potencial comércio do mesmo, uma vez que um número muito significativo 

de protótipos são reprovados em ensaios clínicos com base em sua alta toxicidade. 
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 Desta maneira, os derivados acilhidrazônicos ativos (N-H-FUR-NO2, N-Cl-

FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2) foram submetidos a avaliação inicialmente 

teórica como possíveis candidatos a novos fármacos. A comparação com alguns 

fármacos já utilizados na terapêutica (ex: oxacilina, penicilina G, cloranfenicol, 

linezolide, ampicilina, amoxicilina, cefalexina, clindamicina, gentamicina, imipenem, 

tetraciclina, ceftazidina, sulfametoxazol e ciprofloxacino) também foi realizada neste 

estudo teórico (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Risco de toxicidade calculado utilizando o programa Osiris ® Property 
Explorer para os derivados acilhidrazônicos ativos e de alguns fármacos utilizados 
na terapêutica antimicrobiana (1= baixo, 2= médio, 3=alto) 
 
 

DERIVADO 
RISCO DE TOXIDADE 

EFEITO 
MUTAGÊNICO 

EFEITO 
TUMORIGÊNICO 

EFEITO 
IRRITANTE 

EFEITO 
REPRODUTIVO 

N-H-FUR-NO2 2 3 1 1 
N-Cl-FUR-NO2 2 3 1 1 
N-Br-FUR-NO2 2 3 1 1 
N-F-FUR-NO2 2 3 1 1 

CLORANFENICOL 3 3 1 3 
LINEZOLIDA 3 3 1 1 

CIPROFLOXACINO 3 1 1 2 
SULFAMETOXAZOL 1 3 1 1 

AMPICILINA 1 1 1 1 
AMOXICILINA 1 1 1 1 
CEFALEXINA 1 1 1 1 
CEFTAZIDINA 1 1 1 1 

CLINDAMICINA 1 1 1 1 
GENTAMICINA 1 1 1 2 

IMIPENEM 1 1 1 1 
TETRACICLINA 1 1 1 1 

OXACILINA 1 1 1 1 
PENICILINA 1 1 1 1 
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A análise do risco de toxidade teórico dos derivados ativos em comparação 

com os antimicrobianos comercialmente disponíveis e em uso atualmente 

apresentada na Tabela 4 revelou que os derivados apresentam: 

• Perfil com baixo risco teórico para efeitos irritante e reprodutivo, médio para 

efeito mutagênico e mais alto para efeito tumorigênico; 

• Melhor resultado teórico para efeito reprodutivo em comparação com 

ciprofloxacina; 

• Efeito irritante semelhante a todos os antimicrobianos analisados; 

• Efeito mutagênico menor do que ciprofloxacino, cloranfenicol e linezolida; 

•  Efeito tumorigênico semelhante a cloranfenicol, linezolida e sulfametoxazol; 

• Melhores resultados do que os observados em quase todas as categorias 

para o cloranfenicol e linezolida. 

 
Um resultado similar foi obtido com o ensaio inicial in vitro utilizando 

macrófagos humanos e que se encontra indicado na Figura 10. Os primeiros 

resultados inferem que os derivados testados nas concentrações que variaram de 1-

20ug/mL, principalmente os derivados substituídos, possuem um perfil mais próximo 

a ciprofloxacina do que a vancomicina, reconhecidamente mais tóxica e cujo uso se 

restringe ao ambiente hospitalar (Figura 10). Apesar de reconhecidamente 

preliminar, o resultado estimula a sua continuação principalmente no que tange aos 

ensaios in vivo, onde testes com perfil mais sistêmico devem ser realizados. 

O valor de druglikeness de um derivado está relacionado à semelhança com 

fármacos de utilização no mercado, ou seja, indica se o derivado apresenta 

determinadas características essenciais observadas na maioria dos fámacos usados 

atualmente. O druglikeness é baseado em descritores topológicos, dados estruturais 
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e outras propriedades como cLogP e peso molecular. O ideal para uma substância 

ter características druglike, é que ela apresente valores positivos. 

 

Moléculas 
Número de células ± Sd* Citotoxicidade (%) 

[1 ug/ml] [2 ug/ml] [10 ug/ml] [20 ug/ml] [1 ug/ml] [2 ug/ml] [10 ug/ml] [20 ug/ml] 
Controle 86+ 19 86+ 19 86+ 19 86+ 19 0%  0%  0%  0%  

Vancomicina 24+14 14+4 - - 76%  83% - - 
Ciprofloxacina 59+6 10+2 - - 31%  88% - - 
N-H-FUR-NO2 82+2 18+2 27+3 21+2 4%  79% 68% 75% 

N-F-FUR-NO2 48+2 80+5 19+1 11+1 44%  93% 78% 87% 

N-Cl-FUR-NO2 140+10 96+4 98+25 67+13 0%  0% 0% 22% 
N-Br-FUR-NO2 67+7 47+3 57+5 82+13 22%  43% 33% 4% 

 

 
 

    

    

 
Figura 10 – Comparação dos efeitos dos derivados acilhidrazônicos (N-H-FUR-NO2, 
N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, N-Cl-FUR-NO2) e dos antimicrobianos utilizados 
atualmente (vancomicina e ciprofloxacina) sobre macrófagos humanos observados 
em Microscopia óptica e quantificados conforme descrito em Métodos 
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A figura 11 apresenta os valores de druglikeness dos quatro derivados ativos 

N-H-FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2 e N-Cl-FUR-NO2 em comparação com 

antimicrobianos de diversas classes. 

 

 

 
 
Figura 11 – Comparação dos valores de druglikeness (acima) e drugscore 

(abaixo) dos derivados acilhidrazônicos ativos e de alguns fármacos utilizados na 
terapêutica antimicrobiana calculados utilizando programas de modelagem 
molecular  
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Nossos resultados revelaram que todos os derivados apresentaram valores 

teóricos de druglikeness positivos, variando entre 0,97 a 3,52. Os quatro derivados 

obtiveram valores melhores que o cloranfenicol e o linezolide, se destacando o 

derivado N-Cl-FUR-NO2 com valores superiores a sulfametoxazol e a ciprofloxacina. 

Os valores no geral estiveram próximos a maioria dos antimicrobianos clínicos, 

como: tetraciclina, imipenem, gentamicina, clindamicina e vancomicina.  

Neste estudo também verificamos o drugscore, que combina o potencial de 

druglikeness, CLOGP, solubilidade, peso molecular e riscos de toxicidade e nos 

fornece um valor. Este índice pode ser usado para julgar um derivado com um 

potencial perfil para fármaco, no qual quanto mais próximo o valor da molécula for do 

número 1(um), melhor a probabilidade teórica do derivado a fármaco (Figura 11).  

Os dados teóricos de drugscore encontrados foram analisados , o que revelou 

que os derivados apresentam valores de drugscore entre 0,16 e 0,22. Os quatro 

derivados ativos obtiveram melhor desempenho teórico na avaliação do índice de 

drugscore comparados com os índices obtidos por fármacos como o cloranfenicol. 

Os derivados N-H-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, N-Cl-FUR-NO2 apresentaram melhores 

índices que o linezolide, enquanto e o derivado N-Br-FUR-NO2 foi similar Todos os 

derivados obtiveram índices muito próximos aos fármacos comerciais ciprofloxacino, 

sulfametoxazol, azitromicina e vancomicina e o derivado N-H-FUR-NO2 obteve 

índice quase idêntico ao do fármaco vancomicina. 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

Os antimicrobianos estão entre os fármacos mais importantes usados para 

combater as doenças humanas. Entretanto, as bactérias patogênicas têm evoluído 

no sentido da resistência (MARTINEZ, 2009). Ao contrário de outras classes de 

fármacos, os antimicrobianos são distintos pois, sua utilização pode selecionar os 

microorganismos resistentes. A descoberta de um antimicrobiano pode levar cerca 

de 7 a 10 anos, enquanto que o desenvolvimento de resistência leva em torno de 7 a 

8 anos (FERNANDES, 2006; GUIMARÃES et al., 2010).  

 Esta realidade agrava o desafios inerentes à descoberta de novos 

antimicrobianos, que incluem, por exemplo, a dificuldade em identificar moléculas 

bioativas que possam atravessar membranas microbianas (PAYNE et al., 2007). É 

evidente que a resistência é inevitável e a compreensão sobre as origens, a 

evolução e a disseminação da resistência aos antimicrobianos gera informações 

importantes para a descoberta de novos protótipos bem como, o desenho de novas 

estruturas contribui neste processo (OMS, 2010). 

 A necessidade premente da descoberta de novos agentes antimicrobianos é 

justificada por diversas causas, entre elas, podemos citar além das altas taxas de 

resistência microbiana e as infecções oportunistas relacionadas doenças como a 
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AIDS, e os riscos inerentes a transplantes, quimioterapia e além disso, a redução no 

número de antimicrobianos aprovados pela FDA.  

A descoberta de antimicrobianos com novos mecanismos de ação, também se 

faz necessário, posto que cada vez mais doenças infecciosas, especialmente em 

ambientes hospitalares, são causadas por bactérias que apresentam resistência de 

forma eficiente aos mecanismos tradicionais. Isso contribui para o grave aumento do 

índice não só de infecções hospitalares mas também do índice de mortalidade 

resultante das mesmas (PAYNE et al., 2007; COATES & HU, 2007; GUIMARÃES, 

2010). 

