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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo o planejamento e síntese de uma série 

inédita de selenonucleosídeos com potencial atividade farmacológica contra 

a Mycobacterium tuberculosis a partir da substituição da hidroxila primária de 

nucleosídeos por núcleos contendo Selênio, uma vez que ambas estruturas 

apresentaram relevante atividade antituberculose. A estratégia sintética 

adotada teve início com a utilização de ribonucleosídeos de origem comercial. 

A primeira etapa consistiu na inserção de um grupo de proteção nas hidroxilas 

adjacentes das posições 2’ e 3’ desses nucleosídeos. Após a formação do 

grupo protetor o álcool primário seria transformado em um bom grupo 

abandonador através da reação com cloreto de tosila em meio básico. Este 

intermediário seria então submetido a reações de substituição na presença de 

diferentes fontes nucleofílicas de selênio. Por fim ocorreria a remoção do 

grupo protetor para a obtenção dos compostos desejados. Paralelamente ao 

planejamento e síntese desses compostos, foi realizado um estudo para teste 

e avaliação de atividade biológica de inibidores enzimáticos da Purina 

NucleosídeoFosforilase de M. tuberculosis, que seria aplicado na avaliação  

dos compostos sintetizados. Esse estudo foi realizado por meio da 

imobilização da Purina NucleosídeoFosforilase em capilares de sílica fundida, 

sendo a atividade da enzima monitorada por cromatografia líquida 

multidimensional através da quantificação direta da hipoxantina formada na 

catálise enzimática. 
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ABSTRACT 

The goal of the present work is the planning and synthesis of an 

unprecedented series of selenonucleosides with potential pharmacological 

activity against Mycobacterium tuberculosis from the substitution of the 

primary nucleoside hydroxyl by nuclei containing Selenium whereas both 

structures presented relevant activity antitubercular. The synthetic strategy 

adopted began with the use of ribonucleosides of commercial origin. In the first 

step, a protecting group was inserted into the adjacent hydroxyls of the 2 'and 

3' positions of these nucleosides. After the formation of the protective group 

the primary alcohol would be transformed into a good leaving group through 

the reaction with tosyl chloride in basic media. This intermediate would then 

be subjected to substitution reactions in the presence of different nucleophilic 

sources of Selenium. Finally, the removal of the protecting group would occur 

to obtain the desired compounds. Parallel to the planning and synthesis of 

these compounds, a study was carried out to test and evaluate the biological 

activity of Purine Nucleoside Phosphorylase enzyme inhibitors that would be 

performed in the evaluation of the synthetized compounds. This study was 

carried out through the immobilization of Purine Nucleoside Phosphorylase in 

fused silica capillaries. The activity of the enzyme was monitored by 

multidimensional liquid chromatography through direct quantification of 

hypoxanthine formed in the enzymatic catalysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a tuberculose é 

considerada a principal doença infecciosa no mundo e causa cerca de 5 mil 

mortes por ano. Condições precárias de saneamento, pobreza e desnutrição 

são fatores de risco, assim como HIV, tabagismo e consumo de álcool. 

Durante a primeira conferência mundial da OMS para o combate da 

tuberculose, diversos países se comprometeram a erradicar a epidemia 

dessa doença até 2030.1 Por ser uma doença tratável e prevenível, os 

projetos para combatê-la envolvem o maior acesso das populações 

vulneráveis à unidades de saúde, além do desenvolvimento de novos 

medicamentos e tecnologias para um diagnóstico mais rápido.2 

Dentre os desafios encontrados para o combate da tuberculose tem-

se a decorrência da alta susceptibilidade dos pacientes com Síndrome de 

Imunodeficiencia Adquirida (SIDA), além do surgimento crescente de casos 

envolvendo a presença de variações genéticas do agente infeccioso, 

resultando na resistência do bacilo tuberculoso a um ou mais dos 

quimioterápicos usados no tratamento da doença, evidenciando a 

necessidade de projetos que visem a obtenção de novos agentes anti-

micobacteriais para o tratamento dessa patologia.3 

Por trás da descoberta e desenvolvimento de fármacos há um 

processo complexo, longo, de alto custo e que possui ligação direta com as 

inovações científicas e tecnológicas.4 Entretanto, observou-se nas últimas 

                                                           
1 Site da organização Pan-americana de saúde. Disponível em: 

<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5537:relat

orio-da-oms-indica-necessidade-urgente-de-maior-compromisso-politico-para-acabar-

com-a-tuberculose&Itemid=812> Acesso em: 02/06/2018 

 
2 Site das nações unidadas. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/em-dia-mundial-
oms-convoca-lideres-das-americas-a-acabar-com-tuberculose-ate-2030> Acesso em: 
12/06/2018 
 
3 Campos S. H. Boletim de Pneumologia Sanitária. 1999,Vol .7, Nº 1. 
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décadas um decréscimo continuo no registro de fármacos para o tratamento 

de novas patologias, principalmente as de alto impacto socioeconômico, 

como é o caso das doenças infecciosas.5 

Como consequência do aumento na demanda por novos fármacos 

que pudessem representar inovações nesse setor e proporcionar o 

tratamento dessas doenças observou-se um esforço contínuo organizações 

voltadas para a pesquisa (principalmente em universidades). Uma das mais 

importantes contribuições dessas organizações foi a implementação da 

Química Medicinal. A Química Medicinal consiste na aplicação de 

conhecimentos químicos que possibilitam a invenção, descoberta, 

planejamento e identificação de compostos biologicamente ativos.6 

A implementação da Química Medicinal possibilitou a utilização de 

estratégias de modificações moleculares, promovendo assim a otimização da 

produção de compostos com potencial atividade biológica.7 Uma eficiente 

estratégia de modificação molecular para o desenvolvimento de novos 

protótipos farmacológicos é a hibridação molecular, que consiste na união de 

diferentes compostos bioativos em uma única estrutura química.8 

A indústria farmacêutica, de modo geral, procura sempre a produção 

de fármacos promissores, que possuam alta estabilidade e baixa toxicidade.6 

Portanto, o processo de hibridação molecular requer primeiramente a 

identificação e caracterização dessas estruturas promissoras, seguido da 

                                                           
4 Guido, R. V. C.; Andricopulo, A. D.  Modelagem molecular de fármacos Rev. Proc. 
Quim., 2008 v.2, n.4, p.24-26. 
 
5 Junior, C.; Bolzani, V.; Barreiro, E.; Fraga, C. Curr. Molecular hybridization: a useful 
tool in the design of new drugs. Med. Chem., 2007, v. 14, n. 17, p. 1829-1852. 
 
