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Introdução 

A diabetes pertence a um grupo de doenças que 

juntas são responsáveis por uma considerável taxa 

de morbidade e mortalidade, estimando-se que 

atinjam um quarto da população mundial.[1] 

Recentemente, nosso grupo desenvolveu um 

trabalho onde foram sintetizados triazóis 

glicoconjugados inéditos que mostraram potente 

atividade inibitória sobre a maltase de 

Saccharomyces cerevisiae), uma alfa-glicosidase.[2] 

(Fig.1) 

A julgar pelos resultados obtidos in vivo para os 

compostos sintetizados anteriormente, nosso grupo 

vem trabalhando com a hipótese de que estes 

efeitos biológicos são decorrentes da inibição da 

alfa-amilase pancreática. Esta última é uma alfa-

glicosidase da família GH13, altamente conservada 

entre mamíferos e que é alvo da acarbose (IC50 = 

48,1 mol/L) (Fig. 1), um pseudotetrassacarídeo 

natural usado atualmente na clínica para o 

tratamento da T2D. Deste modo, o objetivo do 

trabalho foi a síntese de novos 1,2,3-triazóis 

glicoconjugados (I-VI) via química "click" partindo-se 

de derivados azidos de carboidratos (frutose ou 

ribose) e alcinos terminais.  As estruturas dos novos 

análogos foram propostas com base em estudos 

computacionais (modelagem molecular), 

bioquímicos e estruturais com a alfa-amilase 

pancreática (AAP).[3]  

Figura 1. Compostos previamente sintetizados e ativos a 
acarbose. 

 

Resultados e Discussão 

Para a síntese dos 1,2,3-triazóis glicoconjugados do 

tipo I-VI (Fig. 2) explorou-se  a química de 

carboidratos com reações de proteção e 

desproteção e a síntese dos núcleos triazólicos 

realizando a reação de cicloadição 1,3-dipolar via  

 

 

química "click" levando a obtenção do regioisômero 

1,4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Novos 1,2,3-triazóis glicoconjugados do tipo I-

VI. 

 
Os derivados 1,2,3-triazólicos foram obtidos com 
rendimentos de moderados a  excelentes, de 65-
95% e tiveram as suas estruturas confirmadas 
através de métodos espectroscópicos, tais como 
infravermelho (IV), ressonância magnética nuclear 
de 1H e de 13C. Tendo como uma das 
características de obtenção do anel triazólico o 
deslocamento químico do H do anel na faixa de 7,6-
8,4 ppm. 

 

Conclusões 

Os resultados obtidos até o momento neste trabalho 

são satisfatórios, haja vista a obtenção de novos 

1,2,3-triazóis glicoconjugados em bons rendimentos 

por uma metodologia eficiente. A caracterização 

farmacológica dos novos compostos como agentes 

antidiabéticos e estudos de interação com a AAP 

através de ensaios de ligação por RMN e de inibição 

da atividade enzimática estão em andamento. 
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