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A doença de Chagas, destacada pela Organização
Mundial da Saúde como uma das dezessete principais doenças
negligenciadas, tem como agente etiológico o parasito
flagelado Trypanosoma cruzi. Em razão da dificuldade de um
tratamento farmacológico efetivo, seja pelos efeitos adversos,
pela ineficácia do fármaco em atingir diferentes estados do
desenvolvimento do parasito e o aparecimento de cepas
resistentes, a busca de novos canditados a fármacos contra a
doença de Chagas faz-se necessária. Dentre os candidatos
encontram-se as cumarinas, classe de lactonas de ocorrência
natural e sintética, que além de apresentarem atividade
antiparasitária, também se revelaram potenciais agentes
vasodilatadores, antioxidantes e antitumorais. Podem ser
obtidas através de condensação de Knoevenagel, reação de
Perkin, Wittig, e condensação de Pechmann; essa última,
devido sua baixa complexidade, pois um fenol é condensado
com um β-cetoéster em meio ácido, foi adotada pelo grupo.1

O ultrasom oferece uma alternativa em relação ao
método convencioal de aquecimento, pois permite que a
reação ocorra em tempos reduzidos e maiores rendimentos.

Este trabalho teve como objetivo obter, através de
síntese convencional e ultrasom, a 4-clorometil cumarina e seis
derivados aminocumarínicos, além de avaliar suas atividade
antiparasitária contra o Trypanosoma cruzi.

CONCLUSÃO

Foi realizada a síntese de 4-clorometil cumarina (LaSOM
228) através da condensação de Pechmann tanto de maneira
convencional como em ultrasom, utilizando 1 eq. de 4-etilfenol
(0,1 mmol) e 1 eq. de 4-cloro-acetoacetado de etila, em 10 mL
de H2SO4 conc. Para obtenção dos derivados amino
cumarinicos, foi utilizado 1 eq. de LaSOM 228, 2 eq. da
respectiva amina (tab. 1) e 1,5 eq. de KI, como mostra a figura
1.

Fig. 1: esquema de síntese de derivados aminocumarínicos
Tab. 1: padrão de substituição do radical R

O LaSOM 228 foi purificado através de recristaliação com
EtOH:Diox (90:10); e os derivados, após extração com EtOAc:
NaOH 1M (40:20) e coluna cromatográfica.

Os produtos tiveram suas estruturas elucidadas por FT-IR
e NMR-H1.

Para avaliação farmacológia foi incubado 0,6 mL de uma
suspensão 4x106 de parasitas/mL, e realizada medida de
absobância no dia zero e 5, em 610 nm, para então se obter a
porcentagem de inibição (PI) e IC50.

LaSOM Rdt (%)

232 59

230 53

268 31

233 54

260 66

265 27

LaSOM R LaSOM R

232 233

230 260

268 265

Tab. 2: Rendimento da reação
de aminólise

As cumarinas foram sintetizadas
por dois diferentes métodos e
comparadas. Quando a síntese
convencional é comparada com o uso
de ultrasom foi possível observar uma
redução de 70 horas para 2 horas de
reação bem como um aumento no
rendimento para 84 %.

Os rendimentos dos derivados
aminocumarínicos foram entre a faixa
de 27 a 66%, como mostra a tabela 2.

Foi possível confirmar as

LaSOM PI (%) IC50 (µM)

232 71,4 ± 5,4 13,9 ± 2,8

230 26,7 ± 4,0 30,3 ±0,9

268 sem atividade -

233 57,6 ± 3,4 22,7 ± 3,1

260 72,9 ± 0,4 10,03

265 10,2 ± 13,51 > 100

Tab. 3: Atividade inibitória dos derivados frente ao Trypanosoma cruzi

estruturas das cumarinas em FT-IR através da banda de
lactonas em aproximadamente 1700 cm-1, e em NMR-H1

através do sinal característico de hidrogênio vinílico entre 5,5 e
7,0 ppm.

Duas moléculas se mostraram potencialmente ativas
frente a Trypanosoma cruzi, sendo capazes de inibir ate 73%
das estruturas celulares, ou inibir 50% dos mesmos em
concentrações de 10 µM (Tab. 3).

A síntese em ultrasom é uma metodologia que permitiu a
obtenção de maior rendimento e em menor tempo. Foi
realizada a síntese de seis novas moléculas, obtendo-se
rendimentos entre 27 e 66%. As moléculas foram avaliadas
contra T. cruzi e se demonstraram muito promissoras, uma vez
que o LaSOM 260 apresentou IC50 de 10,03µM, valor próximo
ao nifurtimox (IC50 de 8 ± 1µM). As cumarinas podem ser
consideradas novos hits para doença de Chagas.
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