6 Guido, R. V. C.; Andricopulo, A. D.  Modelagem molecular de fármacos Rev. Proc. 

Quim., 2008 v.2, n.4, p.24-26. 
 
7Lima, L. M.; QUÍMICA MEDICINAL MODERNA: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÃO 

BRASILEIRA Quim. Nova 2007, 30, 1456 
 
8 Araújo C. R. M; Desenvolvimento de fármacos por hibridação molecular 
 Quim. Nova, 2015 Vol. 38, No. 6, 868-873 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17627520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17627520
http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=6219
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modelagem de novos de compostos que permitam a otimização de algumas 

propriedades, como afinidade, seletividade, permeabilidade e atenuação da 

toxicidade. Posteriormente, promove-se a união das moléculas alvo levando 

à formação de um composto híbrido que mantenha as características 

farmacofóricas de seus compostos de origem isolados. (conforme ilustrado 

na figura 1).6,9 

 

Figura 1: Ilustração da técnica de hibridação molecular. 

A técnica de hibridação molecular é muito utilizada na obtenção de 

compostos orgânicos contendo átomos de calcogênios, como os compostos 

organosselênio. Nos últimos anos, moléculas contendo selênio apresentaram 

as mais variadas atividades como anti-HIV, inibidores de enzimas, miméticos 

de enzima, anti-hipertensivo, antimicrobianos, dentre outros.10 Em 

consequência desses resultados houve um aumento crescente na tentativa 

de desenvolver novos agentes farmacêuticos à base de selênio aplicáveis em 

diversas utilizações terapêuticas. 

1.2 ASPECTOS GERAIS DA TUBERCULOSE 

A tuberculose, também conhecida pela sigla TB é uma grave doença 

infecciosa crônica de origem bacteriana. Seu agente etiológico é a bactéria 

Mycobaterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK) (Figura 1). Essa doença é 

caracterizada por um longo período de latência de seu agente patológico até 

                                                           
9 Lombardino, J. G.; Lowe, J. A. Nat. Rev. Drug Discov.,2004, v.3, n.10, p.853-62. 
 
10 Braga A. L.; RAFIQUE, J. The chemistry of Organic Selenium and Tellurium 
Compounds, V. 4, ed. Z. Rappoport, Chichester, John Wiley& Sons Ltd. 
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que ocorra a manifestação de seus primeiros sinais clínicos. Normalmente os 

pulmões são os principais órgãos atingidos, porém, outros órgãos como 

ossos, rins e meninges também podem sofrer lesões associadas à intensa 

inflamação.11 

 

Figura 2:Mycobacterium tuberculosisvista pelo microscópio de varredura eletrônica. 

(Fonte: Stanford Medicine12) 

A transmissão dessa doença se dá principalmente pelo ar e ocorre 

de forma direta pela inalação de gotículas contendo o agente patológico. 

Pacientes com uma alta concentração de bactérias em seu conteúdo 

expelido, exposição longa em ambientes fechados e com deficiência de 

ventilação são fatores que facilitam a contaminação. Os bacilos entram 

através da boca ou narinas e uma vez dentro do hospedeiro, migram pelas 

vias respiratórias chegando aos brônquios e em seguida aos pulmões e 

alvéolos.13 

Os sintomas mais característicos da TB envolvem tosse duradoura 

(persistem por 2 ou mais semanas), dor na caixa toráxica, expectoração e 

dispneia. Porém há também outros sintomas mais genéricos, sendo os mais 

frequentes febre (majoritariamente vespertina), anorexia, suor noturno e 

                                                           
11 Iseman M.D. Tratado de Medicina Interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 
2005, p. 2211-2220.  
 
12 Pagina da Standford Medicine. Disponível em:<https://med.stanford.edu/> Acessado 
em 28/05/2018 
 
13 Página da News medical life Science. Disponível em: <https://www.news-
medical.net/health/Tuberculosis-Transmission> Acessado em 28/05/2018 
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astenia. Diversas outras patologias do trato respiratório podem apresentar 

sintomas semelhantes, portanto não é possível a obtenção de um diagnóstico 

baseado somente no quadro clínico, fazendo-se necessário a realização de 

exames laboratoriais.14 

O diagnóstico pode ser feito através de baciloscopia, cultura e até 

mesmo por exame de raio X, sendo a baciloscopia o método mais utilizado 

pois sua técnica é simples, barata e os resultados são obtidos rapidamente. 

A cultura, embora possua uma maior sensibilidade e consequentemente 

maior precisão, é muito mais trabalhosa e os resultados são muito mais 

demorados. O diagnóstico de raio X só é utilizado em último caso, pois não é 

tão eficaz e expõe o paciente à radiação.13 

O tratamento da tuberculose tem como objetivo a eliminação 

completa desses bacilos e é realizado por quimioterapia. Utiliza-se sempre 

uma combinação de fármacos como terapia, podendo esta ser de primeira ou 

segunda escolha. Os agentes de primeira escolha (Figura 2), são aqueles 

que associam um alto grau de eficiência e pequena toxicidade, além de 

possuírem um custo relativamente baixo.14 

 

Figura 2: Agentes de primeira escolha no tratamento da tuberculose. 

 

                                                           
14 Perdigão P. MANUAL CLÍNICO DE TUBERCULOSE, 2008. Manual de apoio a 
cursos clínicos. 
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Já os fármacos de segunda escolha (Figura 3) são utilizados caso 

haja uma resistência aos fármacos de primeira, porque apresentam maiores 

efeitos colaterais, o tratamento é mais demorado e possuem um alto custo.15 

 

 

Figura 3: Fármacos de segunda escolha no tratamento da Tuberculose. 