 Em face dessa problemática, o grupo coordenado pela Dra. Anna Claudia 

Cunha do Instituto de Química da UFF vem pesquisando e desenvolvendo novos 

modelos de estruturas químicas com perfil antimicrobiano, o que gerou a síntese de 

uma nova série derivada do ácido N-arilamino-5-metil-1H-[1,2,3]-triazol-4-carboxílico 

hidrazida. O objetivo do grupo foi verificar a importância do grupamento 

acilhidrazona como substituinte biologicamente ativo comparado ao grupamento 

pirazolo-piridina, já descrito como contendo o potencial antimicrobiano (LEAL et al., 

2008).  

 Substâncias N-acilhidrazônicas bioativas, estruturalmente planejadas pelo 

emprego de estratégias de desenho molecular são descritas na literatura como 

possuindo amplas atividades biológicas, como atividades antiinflamatórias, 

analgésicas e antitrombóticas identificadas para esta classe de derivados 

(GUIMARÃES, 2009). Barreiro et al, 2001 relatou a síntese de novas acil-aril-

hidrazonas com excelentes resultados para atividade analgésica.  

A síntese dos 16 novos derivados (a-q) da série do ácido N-arilamino-5-metil-

1H-[1,2,3]-triazol-4-carboxílico hidrazida apresentou novas substituições nas 
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posições R (H, Br, F, Cl) e Ar (fenil, 5-bromo-2-tiofenil, 2-furfuril e 5-nitro-2-furfuril) no 

intuito de verificar se essas modificações são capazes de expressar e modular a 

atividade encontrada. 

  Desta maneira, a hipótese da pesquisa considerou a existência do potencial 

biológico deste grupo e a capacidade das diferenças estruturais dos derivados da 

classe acilhidrazona em determinar as alterações dos perfis bactericida e 

bacteriostático contra cepas hospitalares multiresistentes. 

 A realização deste trabalho confirmou a nossa hipótese e mostrou que quatro 

dos 16 novos derivados da família do Ácido N-arilamino-5-metil-1H[1,2,3]-triazol-4-

carboxílico hidrazida (N-H-FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, N-Cl-FUR-

NO2), avaliados frente a 14 cepas de bactérias gram-positivas e gram-negativas 

multiresistentes, foram capazes de inibir o crescimento das cepas E. faecalis 01, S. 

aureus 8380, S. aureus 8148, S. aureus 53700, S. epidermidis 53837, S. 

haemolyticus 53076 e P. aeruginosa 36408 no ensaio de antibiograma qualitativo 

(TSA) de forma importante.  

 Os antimicrobianos usados como controle neste trabalho para determinação 

da sensibilidade das cepas do HUAP frente as novas moléculas foram a 

ciprofloxacina (cepas Gram-negativas) e a vancomicina (cepas Gram-positivas), 

conforme as especificações do Instituto de Padronização Clínica e Laboratorial 

(CLSI). Segundo o CLSI, pode se classificar os resultados do TSA (halo) como 

‘sensível’, ‘intermediário’, ou ‘resistente’. A categoria “sensível” refere-se a uma 

infecção provocada por determinada cepa tratável com uma dosagem de agente 

antimicrobiano recomendada para esse tipo de infecção e espécie infectante. A 

categoria “intermediária” refere-se a cepas nas quais a Concentração Mínima 

Inibitória do agente antimicrobiano para os quais as taxas de resposta podem ser 
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inferiores aos dos isolados de cepas sensíveis. Já as cepas “resistentes” não são 

inibidas pelas concentrações sistêmicas dos agentes antimicrobianos que 

normalmente são atingíveis em regimes terapêuticos normais e/ou possuem maior 

probabilidade de ocorrência de mecanismos de resistência microbiana. 

 Na análise comparativa realizada neste trabalho, os resultados encontrados 

no teste de sensibilidade demonstraram que os quatro derivados ativos 

apresentaram halos de inibição muito significativos, indicando a sensibilidade das 

cepas frente a nova série (halo = 16-30 mm) quando comparado aos antimicrobianos 

padrão (halo sensível ≥ 15-21 mm). 

 As determinações das Concentrações Mínimas Inibitórias (CIMs) e das 

Concentrações Mínimas Bactericidas (CMBs) são relevantes no sentido da 

orientação da antibioticoterapia, assim como, na pesquisa básica (FREITAS et al., 

1989) e embora sejam estimados in vitro, orientam também na determinação das 

concentrações bacteriostática (CIM) e bactericida (CMB) dos antimicrobianos nos 

fluidos do organismo (PENILDON, 1998). 

 A nossa avaliação utilizando o antibiograma quantitativo (CIM) mostrou que os 

quatro derivados ativos apresentam um perfil promissor (1µg/mL - 4µg/mL) 

comparável aos encontrado para os antimicrobianos ciprofloxacina e vancomicina (≤ 

1µg/mL e ≤ 4µg/mL respectivamente). Os valores encontrados na determinação das 

concentrações mínimas bactericidas (CMBs) para estes quatro derivados foram os 

mesmos dos encontrados para as concentrações mínimas inibitórias (CIMs), com a 

relação CMB/CIM = 1. Isso caracteriza a inexistência de tolerância e sugere que as 

novas moléculas antibióticas identificadas possuem uma potência similar aos 

antimicrobianos de uso clínico com características tanto bactericidas quanto 

bacteriostáticas. O estudo do perfil antibacteriano dos quatro novos derivados 
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evidenciou a ação destes contra organismos gram-positivos (E. faecalis, S. aureus, 

S. epidermidis, S. aureus 53700, S. haemolyticus) e gram-negativos (P. aeruginosa). 

Esse resultado é muito interessante, pois a maioria dos antimicrobianos 

recentemente descobertos atuam contra bactérias gram-positivas e as perspectivas 

para encontrar novos antimicrobianos para microrganismos gram-negativos é bem 

mais complexa, devido a sua membrana externa, que bloqueia a entrada de alguns 

antimicrobianos, e pela ação das bombas de efluxo como mecanismo de resistência 

(FALAGAS et al., 2005).  

A literatura relata que patógenos oportunistas, como a Pseudomonas 

aeruginosa, são frequentemente muito resistentes aos medicamentos em 

comparação com as bactérias normalmente associadas com a doença (CANTON, 

2009; ALLEN et al., 2010; MARTINEZ, 2009). 

 Atualmente, existem em torno de três agentes antimicrobianos com novos 

mecanismos de ação em estudos pré-clínicos de Fase I, pela FDA. No entanto, 

estes fármacos são de amplo espectro de ação para microrganismos gram-positivos 

ou infecções do trato respiratório, sendo que os últimos antimicrobianos lançados 

possuem ação principalmente ou exclusivamente em gram-positivos. Para as 

bactérias gram-negativas não há nenhum fármaco com novo mecanismo de ação 

em teste pré-clínico, o que se torna preocupante ao caso de surto causado por 

bactérias resistentes aos antimicrobianos presentes no mercado (PAYNE et al., 

2007; GUIMARÃES et al., 2010). As infecções causadas por bactérias gram-

negativas representam então uma grave ameaça por se constituirem infecções com 

potencial verdadeiramente intratável (FALAGAS et al., 2005).  

Essas cepas de bactérias, onde pode-se incluir P. aeruginosa, podem ser 

resistentes a alguns medicamentos (MDR-multidrug-resistant), todos ou excetuando-
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se um antimicrobiano (PDR-pandrug-resistant) e extensivamente resistentes (XDR-

extensively drug resistant) frente as classes de antimicrobianos normalmente 

utilizados para tratar as bactérias gram-negativas, como: penicilinas, cefalosporinas, 

carbapenêmicos, monobactâmicos, quinolonas, aminoglicosídeos, tetraciclinas e 

polimixinas (FALAGAS et al., 2005; FISCHBACH & WALSH, 2009). 

 Historicamente entre as classes de microrganismos patógenos resistentes aos 

antimicrobianos que estão emergindo como ameaças para a saúde pública, 

podemos destacar a classe de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina 

(MRSA), que vem apresentando dados envolvendo uma alta taxa de mortalidade e 

aumento do tempo de permanência dos pacientes no hospital. Além disso, o 

aumento da prevalência de MRSA aumenta a probabilidade da ocorrência de S. 

aureus resistentes à vancomicina (VRSA), tão mortal quanto MRSA, porém mais 

difíceis de tratar (FISCHBACH & WALSH, 2009).  

Neste contexto, nossos resultados com os quatro novos derivados 

demonstraram que estes possuem um potencial promissor, visto que podem servir 

como uma alternativa de uso entre os agentes antimicrobianos utilizados em última 

instância para o tratamento de cepas multiresistentes aos antimicrobianos como a 

vancomicina, ainda considerada como uma das poucas opções de tratamento, 

senão por vezes a única, frente a multiresistência bacteriana. É importante ressaltar 

que os estafilococos com resistência à meticilina ou oxacilina situam-se entre os 

microrganismos mais frequentes de infecção hospitalar (GELATTI et al., 2009), 

levando a um aumento no uso de vancomicina (TENOVER, 2005).  

