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Introdução 

É relatado que uma epidemia de diabetes mellitus 

(DM) está em curso. Em 1985 estimava-se que 

existissem 30 milhões de adultos com DM no 

mundo; esse número cresceu para 135 milhões em 

1995, atingindo 173 milhões em 2002, com projeção 

de chegar a 300 milhões no ano 2030.[1]  

Dada a importância das α-glicosidases no 

metabolismo dos açúcares, estas enzimas 

constituem alvos moleculares relevantes para o 

desenvolvimento de fármacos voltados ao 

tratamento de diversas doenças, com destaque para 

o diabetes. Inibidores de α-glicosidases são 

atualmente empregados no tratamento do diabetes 

mellitus tipo 2 devido ao seu grande potencial no 

controle da glicemia pósprandial, através da 

modulação da taxa de digestão do amido. Deste 

modo, o objetivo do trabalho foi a síntese de novos 

1,2,3-triazóis 1,4-dissubstituídos com potencial 

inibição para -glicosidases. 

Resultados e Discussão 

A série de compostos do tipo I e tipo II (Fig. 1) 

objetiva a simplificação molecular propostas dos -

D-ribofuranosil triazóis estudados anteriormente [2] 

a partir da substituição do grupo glicídico (ribosil) por 

fenil susbtituído ao mesmo tempo mantendo a 

inibição de -glicosidases. Esta série foi proposta a 

partir dos dados de relação estrutura-atividade 

(SAR) anteriormente publicados por nosso grupo 

onde foi observada a preferência e importância para 

atividade antidiabética pelos grupos ciclohexenil 

(IC50 = 3,8 mol/L), fenil (IC50 = 14,9 mol/L) e 

hidroxiciclohexil (IC50 = 5,2 mol/L) como 

substituintes R1 no núcleo 1,2,3-triazol. O esquema 

geral para obtenção dos triazóis do tipo I seguiu de 

uma forma geral a rota descrita no Esquema 1. Os 

derivados do tipo 4 puderam ser usualmente obtidos 

através de uma reação de formação do sal de 

diazônio de anilinas (5), obtidas comercialmente, 

seguida de uma substituição do grupo diazônio pelo 

grupo azida. Tendo-se as azidas foi realizada a 

reação de cicloadição 1,3-dipolar de Huisgen como 

descrito na literatura entre os derivados azidos e os 

alcinos terminais (6), através do sistema sulfato de 

cobre (II) e ascorbato de sódio utilizando o 

microondas e o método térmico convencional para 

obtenção dos triazóis propostos em rendimentos de 

70-90%. A reação em microondas se apresentou 

mais limpa e em um tempo bem menor (10min.) 

comparado com o método convencional reacional 

(5-24h).  

 
Figura 1. Simplificação molecular propostas dos -D-
ribofuranosil triazóis estudados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1. Síntese dos 1,2,3-triazóis 1,4-disubstituídos. 

Conclusões 

A síntese dos derivados, análogos aos compostos 

descritos na literatura com alta atividade, foi 

realizada em excelentes rendimentos onde o 

método utilizando microondas se mostrou mais 

eficiente. Os resultados farmacológicos preliminares 

se mostraram bons estando em etapa de 

finalização.   
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