 

Os fármacos de primeira ou segunda escolha podem ser obtidos por 

meio de síntese, como é o caso da PZA (Pirazinamida) que é uma amida 

primária obtida pela reação de substituição nucleofílica alifática do ácido 

pirazóico (HOPA) conforme o Esquema 1.16 Ou também isolados diretamente 

da natureza, como a Rifampicina que foi descoberta durante um processo de 

fermentação da bactéria Streptomyces mediterranei.17 

                                                           
15 Nogueira F. A.; Facchinetti V.; Souza M. V.; Vasconcelos  T. R. A. Rev. Bras. Farm. 
2012 93(1): 3-9. 
 
16 Lima, C. H. S.; Bispo, M. L. F.; de Souza, M. V. N. Rev. Virtual Quim., 2011, 3 (3), 
159-180. 
 
17 Floss, H. G.; Yu, T. Chem. Rev. 2005, 105 (2): 621-632. 
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Esquema 1: Síntese do PZA patenteada em 193618 

 

1.2.1 TUBERCULOSE MULTIDROGA RESISTENTE (TB- 

MDR) 

Como podemos observar no mapa divulgado pela Organização 

Mundial da Saúde (Figura 3), foram registrados milhões de casos de 

tuberculose multidroga resistente nos últimos anos, sendo que cerca de 80% 

desses casos encontram-se concentrados em apenas 22 países. O 

crescimento de casos dessa doença associado ao aparecimento de cepas 

multirresistentes, colocou a tuberculose novamente em destaque entre as 

doenças infecto-contagiosas.19 

                                                           
18Hall, S. A.; Spoerri, P. E. J. Am. Chem. Soc. 1940, 62, 664. 
 
19<www.who.int/tb/challenges/mdr/RELATOTUBERCULOSEMULTIDROGARRESISTE
NTE.pdf> Acessado em 15/05/2018 
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Figura 4- Mapa de percentagem estimada de casos novos com multi-resistência. 

(Fonte: Relato OMS18) 

Um micro-organismo é classificado como resistente quando 

apresenta resistência a uma ou mais classes de agentes antimicrobianos 

conforme exemplificado na Figura 4. Em bactérias, o desenvolvimento de 

resistência à fármacos está quase sempre associado à produção de enzimas 

inativadoras.20 

 

Figura 5: a) Um farmaco (F) altera um determinado alvo (E) ocasionando a morte 
celular. b) O alvo (E) possui uma modificação capaz de evitar que o mesmo se ligue ao 
fármaco tornando-o resistente. 

 

                                                           
20 Oliveira A. C., Silva S. R. Rev. Elet. de Enf. 2008, 10(1):189-197. 
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As bactérias possuem também uma alta atividade reprodutiva e 

metabólica, e estas, quando combinadas a mecanismos de modificação do 

material genético, podem favorecer o desenvolvimento de outros 

mecanismos de resistência da estrutura física celular. Esses mecanismos 

podem estar relacionados a ocorrências mutacionais ou à transferência de 

genes específicos de resistência a substâncias antibacterianas, sem nem ao 

menos ter tido algum contato prévio com essa substância.16,17 

A principal forma de combate ao bacilo tuberculoso é a quimioterapia, 

entretanto, o crescente aparecimento de cepas multirresistentes dessa 

micobactéria levaram ao aumento de epidemias infecciosas e ao óbito de 

pacientes mesmo durante ou após o tratamento. Por esse motivo, houve uma 

intensificação da busca por novas drogas anti-tuberculose e potenciais 

alvos.21 

 

1.3 PURINA NUCLEOSÍDEO FOSFORILASE E O 

COMBATE A TUBERCULOSE. 

As enzimas pertencentes a família Purina NucleosídeoFosforilase, 

em inglês “Purine Nucleoside Phosphorylase” (PNP), encontram-se 

presentes em diversos parasitas, como o Mycobacterium tuberculosis. Estas 

enzimas possuem extrema importância para a geração de energia, assim 

como na síntese de proteínas, ácidos nucleicos e muitos outros metabólitos 

essenciais para os organismos. Além disso estão relacionadas a via de 

salvação de precursores metabólitos, e por esse motivo são potenciais alvos 

no desenvolvimento de novas drogas.22 

A quebra da ligação glicosídica de ribo e desoxiribonucleosídeos 

descrita no Esquema 2 é catalisada por enzimas em presença de fosfato 

                                                           
21Campos S. H. Boletim de Pneumologia Sanitária. 1999,Vol .7, Nº 1. 

 
22 Neves D. MultiadenosinaFosforilase de Trypanosoma cruzi, um alvo potencial para 
quimioterapia da doença de Chagas. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília. 2006 
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inorgânico, seu segundo substrato. Essa reação é responsável pela formação 

de uma base purínica e ribose ou deoxiribose-1-fosfato, sendo 

termodinamicamente favorável no sentido da síntese de nucleosídeos.23 

 

Esquema 2: Quebra de Nucleosídeos catalisada pela PNP. 

As PNPs também permitem que a célula reutilize, como substrato, as 

bases purínicas, provenientes da degradação do DNA, possibilitando assim 

a síntese de novos nuclesídeos purínicos. Estas enzimas desempenham, 

portanto, um papel essencial na via de salvação do metabolismo desta base, 

inclusive, em parasitas e protozoários.24 

As enzimas da via de purinas presentes em parasitas, diferentemente 

das presentes em mamíferos, apresentam grande afinidade e especificidade 

por nucleosídeos como adenosina e seus análogos, facilitando o 

desenvolvimento de inibidores seletivos e capazes de atuar somente sobre o 

agente patológico.18 

Estudos demonstraram que a inibição específica das PNPs do 

Mycobacterium Tuberculosis é capaz de controlar a adaptação dessa 

micobacteria aos fatores de crescimento e gerar assim um estresse 

nutricional implicando na latência dessa bactéria.25,26 

                                                           
23Friedkin, M, J biolChem. 1950,184: 449 – 59. 1950 
 
24Bzowska A. PharmacolTher2000,88, 349-425. 
 