Derivados hidrazônicos constituem-se em uma importante classe de 

derivados para o desenvolvimento de novos medicamentos eficazes contra 

infecções microbianas multiresistentes aos medicamentos. 
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Gurkok, Altanlar e Suzen 2003 avaliaram uma série de indol-3-aldeído 

hidrazida-5-bromoindole-3-aldeído hidrazona quanto à atividade antimicrobiana in 

vitro pela técnica de diluição serial duas vezes contra o Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (MRSA), Escherichia coli, Bacillus subtilis e Candida albicans. 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada para os compostos testes e 

de padrões de referência como sultamicilina, ampicilina, fluconazol e ciprofloxacina. 

Os compostos apresentaram um amplo espectro de atividade com CIM mais elevado 

(6,25-100 µg/mL) que as quatro moléculas identificadas nesta dissertação (1µg/mL - 

4µg/mL). 

 Rollas e colaboradores sintetizaram em 2002 uma série de hidrazonas que se 

apresentaram como potenciais agentes antimicrobianos. Os derivados apresentaram 

atividade antibacteriana contra S. aureus, E. coli, P. aeruginosa de forma similar aos 

quatro compostos aqui identificados, indicando um possível papel farmacofórico da 

hidrazona nestas estruturas. 

 Küçükgüzel e colaboradores em 2003 sintetizaram derivados de hidrazona 

que mostraram atividade contra S. epidermidis e S. aureus com CIMs de 18,75 e 

37,5 µg/mL respectivamente, mais elevados que nossos compostos reforçando o 

perfil promissor de nossas moléculas. 

Nossos testes indicam que nossos derivados acilhidrazônicos são resistentes 

a ação das beta-lactamases,e que são capazes de atuar frente a bactérias 

resistentes a diversos antimicrobianos, inclusive a oxacilina, uma vez que 

apresentaram atividade antibacteriana contra as cepas E. faecalis 01, S. aureus 

8380, S. aureus 8148, S. aureus 53700, S. epidermidis 53837, S. haemolyticus 

53076 e P. aeruginosa 36408. O perfil biológico destes derivados os revela como 

antimicrobianos promissores e de amplo espectro de ação, atuando tanto para 
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Gram-positivos, como para Gram-negativos, com valores de CIM consideravelmente 

baixos.  

A análise dos parâmetros moleculares apontou características importantes 

nos quatro derivados (N-H-FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, N-Cl-FUR-

NO2) que podem estar relacionados com as atividades inibitórias do crescimento e 

bactericidas observadas nos ensaios in vitro. O estudo teórico infere que a inserção 

do grupo 5-nitro-2-furfuril tenha viabilizado interações com o alvo (enzima/receptor) 

nas bactérias.  

Embora não seja possível comparar a função do grupamento Nitro e de seus 

substituintes H, Br, F, e Cl entre os derivados acilhidrazônicos e os antimicrobianos 

de uso clínico, pois possuem estruturas singularmente diferentes, é fato que os 

grupamentos têm sua importância em um conjunto de fatores que influenciam a 

atividade antibacteriana de uma molécula (WERMUTH, 2008). Apesar de 

desconhecer o mecanismo de ação da molécula, é possível  notar que a presença 

de tais substituintes associados ao grupamento Nitro foi relevante para a atividade 

apresentada pelos derivados acilhidrazônicos. 

 É provável que o núcleo base destes derivados interfira de maneira 

significativa na atividade antibacteriana, favorecendo que o derivado faça interações 

com o alvo bacteriano, ou ainda, auxiliando na sua permeabilidade dentro da célula 

bacteriana. 

Neste contexto, alguns parâmetros estruturais avaliados parecem estar 

correlacionados como o TSPA, o número de aceptores de prótons e o número de 

átomos. A análise dos parâmetros de ADMET (absorção, distribuição, metabolismo, 

excreção e toxidade) mostrou que os derivados cumpriram a “Regra dos Cinco” de 

Lipinski (LIPINSKI, 2001), o que sugere que eles sejam suficientemente hidrofóbicos 
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para penetração das membranas biológicas, similar a série pirazolopiridina (LE AL al, 

2008), reforçando o encaminhamento destas moléculas para estudos in vivo. 

A análise do risco de toxidade teórico dos derivados ativos em comparação 

com os antimicrobianos comumente utilizados na terapêutica antimicrobiana revelou 

que os derivados apresentam um perfil com baixo risco para efeitos irritante e 

reprodutivo, médio para efeito mutagênico e mais alto para efeito tumorigênico, 

contudo os derivados apresentaram um melhor desempenho teórico para efeito 

reprodutivo em comparação com ciprofloxacino, semelhante ao efeito irritante de 

todos os antimicrobianos analisados, efeito mutagênico melhor do que 

ciprofloxacino, cloranfenicol e linezolida, efeito tumorigênico semelhante a 

cloranfenicol, linezolida e sulfametoxazol e melhores resultados do que os 

observados em quase todas as categorias para o cloranfenicol e linezolida. O 

resultado preliminar do ensaio de citotoxicidade celular experimental revelou um 

perfil inicial similar do derivado não-substituído (N-H-FUR-NO2) com a ciprofloxacina, 

nos sugerindo ainda que a substituição de Ar (F, Cl e Br) é importante para 

diminuição do efeito citotóxico. 

No que diz respeito ao potencial teórico como candidatos a novos fármacos 

(druglikeness e drugscore), nossos dados mostram que todos os derivados 

apresentaram valores teóricos de druglikeness positivos e com nível similar aos 

fármacos comumente utilizados na clínica das infecções bacterianas. Os derivados 

ativos obtiveram valores melhores que o cloranfenicol e o linezolide, se destacando 

o derivado N-Cl-FUR-NO2 com valores superiores a sulfametoxazol e a 

ciprofloxacina. Os valores no geral foram próximos a maioria dos antimicrobianos 

clínicos, como tetraciclina, imipenem, gentamicina, clindamicina e vancomicina 

indicando a potencialidade mercadológica. 
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Os quatro derivados obtiveram melhor desempenho teórico na avaliação do 

índice de drugscore (0,16 - 0,22) comparados com os índices obtidos por fármacos 

como o cloranfenicol, o linezolide, o ciprofloxacino, sulfametoxazol, azitromicina e 

vancomicina.  

 Estudos complementares de modelagem molecular podem ajudar a sugerir 

modificações estruturais que possam aprimorar ainda mais a atividade encontrada 

nestes derivados, ressaltamos mais uma vez que os resultados e os alertas de risco 

da análise dos parâmetros farmacocinéticos (ADMET) e toxicológicos teóricos  

realizados neste estudo possuem limitações sendo apenas indicativos, apontando os 

estudos de citotoxicidade in vivo como importantes para a continuação da análise 

farmacológica destes derivados. 
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7. CONCLUSÕES  

 Neste estudo foram realizadas as análises antimicrobiana e toxicológica 

in vitro e in silico da nova série de derivados do ácido N-arilamino-5-metil-1H-

[1,2,3]-triazol-4-carboxilico hidrazida tendo gerado as seguintes conclusões: 

- Dentre os 16 derivados avaliados, a análise de sensibilidade frente a 

14 cepas Gram-positivas e Gram-negativas revelou quatro novos derivados 

ativos (N-H-FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, N-Cl-FUR-NO2) frente 

as cepas E. faecalis 01, S. aureus 8380, S. aureus 8148, S. aureus 53700, S. 

epidermidis 53837, S. haemolyticus 53076 e P. aeruginosa 36408. 

- Os derivados ativos (N-H-FUR-NO2, N-Br-FUR-NO2, N-F-FUR-NO2, N-

Cl-FUR-NO2) apresentaram um potencial significativo com perfil bacteriostático 

e bactericida (CIM e CMB = 1µg/mL a 16µg/mL) frente as cepas resistentes e 

com perfil citotóxico inicial aparentemente melhor para os derivados 

substituídos . 

- A análise farmacocinética e toxicológica in silico dos 16 derivados desta 

série aponta para a relação direta da atividade com a presença do grupo 5-

nitro-2-furfuril. A análise reforça ainda o potencial promissor destas moléculas, 

posto que estas se apresentam de forma comparável a agentes 
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antimicrobianos em uso no mercado com desempenho razoável nas avaliações 

de druglikness e drugscore, toxicidade teórica e Regra de Lipinski.  
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9. ANEXO 
 
 

9.1 ESPECTRO DE RESISTÊNCIA DAS CEPAS DE 
BACTÉRIAS UTILIZADAS NESTE ESTUDO 
 
 
Enterococcus faecalis 01: resistente a Penicilina G, Cefazolina, Clindamicina e 
a Oxacilina, produtor de Beta lactamase. 
 
Staphylococcus aureus 8380: resistente a Penicilina G, Cefazolina, 
Clindamicina e a Oxacilina, produtor de Beta lactamase. 
 
Staphylococcus aureus 8148: resistente a Penicilina-G e a Gatifloxacina, 
produtor de Beta lactamase. 
 
Staphylococcus epidermidis 201: resistente a Penicilina-G, Oxacilina, 
Gentamicina e a Eritromicina, produtor de Beta lactamase. 
 
Staphylococcus epidermidis 8126: resistente a Penicilina-G, Oxacilina, 
Gentamicina e a Eritromicina, produtor de Beta lactamase. 
 
Pseudomonas aeruginosa 36408: resistente a Ampicilina, Tetraciclina e ao 
Cloranfenicol, produtor de Beta lactamase. 
 
