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Introdução 

Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa tem 

desenvolvido diversos trabalhos relacionados à 

síntese e avaliação da atividade biológica de 

cumarinas 6,7-dissubstituídas.
1
 A esculina (1) é uma 

cumarina naturalmente presente na castanha da 

índia com reconhecidas propriedades antitumoral, 

anti-inflamatória, antibacteriana, diurética e inibidora 

da ativação plaquetária.
2
 Para avaliar os efeitos que 

modificações na porção glicosídica desta cumarina 

possam ter sobre suas atividades biológicas, uma 

série de derivados da esculina contendo 1,2,3- 

triazóis 1,4-disubstituídos está sendo preparada. 

Resultados e Discussão 

A partir de procedimentos anteriormente descritos,
3
 

a hidroxila fenólica da esculina foi reagida com 

brometo de etila em DMF para obtenção do 

intermediário 2 com 42% de rendimento (esquema 

1). A hidroxila primária do anel glicosídico foi então 

seletivamente protegida em presença de cloreto de 

tosila em piridina seguida de acetilação one-pot das 

hidroxilas secundárias, permitindo o isolamento do 

intermediário 4 com 36% de rendimento.
4
 Em 

seguida, foi realizada a substituição do grupo tosil 

pelo grupamento azido através de reação de 4 com 

azida de sódio (68% de rendimento). A molécula 

resultante (5) será utilizada como intermediário 

chave na formação de diversos derivados de 

esculina, obtidos por conjugação de 5 com 

diferentes alcinos comerciais através de reações do 

tipo Click Chemisty. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esquema 1. Síntese de 6´azido-7-etoxi-triacetilesculina (5); (a) 

brometo de etila (1,2 equiv); K2CO3 (1,2 equiv); DMF; 90°C; 10 h; 

(b) cloreto de tosila (3 equiv); piridina; 0°C; 12 h; (c) anidrido 

acético (25 equiv); 25°C; 12 h; (d) azida de sódio (15 equiv); 

DMF; 120°C; 6 h. 

A partir de protocolos de Click Chemistry descritos 

para derivados galactosídicos,
4
 a condensação de 5 

com quatro diferentes alcinos comerciais será 

ensaiada, seguida de desproteção das hidroxilas 

acetiladas em solução metanólica de metóxido de 

sódio (esquema 2):  
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Esquema 2. Síntese proposta para os derivados de esculina 6-9; 
(e) CuSO4; ascorbato de sódio; DMF, aquecimento por irradiação 
de microondas; 70°C; (f) NaOMe; MeOH. 

 
Os ensaios biológicos dos compostos 6-9 serão 

realizados em parceria com grupos colaboradores e 

incluem, inicialmente, atividade antiparasitária contra 

Trypanosoma cruzi. 

Conclusões 

O intermediário chave 5 foi obtido com sucesso e 

este será condensado a alcinos comerciais para 

obtenção dos derivados de esculina 6-9. 
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1   R1 = R2 = R3 = H

b

c

2   R1 = CH3CH2, R2 = R3 = H

3   R1 = CH3CH2, R2 = Ts, R3 = H

4   R1 = CH3CH2, R2 = Ts, R3 = Ac
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