25D.O. Nolasco et al.  Biochemical and Biophysical Research Communications. 2004, 
324, 789–794 
 
26Caceres R. A. Estudo estrutural da enzima purina nucleosídeofosforilase (E.C. 2.4.2.1) 
de Mycobacterium tuberculosis. Tese de doutorado. PUCRS 2011. 
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1.4 SELÊNIO 

Em 1817, o elemento Selênio (Se) foi descoberto pelo químico sueco 

Jöns Jacob Berzelius em Gripshol, na Suécia. Berlezius observou a 

deposição de um resíduo proveniente da fabricação de ácido sulfúrico em 

câmaras de Chumbo e, após realizar análises, concluiu que se tratava de um 

novo elemento químico.27 

Devido à grande dificuldade de manipulação, o Selênio não 

despertou grande interesse na comunidade química daquela época, tendo 

suas propriedades pouco exploradas e sendo considerado até mesmo tóxico 

devido ao seu forte odor desagradável.8 

Somente na metade do século passado, houve a constatação de que 

o Selênio é essencial para a saúde tanto de humanos quanto de animais, e 

que uma dieta com baixas concentrações desse elemento (inferior a 55 µg / 

dia) poderia acarretar diversos problemas de saúde. O reconhecimento da 

importância desse elemento para o organismo incentivou que o mesmo se 

tornasse foco de estudos.28 

A explicação encontrada e uma das descobertas mais expressivas 

sobre esse oligoelemento foi a presença do átomo de Selênio no aminoácido 

conhecido como selenocisteína. Na forma desse aminoácido, o Selênio 

desempenha um papel fundamental no sítio ativo da glutationa peroxidase, 

também conhecido como tríade catalítica (Figura 5).29 

A Enzima Glutationa Peroxidase, conhecida pela abreviação GPx foi 

descoberta através de análises realizadas em tecidos de mamíferos, por Mills 

no ano de 1959. Essa enzima é uma proteína tetramérica e conta com a 

                                                           
27Comasseto, J. V. J. Braz. Chem. Soc. 2010, v.21, p.2027-2031. 
 
28Alberto, E. E.; Nascimento, V.; Braga, A. L. J. Braz. Chem. Soc. 2010, v. 21, p. 2032-
2041. 
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presença de um átomo de Se em cada uma de suas subunidades. A GPx é 

capaz de reduzir a maioria dos hidroperóxidos orgânicos, atuando 

intensamente no fígado e moderadamente em outros tecidos (como coração, 

pulmão e cérebro).29 

 

 

Figura 6: Representação da tríade catalítica da enzima GPX (Fonte: Química Nova, v. 
31, p. 1170-1179, 2008.) 

 

Esta selenoenzima apresenta, portanto, propriedade antioxidante 

sendo capaz de transformar as espécies reativas de oxigênio (EROs), 

produzidas pelos organismos aeróbicos (durante o metabolismo do oxigênio 

em metabólitos inócuos. A sua atuação ocorre juntamente com as demais 

enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) que juntas formam 

um sofisticado sistema de defesa antioxidante de organismos.30 

O mecanismo de atuação da glutationa peroxidase (conforme 

exemplificado no esquema 2) consiste em catalisar a redução de peróxidos, 

tanto orgânicos (ROOH), quando de hidrogênio. Durante esse processo 

ocorre a formação de dissulfeto orgânico (glutationa oxidada GSSG), água 

e/ou álcoois em decorrência do consumo de tióis (glutationa GSH).31 

                                                           
29 Halliwell, B. Oxidants and human disease: some new concepts. FASEB J., 1 ed., 
1987, p. 358-364 
 
30 Laquerre, M.; Lecomte  J.; Villeneuve P. Progress in Lipid Research. 2007, v.46, 
p.244-282. 
 
31Ursini, F.P.R. Oxidative Processes and Antioxidants. 1994. New York: Raven Press.  
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                Esquema 3: Reação de redução de peróxidos catalisada pela GPx 

 

Como consequência da sua ação, a GPx exerce a função de proteger 

biomembranas e outros componentes celulares do estresse oxidativo.32 

Entretanto, a GPx, devido ao seu alto peso molecular e baixa instabilidade, 

tem seu uso terapêutico limitado, não sendo clinicamente viável.33 Devido a 

isso, muitos estudos propõem a síntese de novos compostos que possam 

mimetizar a atividade dessa enzima, não apenas para detalhar e esclarecer o 

seu mecanismo catalítico, mas principalmente, para ampliar e potencializar 

sua aplicação farmacológica. 

 O Selênio, além de exercer a função estrutural, é responsável pela 

maior parte da atividade dessa enzima, tornando-se em virtude disso, um 

elemento de extrema importância, pois doenças neurológicas e diversas 

outras patologias estão tendo sua ocorrência associada ao estresse 

oxidativo, uma vez que o cérebro é um órgão altamente susceptível ao dano 

oxidativo.34 

                                                           
32 a) Luo, G. M. et al. Biochem. Biophys. Res. Comm. 1994, v.198, p.1240-1247. b) 

MAIORINO, F. M. et al.  Methods in Enzymology. 1995, v.252, p.38-48. 

 

33 LUO, G.M. et al Current Med.Chem. ,2003, v.10, p.1151. 

 

34Bortolatto, C. 2,2 – DITHIENYL DISELENISE, NA ORGANOSELENIUM COMPOUND 

WITH ANTIOXIDANT AND NEUROPROTECTIVE ACTIVITIES IN RATS. 2012. 65 f. 

Dissertação de Mestrado– Universidade de Santa Maria. 
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Além da atividade antioxidante, várias outras atividades biológicas 

são atribuídas a compostos organosselênio, como atividade neuroprotetora, 

anti-inflamatória e antitumoral, atividades essas que são atribuídas a sua 

capacidade de mimetizar a enzima GPx ou ainda por outros mecanismos de 

ação. Tais descobertas impulsionaram a busca por compostos 

organosselênio sintéticos, uma vez que eles eram considerados excelentes 

candidatos a atuar como miméticos da GPx.35 

 

1.4.1 -  COMPOSTOS ORGANOSSELÊNIO COM 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. 