Klebsiella pneumoniae 6891: resistente a Ampicilina, Amoxicilina e a Ticarcilina 
 
Escherichia coli 635: resistente a Cefoxcitina 
 
Staphylococcus haemolyticus 53076: produtor de Beta lactamase e resistente 
aos antibacterianos: Cefazolina, Oxacilina e a Penicilina-G  
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Staphylococcus aureus 53700: produtor de Beta lactamase e resistente a 
Cefazolina, Clindamicina, Oxacilina e a Penicilina-G  
 
Staphylococcus epidermidis 53837: produtor de Beta-lactamase e resistente a 
Cefazolina, Ciprofloxacina, Eritromicina, Oxacilina, Penicilina-G, Tetraciclina, 
Levofloxacina e a Gatifloxacina  
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Abstract  

 Tuberculosis treatment remains a challenge that requires new antitubercular 

agents due to the emergence of multidrug-resistant Mycobacterium strains. This paper 

describes the synthesis, experimental evaluation for antitubercular activity and 

theoretical analysis of the N-substituted-phenylamino-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-

carbohydrazides 8a-b, 8e-f, 8i-j and, 8n-o as well as of the new analogues 8c-d, 8g-h 

and 8p-q were screened for antitubercular activity against the Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv strain. The N-acylhydrazone (NAH) 8n was the most potent (MIC = 

2.5 g/mL) and its degree of activity is similar to clinically drugs. The structure-activity 

relationship study suggested that the volume and polar surface area in the R position are 
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important structural features for the antitubercular profile. NMR spectra, IR spectra and 

elemental analyses of these substances are reported. 
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1. Introduction 

Mycobacterium tuberculosis infection (TB) is endemic throughout the world 

with high mortality rates [1,2,3]. Inadequate public health resources, HIV-associated TB 

[2,4], extreme poverty and the development of M. tuberculosis resistance to commonly 

used first-line drugs [6-11], such as isoniazid (INH) and rifampin (RIF), are factors that 

contribute to the disease resurgence [5].  

TB therapy is a multi-drug regimen over a long period of time. The failure of 

patients to complete or manage the therapy has led to the emergence of multidrug-

resistant TB (MDR-TB). MDR-TB is defined as the bacterial resistance to at least 

isoniazid and rifampicin, the most potent antibiotics used against the disease [2,6,8]. 

Extensive drug-resistant TB (XDR-TB) has been observed worldwide, including 

in Eastern Europe and in Africa [12]. XDR-TB is defined as resistance to at least 

rifampicin and isoniazid, in addition to any fluoroquinolone and to at least one of the 

three injectable drugs commonly used in antitubercular treatment (capreomycin, 

kanamycin and amikacin) [6,13]. Importantly, this strain seriously compromises TB 

control efforts [12]. 

XDR-TB is associated with a much higher mortality rate than MDR-TB because 

there are few options for effective treatment. This treatment deficiency is considered a 

serious public health threat, especially in populations already stricken by HIV and 

therefore more susceptible to TB infection [6,13,14]. Consequently, there is an 

overwhelming need to develop new structural classes of antitubercular agents that allow 

for shorter and more effective therapies [1,15].  

Importantly, N-acylhydrazones (NAH) 1-3 [16-19] and several 1,2,3-triazole 

analogs 3-7 [10,20-22] have been reported with antitubercular activity (Figure 1). The 



102 

 

studies have showed that the hydrazone group plays an important role for the 

antitubercular profile of compounds 1-3 [16-19]. Compounds containing 1,2,3-triazoles 

are among the various heterocycles that have broad medicinal applications, such as 

dopamine D2 receptor ligands, for treating schizophrenia [23], antiviral [24], 

antineoplastic [25], antiplatelet [26,27], trypanocidal [28] and antiophidic agents [29]. 

 

Insert Figure 1 here 

 

In this work, we describe the synthesis of the N-substituted-phenylamino-5-

methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazides 8a-b, 8e-f, 8i-j and 8n-o [27], the new 

analogs 8c-d, 8g-h and 8p-q, as well as their in vitro antitubercular activity against 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv (Figure 2). In the design of these derivatives, we 

explored the introduction of different aromatic rings (e.g., phenyl, bromothiophenyl, 

furyl and nitrofuryl) attached to the imine group to investigate the eventual effect of the 

pharmacophoric chain at the C-4 position of the 1,2,3-triazole ring. In addition, a 

structure-activity relationship (SAR) study using a molecular modeling approach was 

performed to identify structural features important for the antitubercular activity. 

 

Insert Figure 2 here 

 

2. Results and Discussion 

 

2.1- Chemistry 

 

 The synthesis of the 4-acylhydrazone derivatives 8a-b, 8e-f, 8i-j and 8n-o, as 

well as the new analogues 8c-d, 8g-h and 8p-q, is shown in Scheme 1. The 

carbohydrazides 10a-d were prepared in moderated yields by the condensation of the 

corresponding 4-carbethoxy-triazole derivatives 9a-d with hydrazine hydrate in 

refluxing ethanol according to the method in our previous report [27].  

 

Insert Scheme 1 here 

 

The NAH derivatives 8a-b, 8e-f and 8i-j as well as the novel compounds 8c-d 

and 8g-h (Table 1) were prepared by the condensation of compounds 10a-d with 
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suitable aromatic aldehydes (Route I) in ethanol using hydrochloric acid as the catalyst 

(Route I). The 5-nitrofuran derivatives 8n-q were obtained by the condensation of 

compounds 10a-d with commercially available 5-nitro-2-furfurylidene diacetate in a 1:1 

mixture of ethanol and sulfuric acid (Route II).  

The stereochemistry of the imine double bond in this series was determined to be 

essential to the understanding of the biological results. 

Insert Table 1 here 
 
 

 A detailed analysis of the 1H NMR spectra of the derivatives 8a-q revealed only 

one N-H signal for each compound, which was attributed to the (E)-diastereomer, on the 

basis of a nuclear Overhauser (nOe) experiment. For example, irradiation of the N-H 

hydrogen signal at 10.22 ppm of compound 8n resulted in an nOe-enhancement of the 

N=CH hydrogen signal at 8.54 ppm (14.4%) (Figure 3). Despite the possibility of the 

formation of two diastereoisomers, only the (E)-isomer was isolated from the reaction.  

  

 

Insert Figure 3 here 

 

 

2.2- Antitubercular Activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv 
 

The carbohydrazides 10a-d and the target compounds 8a-q were screened 

initially against M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) at a concentration of 100 g/mL. 

For the compounds 10a-d, the pharmacological studies showed that carbohydrazide 

group at the C-4 position of the triazole ring did not lead to an active profile against M. 

tuberculosis H37Rv, whereas the corresponding acylhydrazone derivatives (8e and 8i-q) 

had an important antitubercular profile (Table 2).  

The compounds 8a-d and 8f-h did not show any antitubercular activity (MIC > 

100 g/mL), whereas the most active compounds (8e and 8i-q) were further tested for 

minimum inhibitory concentration (MIC) determination against M. tuberculosis H37Rv 

using a broth macrodilution assay. 

According to the MIC data, the nature of the arylhydrazone moiety is one of the 

most important structural features for the antitubercular activity because the 
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replacement of the bromothiophenyl ring (e.g., 8e-h) by a furyl (e.g., 8i-m) or a 

nitrofuryl (e.g., 8n-q) moiety improved the activity (Table 2). The introduction of a 

para-halogen substituent, however, in the N-phenyl ring of 8e (e.g., 8f-h), 8i (e.g., 8j-

m) and 8n (e.g., 8o-q) reduced the antitubercular activity suggesting a steric and/or 

position restriction. 

 

The 8a-q series MIC assays revealed the nitrofuran analog 8n (2.5 g/mL) as the 

most active compound with an interesting antitubercular activity close to clinically 

successful drugs (e.g., ethambutol MIC = 2 g/ml), whereas 8i, 8o and 8q also showed 

a potential profile (MIC = 5.0 g/mL). 

 

Insert Table 2 here 

 
 

 

2.3 Structure-Activity Relationship Studies (SAR) and in Silico ADMET Screening 

 

In the SAR analysis of the compounds, we evaluated different molecular 

properties including HOMO and LUMO energy and distribution, molecular weight, 

dipole moment, lipophilicity (cLogP) and molecular electrostatic potential maps 

(MEPs) to look for correlations of each compound with the observed biological profile 

(Table 2 and Figure 4).  

 The overall analysis of cLogP and HOMO energy values of this series revealed 

that these parameters varied but without any clear or direct correlation with the 

antitubercular activity. This result suggested that these features were not crucial factors 

in the observed biological activity (Table 2).  

 The evaluation of the other parameters suggested that the biological activity may 

vary (either increasing or decreasing) somehow depending on the Polar Surface Area 

(PSA), LUMO energy, molecular weight, CPK volume and Dipole moment. For 

example, although the PSA and the Dipole moment increased analogously to the 

antitubercular profile and the molecular weight and CPK volume decreased within the 

groups of molecules, the most active compounds presented the lowest LUMO values 

(Table 2). In the case of R position, the volume also seems to be an important restrictive 

factor because a Bromine is more deleterious to the structure activity than a Chlorine or 
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a Fluorine (Table 2 and Figure 5).  

 

Insert Figure 4 here 

 

Overall, regardless of the variation of the arylhydrazone moiety (e.g., 

bromothiophenyl, furyl or nitrofuryl) and the increase of biological activity, the LUMO 

density did not vary (not shown) by comparison to the HOMO. Considering the 

importance of stereoelectronic complementarity to the drug-receptor interaction, the 

most active substance (8n) revealed a HOMO density concentrated at the furyl 

substituent, which may contribute to the observed biological profile because it may 

allow for new interactions with the target (Figure 4).  

