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Introdução 

O estresse oxidativo é uma condição de acúmulo de 

espécies reativas de oxigênio/nitrogênio (RNS/ROS) 

no organismo, que deterioram células, tecidos e até 

órgãos levando desde alterações fisiológicas 

pequenas até patologias graves. Em muitos casos, 

o estresse oxidativo se deve à inativação ou baixa 

expressão das enzimas Superóxido Dismutases 

(SOD). A obtenção de mímicos das SOD é 

relevante para o tratamento de fisiopatologias 

relacionadas ao estresse oxidativo.
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 Mn-porfirinas 

catiônicas derivadas das N-piridilporfirinas têm se 

mostrado potentes mímicos de SOD, cujas 

atividades in vitro e in vivo dependem não apenas 

da atividade SOD intrínseca, mas de fatores tais 

como lipofilicidade, biodisponibilidade e 

biodistribuição. O objetivo deste trabalho é reportar 

a síntese de porfirinas contendo número controlado 

de grupos 2-piridil e vanilina, que deverão ser 

usadas para preparar complexos de Mn com maior 

lipofilificidade, esperando-se melhorar a 

biodisponibilidade dos mímicos, sem aumento na 

toxicidade ou comprometimento significativo da 

atividade SOD. 

Resultados e Discussão 

As condições de síntese em microescala via 

condensação de pirrol com os aldeídos 2-

piririnacarboxialdeído (2-PyCHO) e vanilina nas 

condições de Adler et al.
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 foram ajustadas para 

maximizar a porfirina de interesse, que contém 1 

grupo vanilina e 3 grupos 2-piridil: a 5-(3-metoxi-4-

hidroxifenil)-10,15,20-tris(2-piridil)porfirina 

(H2MVanTri-2-PyP) (Fig. 1). Embora a razão molar 

estequiométrica entre os aldeídos 2-PyCHO e 

vanilina seja 3:1, optou-se por investigar também o 

uso de excesso de 2-PyCHO frente à vanilina (9:1 

ou 6:1) devido à reatividade diferenciada entre os 

aldeídos e buscando-se evitar a presença de muitas 

porfirinas mistas (contendo mais de um grupo 

vanilina), o que dificultaria as etapas de purificação. 

A porfirina simétrica meso-tetraquis(2-piridil)porfirina 

(H2T-2-PyP) foi obtida em todas condições de 

síntese. Em nenhuma das reações observou-se a 

formação do composto contendo quatro grupos 

vanilina: a meso-tetraquis(3-metoxi-4-

hidroxifenil)porfirina (H2TVanP), a qual foi preparada 

em uma síntese independente, para ser utilizada 

como controle. Na condição estequiométrica de 

aldeídos (3:1) ou com uso pequeno de excesso de 

2-PyCHO (6:1), foram obtidas três porfirinas, 

enquanto o uso dos aldeídos 2-PyCHO:vanilina na 

relação molar de 9:1 resultou em apenas duas 

porfirinas, a H2T-2-PyP e a H2MVanTri-2-PyP. O 

método de separação das amostras foi investigado 

e envolve precipitação em meio aquoso alcalino 

(eliminação do catalisador ácido/solvente da 

reação), extração sólido-líquido, precipitação de 

impurezas (tais como polipirróis) em meio orgânico 

e uma etapa cromatográfica. Todos os compostos e 

misturas isolados foram analisados por CCD e 

espectroscopia eletrônica de absorção na região do 

UV-vis. A formação da porfirina de interesse foi 

confirmada por espectrometria de massa (ESI-MS). 
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Figura 1. Esquema de síntese da H2MVanTri-2-PyP 

a partir de pirrol, 2-piridinacarboxaldeído e vanilina. 

Conclusões 

Os testes realizados indicaram que, nas condições 

de síntese mais adequadas para a obtenção da 

H2MVanTri-2-PyP, via condensação de pirrol com os 

aldeídos 2-piririnacarboxialdeído e vanilina na 

proporção molar 9:1 obtém-se uma mistura de H2T-

2-PyP (majoritária) e H2MVanTri2PyP. Com as 

condições de síntese e purificação estabelecidas, 

reações em maior escala serão efetuadas para a 

caracterização final dos compostos por RMN, 

obtenção dos complexos de Mn e aplicação destes 

em estudos biológicos. 
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