O selênio, sob a forma de selenoproteínas ou derivados, está 

envolvido no equilíbrio e processos redox em numerosos sistemas vivos e 

isso é conhecido por catalisar a formação de radicais superóxido que são 

capazes de inibir a ligação de microorganismos com a superfície celular.35 

Muitos estudos têm demonstrado a atividade antimicrobiana dos 

compostos organosselênio, alguns, inclusive, apresentaram índices de 

seletividade superiores à dos medicamentos de referência no combate a 

doenças parasitárias. Os mecanismos de ação do Selênio ainda são 

desconhecidos, entretanto, sabe-se que a fórmula química de seus derivados 

é capaz de modular essa ação em diferentes rotas metabólicas, como 

peroxirredoxinas mitocondriais, sintetases de selenofosfato ou 

ascorbatoperoxidase.36 

É o caso do Ebselen (1) (Figura 6) que foi o primeiro heterociclo 

sintético mimético da GPx.37 Este organoselênio apresenta atividade anti-

                                                           
 
35 Toppo, S. Free Rad. Biol. Med. 2014, v. 66, p. 65–74. 
  
36 Plano, D. et al Eur. J. Med. Chem.2011,v. 46, p.3315-3323. 

 
37Alerto, E. E.; Nascimento, V.; Braga, A. L. J. Braz. Chem. Soc. 2010, v.21, p.2031-

2042. 
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oxidante, anti-inflamatória e de proteção celular. Além disso, o Ebselen possui 

a capacidade de neutralizar radicais livres, atuando como um neuroprotetor e 

reduzindo a lipoperoxidação dos tecidos do sistema nervoso.38 

 

Figura 7: Estrutura do Ebselen. 

 

Podemos destacar também o 2,2-difenildisseleneto (DTDS) 2a 

(Figura 7) que apresentou notável efeito antimicrobiano. De acordo com 

Pesarico e seus colaboradores o DTDS teria apresentado atividade para uma 

série de bactérias como o Enterococus faecalis e Staphylococus 

saprophyticus.39 

 

Figura 8: Estrutura do 2,2-Ditienildisselenete e do Disseleneto de Difenila. 

 

Ainda na classe dos disselenetos, temos o disseleneto de difenila 

(2b) (Figura 7). O disseleneto de difenila vem sendo um dos compostos mais 

estudados na classe dos disselenetos devido ao seu potencial uso como 

                                                           
38ScheweT.,GenPharmacol.1995 26 (6): 1153–69. 

 
39Pesarico, A.P.; Sartori, G.; dos Santos, C.F.A.; Neto, J.S.S.; Bortolotto, V.; Santos, 
R.C.V.; Nogueira, C.W.; Prigol. Microbiol. Res.2013, 168, 563-568. 
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agente antimicrobiano. O composto 2b teve seus efeitos antifúngicos testados 

in vitro e in vivo e demostrou-se um eficiente agente inibidor do crescimento 

do fungo Candida glabrata.40 

O próprio Ebselen (Figura 8), assim como seus derivados 

representados na Figura 7, passaram por diversos estudos e testes. De 

acordo com os estudos publicados em 2014 por Denardi e em 2016 por 

Gutafsson, esses compostos demonstraram notável atividade inibitória em 

fungos como Candida glabrata e em micobactérias, incluindo a 

Mycobacterium tuberculosis.41,42 

 

 

Figura9: Ebselen e alguns análagos que apresentaram atividade contra a 
Mycobacterium Tuberculosis. 

 

                                                           
40Denardi, L.B.; Mario, D.A.N.; de Loreto, E.S.; Nogueira, C.W.; Santurio, J.M.; Alves, 
S.H. Mycopathologia, 2013, 176, 165-169. 
 
41Gustafsson, T.N.; Osman, H.; Werngren, J.; Hoffner, S.; Engman, L.; Holmgren, A. 

Biochim.Biophys. Acta, 2016, 1860(6), 1265–1271; 

 
42Lu, J.; Vlamis-Gardikas, A.; Kandasamy, K.; Zhao, R.; Gustafsson, T.N.; Engstrand, L; 

Hoffner, S.; Engman, L.; Holmgren, A. FASEB J., 2013, 27, 1394-1403; 
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1.5 NUCLEOSÍDEOS 

Os nucleosídeos são constituídos de uma base nitrogenada e por 

uma pentose. Foram obtidos pela primeira vez através da hidrólise de ácidos 

nucleicos, dos quais têm seu nome associado. O termo nucleosídeo foi criado 

por Levene e Jacobs e foi introduzido em 1909 no vocabulário científico.43 

Um carboidrato – D-ribose ou 2-desoxi-D-ribose quando ligado a uma 

base purínica (guanina e adenina) ou pirimidínica (citosina, uracila e timina) 

constiui os ácidos nucleicos, sendo denominado de N-nucleosídeo natural. A 

hidrólise do ácido nucleico pode ser seletiva, química ou enzimática e ocorre 

tanto em ácidos ribonucleicos (RNA) quanto em desoxirribonucléicos 

(DNA).42 

A hidrólise do RNA produz compostos da Figura 5 como adenosina 

(3), guanosina (4), citidina (5) e uridina (6). 

 

Figura 10 -Ribonucleosídeos provenientes do RNA 

                                                           

43Marcos C. S. Química nova. 2001, vol. 24 no.2. 
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Já hidrólise de ácidos do DNA resulta nos compostos da Figura 6 

como desoxiadenosina (7), desoxiguanosina (8), desoxicitidina (9) e 

desoxiuridina (10). 

 

Figura 11: Desoxiribonucleosídeos provenientes da hidrólise do DNA. 