 The molecular electrostatic potential map (MEP) is an alternative approach for 

understanding the electrostatic contribution to binding between receptor and drugs. The 

SAR studies involving the MEP of these derivatives suggested that the presence of a 

nitro group modified the molecular electrostatic distribution of this series and led to a 

better biological profile (Figure 4 and Table 2). Interestingly, although the substitution 

by Cl, Br and F (R) modulated the antitubercular activity negatively, it did not change 

the HOMO, LUMO or the charge distribution of the modified ring (not shown). The 

inclusion of the nitro group (R1) enhanced the activity of 8n-q as well as: A) the 

Molecular Polar Surface Area (TPSA), which is related to drug absorption, including 

intestinal absorption, bioavailability and blood-brain barrier penetration; B) number of 

rotatable bonds (nRotb) related to the molecular flexibility; and C) the number of 

hydrogen bond acceptors (nON) and atoms (natoms). The presence of the nitro group 

allowed these compounds to be less affected by the R substituents than 8i-m. 

 Because the compounds are considered for oral delivery they were also 

submitted to the analysis of Lipinski “Rule of Five” using the Molinspiration program 

(http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties). The rule states, that most "drug-

like" molecules have logP <= 5, molecular weight <= 500, fewer than 10 hydrogen bond 

acceptors and fewer than five hydrogen bond donors. Molecules violating more than 

one of these rules may have problems with bioavailability. Our results showed that all 

active compounds identified in this work fulfilled the “Rule of 5” (LogP= 0.38-4.57), 

(nON= 7-11), (nOHNH= 2), (molecular weight= 299.25–484.18) (not shown). This 

result reinforced the promising profile of these compounds for further experimental in 

vivo and in vitro investigation.  
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  Insert Figure 5 here  
 

3. Experimental 
 

Melting points were determined with a Fisher-Johns instrument and are reported 

uncorrected. Infrared (IR) spectra were recorded on an ABB FTLA2000-100 

spectrophotometer in KBr pellets. NMR spectra, unless otherwise stated, were obtained 

in Me2SO-d6 or CDCl3 using a Varian Unity Plus 300 MHz spectrometer. Chemical 

shifts () are reported in ppm and the coupling constant (J) in Hertz. Column 

chromatography purification was performed on flash silica gel from Acros Organics. 

Reactions were routinely monitored by thin layer chromatography (TLC) on silica gel 

pre-coated F254 using Merck plates. Microanalyses were performed on a Perkin-Elmer 

Model 2400 instrument, and all reported values were within 0.4% of the calculated 

compositions.  

 

3.1. Chemistry 

 

3.1.1. General procedure for the preparation of the N-substituted-phenyltriazolyl-4-

acylhydrazone derivatives 8a-d and 8i-q 

 

To a solution of hydrazide derivatives 10a-d (0.50 mmol) in 15 mL of EtOH, an 

equimolar amount of the appropriate aromatic aldehyde was added in the presence of a 

catalytic amount of aqueous HCl (37%). The reaction was stirred for 2 h at room 

temperature. The solvent was then evaporated, and the precipitate was collected by 

filtration, washed with cold water and dried under vacuum. The NAH derivates 8a-d and 

8i-q were purified by a flash chromatography column using n-hexane/EtOAc (1:1) as 

the eluent. 

 

5-Methyl-N´-(phenylmethylene)-1-(phenylamino)-1H-1,2,3-triazole-4-

carbohydrazide 8a obtained as a white solid by condensation of 10a with 

benzaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3226 and 3033 (N-H), 1675 (C=O), 1602 (C=N); 1H 

NMR (300.00 MHz, DMSO-d6)  2.47 (s, 3H, CH3), 6.48-6.51 (m, 2H, H-2’ and H-6’), 

6.91-6.96 (m, 1H, H-4’), 7.24-7.29 (m, 2H, H-3’ and H-5’), 7.45-7.47 (m, 3H, H-2’’; H-

4’’ and H-6’’), 7.71-7.73 (m, 2H, H-3’’ and H-5’’), 8.58 (s, 1H, N=CH), 10.23 (bs, 1H, 

N-H), 12.15 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6)  8.1 (CH3), 112.9 
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(C-2’ and C-6’), 121.4 (C-4’), 127.1 (C-3’’ and C-5’’), 128.8 (C-2’’ and C-6’’), 129.4 

(C-3’ and C-5’), 130.0 (C-4’’), 134.4 (C-1’’), 136.2 (C-4 or C-5), 138.4 (C-4 or C-5), 

146.1 (C-1’), 148.1 (N=CH), 157.1 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C17H16N6O: C, 63.74; 

H, 5.03; N, 26.23. Found: C, 63.20; H, 5.00; N, 26.10. 

 

1-(4’'-Chlorophenylamino)-5-methyl-N´-(Phenylmethylene)-1H-[1,2,3]-triazole-4-

carbohydrazide 8b obtained as a white solid by condensation of 10b with 

benzaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3292 and 3025 (N-H), 1641 (C=O), 1608 (C=N); 1H 

NMR (300.00 MHz, DMSO-d6)  2.47 (s, 3H, CH3), 6.53 (d, 2H, J = 8.8, H-2’ and H-

6’), 7.30 (d, 2H, J = 8.8, H-3’ and H-5’), 7.45-7.47 (m, 3H, H-2’’, H-4’’ and H-6’’), 

7.70-7.73 (m, 2H, H-3’’ and H-5’’), 8.58 (s, 1H, N=CH), 10.36 (bs, 1H, N-H), 12.10 (bs, 

1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6)  8.1 (CH3), 114.6 (C-2’ and C-6’), 

125.1 (C-4’), 127.1 (C-3’’ and C-5’’), 128.8 (C-2’’ and C-6’’), 129.3 (C-3’ and C-5’), 

130.0 (C-4’’), 134.3 (C-1’’), 136.3 (C-4 or C-5), 138.4 (C-4 or C-5), 145.0 (C-1’), 148.1 

(N=CH), 156.9 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C17H15ClN6O: C, 57.55; H, 4.26; N, 23.69. 

Found: C, 57.29; H, 4.63; N, 22.94. 
 

1-(4’’-Bromophenylamino)-5-methyl-N´-(Phenylmethylene)-1H-[1,2,3]-triazole-4-

carbohydrazide 8c obtained as a white solid by condensation of 10c with 

benzaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3439 and 3197 (N-H); 1646 (C=O); 1603 (C=N) 1H 

NMR (300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.47 (s, 3H, CH3), 6.47 (d, 2H, J = 8.8, H-2’ and H-

6’), 7.42-7.47 (m, 5H, H-2’’, H-3’’, H-4’’, H-5’’ and H-6’’), 7.71 (d, 2H, J = 8.8, H-3’ 

and H-5’), 8.58 (s, 1H, N=CH), 10.36 (bs, 1H, N-H), 12.10 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C 

NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 8.1 (CH3), 112.8 (C-4’), 115.1 (C-2’ and C-6’), 127.1 (C-

3’’ and C-5’’), 128.8 (C-2’’ and C-6’’), 130.1 (C-4’’), 132.1 (C-3’ and C-5’), 134.3 (C-

1’’) 136.3 (C-4 or C-5), 138.4 (C-4 or C-5), 145.4 (C-1’), 148.2 (N=CH), 156.9 (C=O) 

ppm. Anal. Calcd for C17H15BrN6O: C, 51.14; H, 3.79; N, 21.05. Found: C, 51.10; H, 

4.00; N, 20.41.  

 

1-(4’’-Fluorophenylamino)-5-methyl-N´-(Phenylmethylene)-1H-[1,2,3]-triazole-4-

carbohydrazide 8d obtained as a white solid by condensation of 10d with 

benzaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3304 and 3054 (N-H); 1676 (C=O); 1592 (C=N) 1H 

NMR (300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.48 (s, 3H, CH3), 6.54 (dd, 2H, J = 8.8; 4.4, H-2’ 

and H-6’), 7.11 (dd, 2H, J = 8.8; 4.4, H-3’ and H-5’), 7.45-7.47 (m, 3H, H-2’’, H-4’’ 
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and H-6’’), 7.68-7.75 (m, 2H, H-3’’ and H-5’’), 8.58 (s, 1H, N=CH), 10.36 (bs, 1H, N-

H), 12.10 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 8.1 (CH3), 114.6 (J = 

8.5, C-2’ e C-6’), 116.0 (J = 22.6, C-3’ and C-5’), 127.0 (C-3’’ and C-5’’), 128.8 (C-2’’ 

and C-6’’), 130.0 (C-4’’), 134.3 (C-1’’), 136.2 (C-4 or C-5), 138.3 (C-4 or C-5), 142.6 

(J = 2.3, C-1’), 148.1 (N=CH), 157.0 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C17H15FN6O: C, 

60.35; H, 4.47; N, 24.84. Found: C, 58.13; H, 4.69; N, 24.13. 

