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Introdução 

Efeitos paramagnéticos estão sendo cada vez mais 

estudados a fim de obter estruturas 3D de proteínas 

em solução e suas interações com diferentes 

ligantes. Por meio de técnicas de RMN utilizando 

íons de lantanídeos é possível obter a 

susceptibilidade magnética anisotrópica, permitindo 

o calculo do acoplamento residual dipolar e 

mudanças de pseudo-contato (PCS), que são sinais 

dos spins nucleares expostos aos efeitos 

paramagnéticos do metal. A fim de diminuir o efeito 

do aumento de relaxamento paramagnético, o metal 

pode ser separado da biomolécula através de uma 

estrutura rígida.
1
  

Recentemente, foi relatada na literatura a síntese de 

um marcador para a 1-β-aminoquitobiose baseado 

na estrutura de anéis bifenilícos com EDTA que 

permitiu o calculo do PCS.
2
 Desta forma para 

melhorar a estabilidade dos complexos formados 

com os íons de lantanídeos, duas novas unidades 

quelantes foram sintetizados, Figura 1. 

 

Figura 1. A) Éter corona bifenílico, B) Criptando bifenilíco. 

Resultados e Discussão 

A partir do catecol foi realizada a síntese dos 

marcadores sendo um dos passos realizado pelo 

processo de boronação-Suzuki em um único passo. 

Todos os produtos foram sintetizados e 

caracterizados por RMN, espectrometria de massa 

(MS-MS) e espectroscopia de infravermelho (FTIR). 

Os produtos obtidos foram diretamente ligada a 1-β-

aminoquitobiose, e posteriormente complexadas 

com íons lantanídeos. 

Os espectros 
1
H-

13
C HSQC da estrutura 

supramolecular formada com a espécie 1A e 1-β-

aminoquitobiose com os íons La
3+

 e Eu
3+

 são 

mostrados na Figura 2. Nesse caso, foi possível 

observar por RMN uma única estrutura de 

coordenação com os íons de La
3+

 e Eu
3+

. 

Deslocamentos significativos dos picos podem ser 

observados para ambos os complexos metálicos 

com o marcador 1A, ligados a 1-β-aminoquitobiose  

no espectro de 
1
H-

13
C HSQC. 

 

Figura 2. Espectro 
1
H-

13
C HSQC do éter corona bifenílico 

ligado diretamente com a 1-β-aminoquitobiose na 

presença de íons de La
3+

 (vermelho) e Eu
3+

(azul). 

 

Estudos de ressonância estão sendo realizados com 

a estrutura 1B ligado diretamente com a 1-β-

aminoquitobiose a fim de verificar a eficácia da 

presença do criptando na estrutura.  

Conclusões 

Duas novas unidades quelantes com base no éter 

corona e no criptando foram sintetizados, 

caracterizados e acoplados diretamente à 1-β-

aminoquitobiose. Estudos de ressonância 1
H-

13
C 

HSQC com o marcador mostrou eficiência na técnica 

proposta. Estudos conformacionais com essas 

estruturas rígidas, em combinação com diferentes 

proteínas e tioaçúcares estão em andamento. 
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