 

O DNA é parte essencial em todas as células, pois é o responsável 

pelo suporte de toda informação genética, sendo essa dependente apenas da 

sequência de nucleosídeos presentes em sua corrente (baseada na 

complementaridade guanina-citosina e adenina-timina ou uracila). Os 

nucleosídeos são, portanto, unidades estruturais dos ácidos nucléicos 

possuindo participação em diversos mecanismos moleculares, como: 

Conservação, replicação e transcrição da informação genética que será 

posteriormente transferida pelos ácidos ribonucleicos.44 

 

                                                           
44Perigaud, C.; Gosselin, G.; Imbach, J. L.; Nucleosides & Nucleotides 1992, 11, 903. 
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1.5.1 NUCLEOSÍDEOS E QUÍMICA MEDICINAL 

Muitas reações químicas de heterociclos e carboidratos são 

diretamente aplicáveis aos nucleosídeos, em consequência da presença de 

uma unidade heterocíclica e uma ribose. 45 

A busca por novos derivados de nucleosídeos com importância 

clínica impulsionou o desenvolvimento de diferentes técnicas inéditas de 

síntese, além de diversas modificações no moleculares em seu núcleo 

visando a obtenção de compostos biologicamente ativos. Um exemplo de 

modificação estrutural seria a substituição do anel de ribose de nucleosídeos 

por anéis contendo enxofre (tionucleosídeo) ou nitrogênio (azanucleosídeo). 

A presença de substituintes é capaz de interferir na reatividade do núcleo por 

diversos fatores, como alteração do pH e impedimento estéreo.45 

Por esse motivo, além de participar de processos biológicos básicos, 

os nucleosídeos naturais, assim como seus análogos sintéticos, demonstram 

uma relevante atividade biológica. Como consequência, essas estruturas 

conquistaram um grande valor farmacêutico. Observou-se que uma maior 

atividade biológica pode ser atribuída às estruturas que possuem o carbono 

anomérico (C-1’) com configuração β. Na Figura 11 podemos ver alguns 

exemplos de nucleosídeos clinicamente viáveis obtidos sintéticamente.46,47 

                                                           
45Bezerra P. A., Sintese e avaliação da atividade biológica de derivados 

aminoglicosídeos como potenciais inibidores na replicação do vírus HI-1. Tese de 
doutorado. Universidade de São Paulo. 2012. 
 
46 Isono, K; J. Antibiot. 1988, 16, 1711 
 
47 Montgomery, J. A.; Antiviral Res. 1989, 12, 113.  
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Figura 12: Análogos de nucleosídeos terapeuticamente úteis. 

 

As hidroxilas presentes na posição 5’ e 3’ são essenciais para as 

ligações entre nuclesoídeos responsáveis pela formação de ácidos nucleicos. 

O 3’-azido-3’desoxitimidina, conhecido como AZT (13) é um nucleosídeo 

sintético que não possui a hidroxila da posição 3', sendo assim capaz de 

interromper a elongação da cadeia do DNA de seres humanos e sendo 

considerado o composto anti-HIV mais efetivo até hoje. O D-

arabinofuranosilcitidina ou Ara-C (11) é efetivo no tratamento da leucemia 

amiolítica, enquanto que o aciclovir (12) é um potente agente anti-viral sendo 

utilizado principalmente no tratamento de Herpes.45,47 

1.5.2 – CALCOGENONUCLEOSÍDEOS 

O Enxofre e Selênio são calcogênios que constituem diversas 

biomoléculas exercendo funções biológicas essenciais, incluindo a 

participação de reações redox in vivo.48Já o Telúrio, ainda tem sido 

considerado um elemento novo e não se sabe se possui função no 

organismo, todavia, apresenta ação semelhante ao selênio, sendo estudado 

junto ao mesmo. 

                                                           
48Souza. D. Síntese de 1,2,4-oxadiazóis 3,5-dissubstituídos derivados de nucleosídeos. 
– Dissertação de Mestrado – Universidade de Santa Maria. 2011. 
 

 

http://repositorio.ufsm.br/handle/1/10547
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Considerando-se a importância do papel biológico exercida pelos 

calcogênios, assim como de nucleosídeos, houve uma motivação para o 

planejamento e síntese de compostos calcogenonucleosídeos.49 

Quando incorporados à um composto orgânico, os átomos de 

calcogênio são capazes de introduzir uma série de propriedades específicas, 

fazendo com que essas estruturas se tornem precursores de um extenso 

número de compostos com atividade biológica e clinicamente viáveis.50 Na 

Figura 12 temos uma série de selenonucleosídeos obtida por Yao Chen e 

seus colaboradores.  

 

Figura 13: Exemplo de calcogenonucleosídeo com atividade anti-tumoral 

 

Os compostos sintetizados por Yan Chen foram avaliados in vitro e 

demonstraram diferentes atividadesem várias linhas de células tumorais 

A549 (célula tumoral do pulmão humano) e HL60 (célula de leucemia 

humana). A diferença de atividade entre quatro bases testadas por Chen 

                                                           
49Severo W., SÍNTESE DE COMPOSTOS COM POTENCIAL ATIVIDADE 

BIOLÓGICA: 1,2,4- OXADIAZÓIS DERIVADOS DE L-AMINOÁCIDOS, E DE TIO-, 
SELENO- E TELURONUCLEOSÍDEOS – Tese de doutorado – Universidade de Santa 
Maria. 2006. 
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sugere que a atividade inibitória pode ser dependente da estrura da mesma. 

51 

Na Figura 13 temos outro exemplo de organonucleosídeo, este foi 

obtido por Wolmar Severo em 2006 e apresentou resultados positivos em 

testes quanto a atividade antiinflamatória.47 

 

Figura 14: Calcogenonucleosídeo com atividade antiinflamatória. 

 

Podemos destacar ainda os tionucleosídeos. derivados da adenosina 

e da desoxiadenosina. Os compostos representados na Figura 14 foram 

testados por Tiawiri, Kamal e Montegomery quanto a sua citotoxicidade 

contra uma bateria de células tumorais humanas. Ambos apresentaram 

resultados positivos, sendo o segundo significantemente mais citotóxico.52 

                                                           
51 Chen Y., Peng Y., Zhang J., Fu L.(2008)NucleotidesandNucleicAcids, 27:8, 1001-
1008 
52Kamal N. Tiwari et al. Nucleotides and Nucleosides. 2007, 675-686. 

https://www.tandfonline.com/author/Tiwari%2C+Kamal+N
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Figura 15: Tionucleosídeos com atividade antitumoral. 