 

N´-[(5”-Bromothien-2”-yl)methylene]-5-methyl-1-(Phenylamino)-1H-[1,2,3]-

triazole-4-carbohydrazide 8e obtained as a white solid by condensation of 10a with 2-

bromothiophene-5-carboxaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3472 and 3208 (N-H), 1663 

(C=O), 1610 (C=N); 1H NMR (300.00 MHz, DMSO-d6)  2.45 (s, 3H, CH3), 6.51-6.54 

(m, 2H, H-2’ and H-6’), 6.91-6.96 (m, 1H, H-4’), 7.25 (d, 2H, J = 3.9, H-2’’), 7.27 (d, 

2H, J = 3.9, H-3’’), 7.25-7.33 (m, 2H, H-3’ and H-5’), 8.67 (s, 1H, N=CH), 10.35 (bs, 

1H, N-H), 12.18 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6)  8.1 (CH3), 

112.9 (C-2’ and C-6’), 114.4 (C-4’’), 121.2 (C-4’), 129.4 (C-3’ and C-5’), 131.0 (C-3’’), 

131.1 (C-2’’), 135.8 (C-4 or C-5), 138.2 (C-4 or C-5), 140.8 (C-1’’), 141.9 (N=CH), 

145.8 (C-1’), 157.0 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C15H13BrN6OS: C, 44.45; H, 3.23; N, 

20.74. Found: C, 44.28; H, 3.40; N, 20.39. 
 
 

N´-[(5”-Bromothien-2”-yl)methylene]-1-(4’-chlorophenylamino)-5-methyl-1H-

[1,2,3]-triazole-4-carbohydrazide 8f obtained as a white solid by condensation of 10b 

with 2-bromothiophene-5-carboxaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3439 and 3298 (N-H), 

1642 (C=O), 1602 (C=N); 1H NMR (300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.43 (s, 3H, CH3), 6.50 

(d, 2H, J = 9.0, H-2’ and H-6’), 7.24 (d, 2H, J = 3.9, H-2’’), 7.26 (d, 1H, J = 3.9, H-3’’), 

7.29 (d, 2H, J = 9.0, H-3’ and H-5’), 8.62 (s, 1H, N=CH), 10.36 (bs, 1H, N-H), 12.16 

(bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 8.3 (CH3), 114.8 (C-2’ e C-6’), 

114.9 (C-4’’), 125.4 (C-4’), 129.5 (C-3’ and C-5’), 131.5 (C-3”), 131.6 (C-2”), 136.3 

(C-4 or C-5), 138.8 (C-4 or C-5), 141.1 (C-1”), 142.6 (N=CH), 145.1 (C-1’), 157.1 

(C=O) ppm. Anal. Calcd for C15H12BrClN6OS: C, 40.97; H, 2.75; N, 19.11. Found: C, 

41.39; H, 3.01; N, 19.02. 

 

N´-[(5”-Bromothien-2”-yl)methylene]-1-(4’-bromophenylamino)-5-methyl-1H-

[1,2,3]-triazole-4-carbohydrazide 8g obtained as a white solid by condensation of 10c 
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with 2-bromothiophene-5-carboxaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3298 and 3165 (N-H); 

1640 (C=O); 1602 (C=N) 1H NMR (300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.45 (s, 3H, CH3), 6.46 

(d, 2H, J = 8.8, H-2’ and H-6’), 7.27 (d, 1H, J = 0.7, H-2’’), 7.27 (d, 1H, J = 0.7, H-3’’), 

7.42 (d, 2H, J = 8.8, H-3’ and H-5’), 8.66 (s, 1H, N=CH), 10.38 (bs, 1H, N-H), 12.23 

(bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 8.4 (CH3), 113.3 (C-4’), 115.3 

(C-4’’), 115.4 (C-2’ and C-6’), 131.7 (C-2’’), 131.9 (C-3’’), 132.6 (C-3’ and C-5’), 136.4 

(C-4 or C-5), 139.1 (C-4 or C-5), 141.1 (C-1’’), 142.9 (N=CH), 145.6 (C-1’), 157.4 

(C=O) ppm. Anal. Calcd for C15H12Br2N6OS: C, 37.21; H, 2.50; N, 17.36. Found: C, 

37.68; H, 3.01; N, 16.81. 

 

N´-[(5”-Bromothien-2”-yl)methylene]-1-(4’-fluorophenylamino)-5-methyl-1H-

[1,2,3]-triazole-4-carbohydrazide 8h obtained as a white solid by condensation of 10d 

with 2-bromothiophene-5-carboxaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3439 and 3292 (N-H); 

1664 (C=O); 1601 (C=N); 1H NMR (300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.46 (s, 3H, CH3), 6.56 

(d, 2H, J = 8.8; 4.5, H-2’ and H-6’), 7.10 (dd, 2H, J = 8.8; 4.5 H-3’ and H-5’), 7.27 (m, 

2H, H-2’’ and H-3’’), 8.66 (s, 1H, N=CH), 10.17 (bs, 1H, N-H), 12.17 (bs, 1H, NH-N) 

ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 8.0 (CH3), 114.6 (C-4’’), 114.7 (J = 7.7, C-2’ 

and C-6’), 115.9 (J =23.2, C-3’ and C-5’), 131.1 (C-2”), 131.2 (C-3”), 136.1 (C-4 or C-

5), 138.3 (C-4 or C-5), 141.0 (C-1”), 142.1 (N=CH), 142.4 (C-4’), 156.8 (C=O) ppm. 

Anal. Calcd for C15H12BrFN6OS: C, 42.56; H, 2.86; N, 19.86. Found: C, 42.13; H, 2.79; 

N, 18.63. 

 

N´-[(Fur-2”-yl)methylene]-5-methy1-(phenylamino)-1H-[1,2,3]-triazole-4 

carbohydrazide 8i obtained as a white solid by condensation of 10a with 2-

furaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3489 and 3204 (N-H), 1663 (C=O), 1610 (C=N); 1H 

NMR (300.00 MHz, DMSO-d6)  2.46 (s, 3H, CH3), 6.49-6.51 (m, 2H, H-2’ and H-6’), 

6.63 (dd, 1H, J = 3.2; 1.9, H-3’’), 6.90 (d, 1H, J = 3.2, H-2’’), 6.94-6.96 (m, 1H, H-4’), 

7.23-7.29 (m, 2H, H-3’ and H-5’), 7.84 (d, 1H, J = 1.9, H-4’’), 8.47 (s, 1H, N=CH), 

10.19 (bs, 1H, N-H), 12.10 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6)  8.1 

(CH3), 112.2 (C-3’’), 112.9 (C-2’ and C-6’), 113.3 (C-2’’), 121.4 (C-4’), 129.4 (C-3’ and 

C-5’), 136.2 (C-4 or C-5), 137.7 (C-4’’), 137.8 (N=CH ), 138.4 (C-4 or C-5), 146.1 (C-

1’), 149.5 (C-1’’), 156.9 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C15H14N6O2: C, 58.06; H, 4.55; N, 

27.08. Found: C, 58.05; H, 4.32; N, 27.28. 
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1-(4’-Chlorophenylamino)-N´-[(fur-2”-yl)methylene]-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-

carbohydrazide 8j obtained as a white solid by condensation of 10b with 2-

furaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3437 and 3222 (N-H), 1672 (C=O), 1592 (C=N); 1H 

NMR (300.00 MHz, DMSO-d6)  2.46 (s, 3H, CH3), 6.53 (d, 2H, J = 8.8, H-2’ and H-

6’), 6.63 (dd, 1H, J = 3.4; 1.9, H-3’’), 6.89 (d, 1H, J = 3.4, H-2’’), 7.29 (d, 2H, J = 8.8, 

H-3’ and H-5’), 7.83 (d, 1H, J = 1.9, H-4’’), 8.47 (s, 1H, N=CH), 10.35 (bs, 1H, N-H), 

12.11 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6)  8.0 (CH3), 112.1 (C-3’’), 

113.2 (C-2’’), 114.6 (C-2’ and C-6’), 125.1 (C-4’), 129.2 (C-3’ and C-5’), 136.2 (C-4 or 

C-5), 137.7 (C-4’’), 137.8 (N=CH), 138.3 (C-4 or C-5), 144.9 (C-1’), 145.0 (C-4’), 

149.5 (C-1’’), 156.8 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C15H13ClN6O2: C, 52.26; H, 3.80; N, 

24.38. Found: C, 51.87; H, 3.57; N, 24.09. 

 

 

1-(4’-Bromophenylamino)-N´-[(fur-2”-yl)methylene]-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-

carbohydrazide 8l obtained as a white solid by condensation of 10c with 2-

furaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3437 and 3220 (N-H); 1671 (C=O); 1589 (C=N); 1H 

NMR (300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.46 (s, 3H, CH3), 6.47 (d, 2H, J = 8.8, H-2’ and H-

6’), 6.63 (dd, 1H, J = 2.9; 1.7, H-3’’), 6.90 (d, 1H, J = 2.9, H-2’’), 7.42 (d, 2H, J = 8.8, 

H-3’ and H-5’), 7.85 (d, 1H, J = 1.7, H-4’’), 8.46 (s, 1H, N=CH), 10.39 (bs, 1H, N-H), 

12.15 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 8.3 (CH3), 112.4 (C-3’’), 

113.1 (C-4’), 113.8 (C-2’’), 115.2 (C-2’ and C-6’), 132.3 (C-3’ and C-5’), 136.4 (C-4 or 

C-5), 138.2 (N=CH), 138.2 (C-4’’), 138.7 (C-4 or C-5), 145.6 (C-1’), 149.6 (C-1’’), 

157.6 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C15H13BrN6O2: C, 46.29; H, 3.37; N, 21.59. Found: 

C, 46.59; H, 3.91; N, 20.69. 

