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Introdução 

Considerado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) um problema de saúde pública, o diabetes 

tipo 2, que afeta 90 a 95% dos pacientes, vem 

adquirindo dimensões epidêmicas. Devido ao fato 

das atuais terapias medicamentosas apresentarem 

limitações e não serem efetivas para o tratamento 

clínico desta patologia, o planejamento e a síntese 

de novos ligantes, com ação mediada por 

receptores (PPARγ), vêm sendo objetivados.  

Neste sentido, no âmbito de uma linha de pesquisa 

que visa à utilização de lipídeos fenólicos não 

isoprenóides de Anacardium occidentale, 

Descrevemos neste trabalho a síntese e a avaliação 

farmacológica de novos ligantes PPAR gama 

planejados a partir do cardanol. 

Resultados e Discussão 

A metodologia empregada compreendeu a 
obtenção da mistura de cardanóis a partir do LCC 
técnico (65%), a qual foi submetida à hidrogenação 
catalítica com Pd/C em hidrogenador Paar, levando 
ao derivado LDT10 em rendimento de 90%. Em 
seguida, LDT10 foi alquilado com BrCH2CO2Et (1,1 
eqv), K2CO3 (2,0 eqv) em acetona, durante 16 horas. 
Após purificação em coluna eluída com CHCl3 foi 
obtido o  derivado LDT15 em rendimento de 90%. 
LDT15 foi hidrolisado com LiOH/THF, levando ao 
derivado LDT16 em rendimento de 90%. 
 

Figura 1. Metodologia sintética. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Ensaio em receptores nucleares, cujas células 
HeLa foram cotransfectadas por eletroporação, 
240V e 950μFa de capacitância, com vetores de 
expressão pcDNA3-PPAR alfa, pcDNA3-PPAR beta 
ou pcDNA3-PPAR gama e vetor repórter pGL3-
PPARE, foram tratadas por 20 hrs com o veículo,   

 
DMSO, com novos ligantes, e controles positivos, 
bezafibrato e rosiglitazona. As leituras foram por 
Luciferase Assay System (Promega). Os resultados 
evidenciaram que LDT15 apresentou-se como pan-
agonista de receptores PPAR com maior influência 
sobre PPAR-gama, onde apresentou perfil superior 
à rosiglitazona na mesma concentração. Do 
contrário, LDT16 apresentou-se mais seletivo com 
perfil PPAR gama.  
 
Gráfico 1. Ensaio de gene repórter dos ligantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 

As metodologias sintéticas convergentes do 

planejamento estrutural forneceram os derivados em 

excelentes rendimentos e pureza satisfatórias. Os 

resultados farmacológicos preliminares apontam 

para perfil frente aos receptores PPAR gama para 

LDT16 e para as três isoformas de PPAR para 

LDT15, os quais necessitam de confirmação para 

estabelecer relações estrutura-atividade. 
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