 

 

1.5.3 SÍNTESE DE ORGANONUCLEOSÍDEOS. 

A primeira rota geral proposta Baddiley e Jamieson para a síntese de 

tionucleosídeos envolve primeiramente a proteção das hidroxilas 2’ e 3’ com 

isopropidileno formando o composto (A), em seguida a posição 5’ é 

transformada em um bom grupo de saída utilizando-se cloreto de tosila, 

gerando (B), que após substituição com tiolato de sódio, forma o 5’ tioéter 

este por sua vez é desprotegido pela remoção do grupo isopropilideno 

através de hidrólise ácida, gerando tionucleosídeos.53 

                                                           
53Robins, M. J.; Hanske, F.; Wnuk, S. F.; Kanai, T. Can. J. Chem. 1991, 69, 
1468-1474. 
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Esquema 4: Primeira síntese desenvolvida para obtenção de tionucleosídeos. 

 

Outra rota sintética foi desenvolvida por Nakagawa e colaboradores 

visando a obtenção de tionucleosídeos derivados da uridina, citidina, 

adenosina e de desoxirribonucleosídeos como desoxicitidina e 

desoxiadenosina. Esta síntese utiliza reações que ocorrem na presença de 

tributilfosfina em piridina. Ela é responsável pela síntese do 5’ alquil ou 

ariltionucleosídeos por reação de nucleosídeos purínicos ou pirimidínicos 

com dialquil ou diaril dissulfetos e sua maior vantagem é que o produto 

desejado é obtido utilizando-se apenas uma única etapa em rendimentos de 

até 65% para derivados da uridina e 87% para derivados da citidina.54 

  

Esquema 5: Rota sintética de tionucleosídeos de origem purínica e pirimidínicos. 

 

No Esquema 7, podemos observar a rota sintética utilizada por Yo 

Chen para obtenção da estrutura 14 (Figura 9). Primeiramente o álcool 

primário do composto 14 foi protegido utilizando-se cloreto de dimetoxitrietil 

obtendo-se o intermediário (A). Em seguida esse intermediário foi oxidado 

com NaIO4 e em sequência reduzido com NaBH4. Depois os álcoois 

secundários foram ativados através da mesilação e por fim realizou-se uma 

                                                           
54Nagakawa, I; Aki, K; Hata, T. J. Chem. Soc. Perk. Trans. 1983, 1315-1318. 
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reação de substituição nucleofílica utilizando NaHSe. A proteção da hidroxila 

da posição 5’ foi removida com amônia e ácido acético.46 

 

 

Esquema 6: Exemplo de síntese de Selenenonucleosídeos. 

 

No ano de 2006, Braga, juntamente com seu grupo de pesquisa, 

desenvolveu um método sintético simples para obtenção de derivados da 

uridina contendo Selênio ou outro calcogênio. Conforme descrito no esquema 

7, primeiramente a uridina teve suas hidroxilas protegidas utilizando-se 

ortoformiatotrimetila, piridina e ácido p-toluenosulfônico em THF. Em seguida 

promoveu-se a tosilação da uridina protegida através da reação com cloreto 

de tosila em presença de DMAP e diclorometano. Depois a estrutura 

protegida e tosilada da uridina foi submetida a reação de substituição 

nucleofílica em presença de nucleófilos gerados a partir de disselenetos, 

resultando em bons rendimentos.55 

                                                           
55Braga H. C., Seleno-carboidratos: Síntese e avaliação preliminar da atividade 

biológica. Dissertação de mestrado – Universidade de São Paulo., 2011. 
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Esquema 7: Proposta de síntese de Selenonucleosídos. 

 

1.5.4 –NUCLEOSÍDEOS ANÁLAGOS A IMUCILINAS 

COMO INIBIDORES DA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. 
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Como visto, as enzimas Purina NucleosídeoFosforilase são alvos 

promissores para o desenvolvimento de novos medicamentos para o 

combate do agente causador da tuberculose, sendo a sua inibição seletiva 

capaz de levar essa bactéria ao estado de latência. A inibição de enzimas 

pode ser competitiva, não competitiva e incompetitiva conforme representado 

na Figura 15. Inibidores competitivos se ligam diretamente ao sítio ativo da 

enzima impedindo que a mesma se ligue ao seu substrato. Já os inibidores 

não competitivos se ligam à um sítio alostérico da enzima, modificando o sítio 

ativo e impedindo que ocorra a ligação entre essa e seu substrato. Enquanto 

que inibidores incompetitivos se combinam com o complexo formado pela 

ligação entre a enzima e seu substrato, originando um novo complexo inativo. 

56 

 

Figura 16: Tipos de inibição enzimática. 

 

As imucilinas-H (IMH) e imucilinas-G (IMG) (Figura 16) demonstraram 

elevada atividade inibitória da enzima PNP presentes em células T humanas. 

Segundo Teresa Semararo e colaboradores essas imucilnas foram capazes de 

inibir seletivamente células T malignas em presença de desoxiguanosinain vitro, 

                                                           
56LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica. 2. ed. São 

Paulo: Sarvier, 2000.Cap. 6. 
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não afetando as demais células. Atualmente vêm sendo testada no tratamento 

de Leucemia.57 

Além da inibição de células T humanas, estudos realizados por por Luiz 

A. Basso em 2001 e por AndrzejLewandowicz2003, demonstraram que as 

imucilinas são potentes inibidores das PNPs presentes no Mycobacterium 

Tuberculosis.58 

 

 

 

Figura 17 - Estrutura das Imucilas-G e -H 

As imucilinas atuam como inibidores competitivos, pois são moléculas 

análogas à Inosina (Figura 11) um dos substratos da Purina 

NucleosídeoFosforilase. Assim, análogos estruturais de nucleosídeos purínicos, 

como inosina, guanosina e adenosina são considerados potenciais candidatos a 

inibidores destas enzimas.59 

 

                                                           
57 J. Med. Chem. 49, 6037-6045, 2006 

 

58Andrzej L. et al. Biochemistry,2003. 42, 6057-6066 
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Figura 18: Estrutura da Inosina. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

A proposta deste trabalho tem como objetivo geral sintetizar e 

caracterizar novos selenonucleosídeos com potencial atividade biológica 

contra a Mycobacterium tuberculosis, e avaliação de sua atividade inibitória 

frente a enzima PNP-Mt. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Planejamento de uma rota sintética visando a substituição do 

álcool primário dos nucleosídeos por núcleos contendo Selênio.  

