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Introdução 

As auronas são cetonas α,β-insaturadas, isômeros 

das flavonas, que estão presentes em algumas 

plantas e desempenham papel na sua pigmentação 

e proteção
1
. Os derivados aurona são uma 

subclasse dos flavonoides, ainda pouco estudados, 

todavia, uma vasta gama de atividades biológicas, já 

é descrita para estes, tais como: atividade 

antioxidante, antibacteriana, anti-inflamatória, 

antifúngica, antitumoral, antiparasitária, antiviral, 

além de serem utilizadas como inibidor da tirosina
2
. 

Neste sentido, tem-se como objetivo, sintetizar, 

caracterizar e testar a atividade citotóxica e anti-

inflamatória de diferentes auronas. 

Resultados e Discussão 

As auronas 1- 7 foram obtidas por meio de reações 

de ciclização oxidativa a partir de 2-hidroxi-

chalconas previamente sintetizadas, usando acetato 

de mercúrio (II) em piridina, sob aquecimento 

(Esquema 1). Os compostos foram obtidos em 

rendimentos entre 8-97% após purificação por 

recristalização em etanol. 
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Esquema 1. Síntese das auronas 1-7. 

 

Todos os compostos foram caracterizados por IV e 

RMN de 
1
H e 

13
C. A viabilidade celular de 

macrófagos foi avaliada utilizando o ensaio 

colorimétrico de MTT e a concentração de NO foi 

determinada indiretamente pela dosagem de nitrito 

no sobrenadante de cultura de macrófagos RAW 

264.7, estimulados com concanavalina A (20ng/mL, 

24h), utilizando-se a Reação de Griess. Em ambos 

os experimentos as auronas foram testadas na 

concentração de 100 µM. Pela análise do gráfico 1 

foi possível observar que  as auronas 2-4, 6 e 7 

demonstraram redução significativa na viabilidade 

celular quando comparadas ao grupo controle, com 

redução de até 81,15% do número de células 

viáveis. Destaca-se a aurona 6 que apresentou 

grande potencial antitumoral, sendo um candidato 

promissor para futuros estudos. Pela análise dos 

dados contidos no gráfico 2 observa-se que as 

auronas testadas não demonstraram redução 

significativa na produção de NO, todavia 

apresentaram promissora atividade citotóxica. 
Gráfico 1. Determinação da influência das auronas 
(100µM) sobre a viabilidade celular de macrófagos RAW 
264.7. 

 
** diferença significativa em relação ao grupo controle 
(p<0,01); Grupo controle contendo DMSO 1%. 
Gráfico 2. Avaliação da atividade das auronas (100µM) 
sobre a produção de óxido nítrico por macrófagos RAW 
264.7 estimulados com ConA. 

 
* diferença significativa em relação ao grupo controle 
(p<0,05); ** diferença significativa em relação ao grupo 
controle (p<0,01); Grupo controle contendo DMSO 1%. 

Conclusões 

Neste trabalho foram sintetizadas 7 auronas  e 
submetidas à  avaliação da citotoxicidade e 
atividade anti-inflamatória frente à linhagem RAW 
264.7. Embora as auronas testadas não 
demonstraram redução significativa na produção de 
NO, a aurona 6 apresentou promissora atividade 
citotóxica. 
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