 

1-(4’-Fluorophenylamino)-N´-[(fur-2”-yl)methylene]-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-

carbohydrazide 8m obtained as a white solid by condensation of 10d with 2-

furaldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3297 and 3195 (N-H); 1645 (C=O); 1607 (C=N); 1H 

NMR (300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.47 (s, 3H, CH3), 6.54 (d, 2H, J = 8.8; 4.4, H-2’ and 

H-6’), 6.64 (dd, 1H, J = 3.4; 1.7, H-3’’), 6.90 (d, 1H, J = 3.4, H-2’’), 7.10 (d, 2H, J = 

9,0; 8.8, H-3’ and H-5’), 7.85 (d, 1H, J = 1.7, H-4’’), 8.46 (s, 1H, N=CH), 10.20 (bs, 

1H, N-H), 12.14 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 8.1 (CH3), 

112.1 (C-3’’), 113.2 (C-2’’), 114.6 (J = 7.7, C-2’ and C-6’), 115.9 (J = 23.2, C-3’and C-

5’), 136.2 (C-4 or C-5), 137.8 (N=CH), 137.8 (C-4’’), 138.3 (C-4 or C-5), 142.5 (J = 
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1.7, C-1’), 149.5 (C-1’’), 156.8 (C=O), 157.2 (J = 236.9, C-4’) ppm. Anal. Calcd for 

C15H13FN6O2: C, 54.88; H, 3.99; N, 25.60. Found: C, 54.91; H, 3.99; N, 25.48. 

 

 

3.1.2. General procedure for the preparation of the N-substituted-phenyltriazolyl-4-

acylhydrazone derivatives 8n-q 

 

A solution of 5-nitro-2-furfurylidene diacetate (0.4 mmol) in a mixture of EtOH (10.0 

mL) with a 50% aqueous solution of sulfuric acid (1.0 mL) was heated for 1-2 min on a 

steam bath and cooled to room temperature. Compounds 10a-b (0.4 mmol) were then 

added and the resulting mixture was stirred for two hours at room temperature after 

which it was poured into crushed ice. The insoluble product was filtered off and then 

purified by column chromatography using a 1:1 n-hexane/EtOAc mixture as the eluent. 

 

N´-[(5”-Nitrofur-2”-yl)methylene]-1-(phenylamino)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-

carbohydrazide 8n was obtained as a yellow solid by condensation of 10a with 5-

nitrofuraldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3300 and 3147 (N-H), 1660 (C=O), 1601 (C=N); 
1H NMR (300.00 MHz, DMSO-d6)  2.48 (s, 3H, CH3), 6.50-6.52 (m, 2H, H-2’ and H-

6’), 6.92-6.96 (m, 1H, H-4’), 7.25 (d, 1H, J = 3.9, H-2’’), 7.26-7.29 (m, 2H, H-3’ and H-

5’), 7.78 (d, 1H, J = 3.9, H-3’’), 8.54 (s, 1H, N=CH), 10.22 (bs, 1H, N-H) ppm. 13C 

NMR (75 MHz, DMSO-d6)  8.1 (CH3), 112.9 (C-2’ and C-6’), 114.7 (C-2’’), 115.1 (C-

3’’), 121.4 (C-4’), 129.4 (C-3’ and C-5’), 135.7 (N=CH), 135.8 (C-4 or C-5), 139.0 (C-4 

or C-5), 146.0 (C-1’), 151.8 (C-1’’), 151.8 (C-4’’), 157.2 (C=O) ppm. Anal. Calcd for 

C15H13N7O4: C, 50.71; H, 3.69; N, 27.59. Found: C, 50.10; H, 3.50; N, 27.30. 

 

N’-[(5”-Nitrofur-2”-yl)methylene]-1-(4’-chlorophenylamino)-5-methyl-1H-1,2,3-

triazole-4-carbohydrazide 8o obtained as a yellow by condensation of 10b with 5-

nitrofuraldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3273 and 3100 (N-H), 1639 (C=O), 1590 (C=N); 
1H NMR (300.00 MHz, DMSO-d6)  2.47 (s, 3H, CH3), 6.54 (d, 2H, J = 9.0, H-2’ and 

H-6’), 7.25 (d, 1H, J = 3.9, H-2’’), 7.31 (d, 2H, J = 9.0, H-3’ and H-5’), 7.78 (d, 2H, J = 

3.9, H-3’’), 8.53 (s, 1H, N=CH), 10.38 (bs, 1H, N-H) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-

d6)  8.2 (CH3), 114.6 (C-2’ and C-6’), 114.7 (C-2’’), 115.1 (C-3’’), 125.2 (C-4’), 129.3 

(C-3’ and C-5’), 135.8 (N=CH), 135.9 (C-4 or C-5), 139.1 (C-4 or C-5), 144.9 (C-1’), 
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151.8 (C-1’’), 151.9 (C-4’’), 157.2 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C15H12ClN7O4: C, 

46.22; H, 3.10; N, 25.16. Found: C, 46.00; H, 3.20; N, 25.20. 

 

 

N’-[(5”-Nitrofur-2”-yl)methylene]-1-(4’-bromophenylamino)-5-methyl-1H-1,2,3-

triazole-4-carbohydrazide 8p obtained as a yellow by condensation of 10c with 5-

nitrofuraldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3435 and 3267 (N-H); 1637 (C=O); 1613 (C=N) 
1H NMR (300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.47 (s, 3H, CH3), 6.48 (d, 2H, J = 8.8, H-2’ and 

H-6’), 7.25 (d, 1H, J = 4.1, H-3’’), 7.43 (d, 2H, J = 8.8, H-3’ and H-5’), 7.78 (d, 1H, J = 

3.9, H-2’’), 8.53 (s, 1H, N=CH), 10.38 (bs, 1H, N-H) ppm. 13C NMR (75 MHz, DMSO-

d6) δ 8.1 (CH3), 112.8 (C-4’), 114.6 (C-2’’), 114.9 (C-3’’), 115.1 (C-2’ and C-6’), 132.1 

(C-3’ and C-5’), 135.8 (N=CH), 135.9 (C-4 or C-5), 139.0 (C-4 or C-5), 145.2 (C-1’), 

145.3 (C-1’’), 151.8 (C-4’’), 157.1 (C=O) ppm. Anal. Calcd for C15H12BrN7O4: C, 

41.49; H, 2.79; N, 22.58. Found: C, 41.10; H, 2.50; N, 18.20. 

 

N’-[(5”-Nitrofur-2”-yl)methylene]-1-(4’-fluorophenylamino)-5-methyl-1H-1,2,3-

triazole-4-carbohydrazide 8q obtained as a yellow by condensation of 10d with 5-

nitrofuraldehyde. IR (KBr) νmax (cm-1) 3200 (N-H); 1664 (C=O); 1589 (C=N); 1H NMR 

(300.00 MHz, DMSO-d6) δ 2.48 (s, 3H, CH3), 6.58 (d, 2H, J = 9.0, H-2’ and H-6’), 7.10 

(d, 2H, J = 9.0, H-3’ and H-5’), 7.25 (d, 1H, J = 3.8, H-2’’), 7.78 (d, 2H, J = 3.8, H-3’’), 

8.53 (s, 1H, N=CH), 10.21, (bs, 1H, N-H), 12.59 (bs, 1H, NH-N) ppm. 13C NMR (75 

MHz, DMSO-d6) δ 8.2 (CH3), 114.6 (C-2’’), 114.7 (J = 7.7, C-2’ and C-6’), 115.0 (C-

3’’), 116.0 (J = 22,6, C-3’ and C-5’), 135.7 (N=CH), 135.8 (C-4 or C-5), 138.9 (C-4 or 

C-5), 142.5 (J = 1.7, C-1’), 151.8 (C-1’’), 151.8 (C-4’’), 157.2 (C=O), 157.3 (J = 237.5, 

C-4’) ppm. Anal. Calcd for C15H12FN7O4: C, 48.26; H, 3.24; N, 26.27. Found: C, 48.10; 

H, 3.10; N, 26.20. 

 

3.2. Pharmacology 

 
3.2.1 - In vitro evaluation of antitubercular activity.  

 
 The drug potency was determined by the Microplate Alamar Blue assay 

(MABA), which shows good correlation and proportionality with the BACTEC MGIT 

960 method. This colorimetric method uses the Alamar Blue–resazurin-based 
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oxidation–reduction indicator to obtain drug susceptibility measurements for bacteria.  

 The minimum inhibitory concentration (MIC, g/mL) was defined as the lowest 

drug concentration that prevented a color change from blue (no growth) to pink 

(growth). Rifampicin, ethambutol and isoniazid were used as reference drugs. 

 

 

3.3. Molecular modeling and SAR studies 

Molecular modeling was performed using SPARTAN ’08 (Wavefunction Inc. 

Irvine, CA, 2000). Structures (8a-q) were minimized, and the equilibrium geometry was 

obtained in a vacuum by the RM1 semiempirical Hamiltonian. To better evaluate the 

electronic properties of the RM1 minimum energy conformations, the compounds were 

submitted to a single-point ab initio energy calculation at the 6-311G* level of theory.  

To perform the structure–activity relationship SAR studies, some electronic 

properties, such as HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) and LUMO (Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital) energy values, HOMO and LUMO orbital coefficients 

distribution, molecular dipole moment (µ) and molecular electrostatic potential (MEP), 

were calculated.  

