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Introdução 
Como parte de um programa direcionado à 
descoberta de novas substâncias com ação 
citoprotetora, foram preparadas e avaliadas 
arilnitronas que apresentaram proteção no modelo 
de isquemia/reperfusão, (IS/RP), em hamsters 
(Figura 1).1,2 Nestes estudos a LQB-110 e LQB-123 
foram consideradas muito promissoras, conferindo 
um perfil de proteção igual ou superior ao óleo de 
peixe.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Nitronas ativas em (IS/RP) em hamsters. 
 
A fraca potência da LQB-134 quando administrada 
por via oral sugere que a lipossolubilidade parece 
estar associada a potência, aumentando a 
velocidade de absorção e diminuindo a reação de 
hidrólise a nível estomacal.1 Neste trabalho  

propomos a síntese de três novas famílias de 
nitronas, onde esta funcionalidade está associada a 
precursores biosintéticos do colesterol, como a 
prenila, geranila e a farnesila, respectivamente (1a-
c, Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Novos derivados lipossolúveis de 
Nitronas. 
 
Como o colesterol e o geraniol são componentes 
importantes da membrana celular, acreditamos que 
a biodistribuição destas nitronas será facilitada. A 
preparação dos análogos orto, meta e para de cada 
família nos permitirá avaliar a importância do padrão 
de substituição do anel na ação farmacológica 
observada. Em adição, estas substâncias poderiam 
funcionar como transferidores de unidades prenila,  

 
geranila e farnesila através de uma reação SN2, 
tendo o grupo fenóxido altamente estabilizado, 
como grupo abandonador. Esta hipotética 
reatividade química poderia eventualmente conduzir 
a inibires da biossíntese do colesterol, o que abriria 
uma nova janela terapêutica para ser explorada. 

Resultados e Discussão 

As reações de O-alquilação foram realizadas 
usando aldeídos e brometos disponíveis 
comercialmente. Os derivados farnesilados foram 
os mais difíceis de preparar enquanto que os 
prenilados os mais fácies. A despeito da diferença 
de nucleofilicidade dos fenóxidos nos três 
hidroxialdeidos, os rendimentos e a reatividade não 
dependeram de forma importante destes 
reagentes.1,2 (Esquema 1). As nitronas puderam ser 
preparadas a partir dos produtos O-alquilados, em 
condições bem brandas.1,2 
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Esquema 1. Preparação das Nitronas 1a,b (o,m,p). 

Conclusões 

Exceto para a nitrona 2c1, que apresentou baixa 
estabilidade química, tendo sido hidrolisada 
completamente no processo de purificação, a rota 
mostrou-se eficaz para a síntese dos análogos 1a-c.  
A avaliação das ações citoprotetora, antineoplásica 
e antiparasitária encontra-se em andamento. 
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