The three-dimensional isosurfaces of the molecular electrostatic potential maps 

(MEPs) at the van der Waals contact surface represented electrostatic potentials 

superimposed onto a surface of constant electron density (0.002 e/au3). The surfaces 

were generated in a range from -60 to +120 kcal/mol. These color-coded isosurface 

values provide an indication of the overall molecular size and location of negative (red) 

or positive (blue) electrostatic potentials.  

Other properties such as lipophilicity-c (c logP), polar superficial area (PSA), 

molecular weight (Mw) and volume (Mv) were calculated for all compounds. The 

theoretical study of the drug absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity 

(ADMET) properties as well as the Lipinski rule of five were performed using the 

Osiris Property Explorer (http://www.organic-chemistry.org/) and Molinspiration 

(http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties) programs, respectively. 

 

4. Conclusions  
 In summary, we report herein the synthesis and the experimental and theoretical 

evaluations of the N-substituted-phenylamino-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-

carbohydrazides 8a-b, 8e-f, 8i-j and 8n-o as well as of the new analogs 8c-d, 8g-h and 
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8p-q as antitubercular agents. The NAH compounds 8a-d (Ar = phenyl) did not 

contribute to any antitubercular profile whereas the acylhydrazones 8n-q (Ar = 

nitrofuryl) were more active than their corresponding analogs in the series 8a-d (Ar = 

phenyl), 8e-h (Ar = bromothiophenyl) and 8j-m (Ar = furyl). The presences of the furyl 

ring and the electronegative group (NO2) as well as the volume and polar surface area in 

the R position were important structural features for the antitubercular profile of each 

compound. Among the nitrofuran derivatives, the non-substituted compound 8n was the 

most potent substance and exhibited an MIC of 2.5 g/mL, which is comparable other 

clinically successful drugs such as ethambutol (MIC 2 g/mL). 
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Legends to Tables, Figures and Schemes 

 

Table 1: Yields and melting points of NAH derivatives 8c-d, 8l-m, 8p-q and 8g-h 

 

Table 2. Comparison of in vitro antitubercular activity (MIC) of compounds 8a-q 

against drug-sensitive Mycobacterium tuberculosis H37Rv strain with structural and 

stereo features including polar surface area (PSA), molecular weight (Mwt), clogP, CPK 

volume and molecular electronic properties (dipole moment), HOMO and LUMO 

energy (eHOMO and eLUMO) 

 

Figure 1: Tuberculostatic agents 1-7 

 

Figure 2: Strategy for the synthesis of compounds 8a-q 

 

Figure 3: (E)-configuration of N=C in the derivative 8n 

 

Figure 4: Structure-activity relationship (SAR) evaluation of the non-substituted 

triazoles derivatives 8a, 8e, 8i and 8n using a molecular modeling approach. A) 

Comparison of Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO) density maps - (up) and 

of the Molecular Electrostatic Potential (MEP) energy isosurface (down); and B) 

Comparison of the TPSA (Molecular Polar Surface Area) related to drug absorption, 

including intestinal absorption, bioavailability, and blood-brain barrier penetration; 

nRotb (number of rotatable bonds) related to the molecular flexibility, nON (number of 

hydrogen bond acceptors) and number of atoms (natoms) 

 

Figure 5: CPK representation of the nitrocompounds (8n-q) and the comparison of the 

theoretical toxicity risks to commercial drugs. The risks of mutagenic (M), tumorigenic 

(T), irritant (I) and reproductive (R) effects are represented as numbers 1 (low), 2 

(medium) or 3 (high). 

 

Scheme 1: Synthetic pathways used for 8a-q 
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Table 1: Yields and melting points of NAH derivatives 8c-d, 8l-m, 8p-q and 8g-h 
 
 

N
N

N Me

N

O

NH

H
N C

H

R

N
N

N Me

N

O

NH

H
N C

H

R

X

R1

8c, R = Br
8d, R = F

8l, R = Br, X = O and  R1 = H
8m, R = F,  X = O and  R1 = H

8p, R = Br, X = O and  R1 =NO2
8q, R = F,  X = O and  R1 = NO2

8g, R = Br, X = S and  R1 = Br
8h, R = F,  X = S and  R1 = Br

 
 

Compounds R X R1 m..p. 0C Yield (%) 
8c Br - - 239-240 99 

8d F - - 217-218 91 

8g Br S Br 235-238 90 

8h F S Br 215-218 53 

8l Br O H 240-242 97 

8m F O H 210-214 81 

8p Br O NO2 177-179 80 

8q F O NO2 157-165 86 
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Table 2: Comparison of in vitro antitubercular activity (MIC) of compounds 8a-q against drug-sensitive 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv strain with structural and stereo features including polar surface area 

(PSA), molecular weight (Mwt), clogP, CPK volume and molecular electronic properties (dipole moment), 

HOMO and LUMO energy (eHOMO and eLUMO) 

 

Compound R X R1 MIC 
(µg/ml) 

PSA 
(Å²) 

Molecular 
Weight 
(amu) 

cLogP 
CPK 

Volume 
(Å³) 

Dipole 
(debye) 

eLUMO 
(eV) 

eHOMO 
(eV) 

8a H _ _ >100 73.9 320.4 4.07 326.69 3.61 2.41 -8.26 
8b Cl _ _ >100 73.7 354.8 4.68 340.05 2.88 2.33 -8.32 
8c Br _ _ >100 73.7 399.3 4.77 345.00 2.88 2.32 -8.32 
8d F _ _ >100 73.9 338.3 4.13 331.41 2.97 2.36 -8.3 
8e H S Br 12.5 73.8 405.3 4.88 331.93 5.38 1.86 -8.02 
8f Cl S Br >100 73.7 439.7 5.49 345.28 4.27 1.80 -8.08 
8g Br S Br >100 73.7 484.2 5.57 350.24 4.19 1.79 -8.08 
8h F S Br >100 73.8 423.3 4.93 336.66 4.49 1.82 -8.06 
8i H O H 5 81.7 310.3 3.13 305.89 3.43 2.29 -7.71 
8j Cl O H 12.5 81.6 344.8 3.79 319.24 2.55 2.21 -7.77 
8l Br O H 25.5 81.6 389.2 3.87 324.20 2.55 2.20 -7.77 

8m F O H 12.5 81.7 328.3 3.23 310.61 2.64 2.24 -7.76 
8n H O NO2 2.5 121.6 355.3 4.08 327.61 10.01 0.98 -8.61 
8º Cl O NO2 5 121.5 389.8 4.14 340.96 8.88 0.93 -8.67 
8p Br O NO2 6.25 121.5 434.2 4.78 345.90 8.78 0.93 -8.68 
8q F O NO2 5 121.6 373.3 3.58 332.34 9.17 0.95 -8.65 
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Figure 1: Tuberculostatic agents 1-7 
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8a, R = H and  A r = Ph
8b, R = Cl and  A r = Ph
8c, R = Br and  A r = Ph
8d, R = F and  A r = Ph

8i, R = H and Ar = 2-furfuryl
8j, R = Cl and Ar = 2-furfuryl
8l, R = Br and Ar = 2-furfuryl
8m, R = F and Ar = 2-furfuryl

8e, R = H and Ar = 5-bromo-2-thiophenyl
8f, R = Cl and Ar = 5-bromo-2-thiophenyl
8g, R = Br and Ar = 5-bromo-2-thiophenyl
8h, R = F and Ar = 5-bromo-2-thiophenyl

N

N

O

NH

H

Ar

N
N

Me

N
H

R

8

Ar  =

R = H, Cl, Br and F

Differents aromatic rings

8n, R = H and Ar = 5-nitro-2-furfuryl
8o, R = Cl and Ar = 5-nitro-2-furfuryl
8p, R = Br and Ar = 5-nitro-2-furfuryl
8q, R = F and Ar =5-nitro- 2-furfuryl

 
Figure 2: Strategy for the synthesis of compounds 8a-q 
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Figure 3: (E)-configuration of N=C in the derivative 8n 
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Figure 4: Structure-activity relationship (SAR) evaluation of the non-substituted triazoles derivatives 8a, 

8e, 8i and 8n using a molecular modeling approach. A) Comparison of Highest Occupied Molecular 

Orbital (HOMO) density maps - (up) and of the Molecular Electrostatic Potential (MEP) energy 

isosurface (down); and B) Comparison of the TPSA (Molecular Polar Surface Area) related to drug 

absorption, including intestinal absorption, bioavailability, and blood-brain barrier penetration; nRotb 

(number of rotatable bonds) related to the molecular flexibility, nON (number of hydrogen bond 

acceptors) and number of atoms (natoms) 
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Molecule 
Theoretical 
toxicity risk 
M R R T 

Chloramphenicol  3 3 3 3 

Linezolide 3 1 1 3 

pyrazinamide  3 1 1 3 

ethambutol  1 1 1 1 

isoniazid  1 1 1 1 

8n (H) 2 1 1 3 

8o (Cl) 2 1 1 3 

8p (Br) 2 1 1 3 

8q (F) 2 1 1 3 
 
Figure 5: CPK representation of the nitrocompounds (8n-q) and the comparison of the theoretical toxicity risks to commercial drugs. The risks of mutagenic (M), 

tumorigenic (T), irritant (I) and reproductive (R) effects are represented as numbers 1 (low), 2 (medium) or 3 (high) 
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Scheme 1: Synthetic pathways used for 8a-q 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