• Síntetise de uma série inédita de selenonucleosídeos a partir 

da Citidina, Inosina e Guanosina comercialmente adquiridos. Para isso, serão 

empregadas técnicas como a inserção de grupos protetores, substituição do 

álcool primário por um bom grupo abandonador e reação de substituição 

nucleofílica na presença de ânionsselenolatos. 

• Caracterização desses compostos inéditos por Ressonância 

Magnética de Hidrogênio (1H) e Carbono (13C) e Espectrometria de Massas. 

Avaliação da atividade desses compostos como inibidores das 

PNPs da Mycobacterium Tuberculosis, através do monitoramento da 

formação dos produtos catalíticos dessa enzima utilizando-se técnicas como 

imobilização enzimática e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 
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Figura 19: Moléculas alvo da síntese. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O nosso país é totalmente dependente dos insumos produzidos pela 

indústria farmoquímica, em especial, aqueles utilizados no tratamento de 

doenças consideradas de alto impacto socioeconômico como a Tuberculose.  

Em consequência do aumento da demanda de novos fármacos que 

possam representar uma evolução no tratamento dessas doenças e da 

dificuldade encontrada pela indústria química, assim como dos laboratórios 

de síntese orgânica em atender essa demanda, o presente projeto de 

planejamento e síntese de novos compostos orgânicos contendo selênio e 

derivados de fontes farmacologicamente relevantes como os nucleosídeos 

(substratos das enzimas da via de salvação das Purinas no M. tuberculosis) 

torna-se de extrema importância.  

 Nesse contexto, o presente projeto possui um importante papel no 

processo de busca por novos tratamentos para tuberculose, uma vez que visa 

o desenvolvimento de compostos contendo Selênio e nucleosídeos como a 

citidina, inosina e guanosina. Logo, a união entre essas estruturas resultaria 

em uma série inédita de selenonucleosídeos (Figura 18) com atividade 

biológica potencializada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção são expostos e discutidos os resultados obtidos durante 

a realização deste trabalho. Para os compostos selenonucleosídeos, é 

discutido o planejamento das estruturas desejadas, sua síntese e 

caracterização. Além disso, apresenta-se a metodologia a ser empregada na 

avaliação da atividade inibitória dos novos derivados frente a enzima  PNP 

de Mycobacterium tuberculosis. 

4.1 PLANEJAMENTO E SÍNTESE 

A síntese e avaliação do potencial biológico de compostos orgânicos 

contendo calcogênio, bem como a de nucleosídeos, são campos de extrema 

importância na química. Em decorrência disso, alguns grupos de pesquisas 

têm reportado diferentes metodologias sintéticas para obtenção de moléculas 

de nucleosídeos com a presença desses átomos.52,53,54,55 

Tendo em vista a reconhecida importância desses compostos, 

planejou-se a síntese de uma série inédita de selenonucleosídeos cuja 

estrutura geral encontra-se representada na figura 19. 

 

Figura 20: Estrutura geral dos calcogenonucleosídeos. 

 

Para a realização das modificações estruturais selecionou-se os 

nucleosídeoscitidina, guanosina e inosina (Figura 20). A escolha dessas 
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moléculas se deve ao fato de serem acessíveis comercialmente, estáveis, 

apresentarem uma estrutura interessante sobre o ponto de vista sintético e 

principalmente biológico, uma vez que podem atuar como inibidores das 

enzimas de salvação de Mycobacterium tuberculosis. 

. 

 

Figura 21: Nucleosídeos escolhidos para a síntese de selenonucleosídeos. 

 

O desenvolvimento da rota sintética baseou-se na escolha de 

reações mecanisticamente plausíveis e já descritas na literatura. Além disso 

levou-se em consideração diversos fatores como, número de etapas 

relativamente baixo (apenas 4), condições físico-químicas como temperatura 

e pressão não extremas, tempos reacionais não muito longos e 

disponibilidade de equipamentos e reagentes. 

Por meio da análise retrossintética dos selenonucleosídeos 

representada no Esquema 8 é possível observar que a molécula alvo (I) pode 

ser obtida utilizando-se o synthon íon seleneto que é quimicamente 

equivalente ao disseleneto, e o composto (II)  que por sua vez seria obtido 

através da interconversão do grupo funcional contendo hidroxila (IV) em um 

grupo funcional Tosilato (III), em presença de um grupo protetor nas hidroxilas 

secundárias. 
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Esquema 8: Análise retrossintética dos selenonucleosídeos. 

 

 

 

 

 

4.1.2 PROTEÇÃO DAS HIDROXILAS DAS POSIÇÕES 2’ 

e 3’. 

Como já visto, os nucleosídeos são constituídos de uma base 

nitrogenada e por uma pentose. Na cadeia da pentose, há 3 grupamentos 

hidroxila, uma localizada na posição 5’ e outros dois localizados nas posições 

2’ e 3’.  

O álcool primário foi estabelecido como alvo para substituição por um 

átomo de Selênio, tendo como base estudos e publicações recentes, 

tornando, portanto, necessário a proteção das hidroxilas secundárias 

forçando que as reações seguintes ocorressem exclusivamente no -OH da 

posição 5’. Caso não fosse realizada a proteção das hidroxilas das posições 
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2’ e 3’ as mesmas poderiam reagir indesejavelmente no lugar do álcool 

primário. 

O mecanismo geral para a formação de grupos protetores em dióis a 

partir da reação com acetona encontra-se representado no esquema 10. 

Primeiramente, o ácido é desprotonado em consequência do ataque dos 

elétrons livres do oxigênio da propanona gerando o intermediário B que 

apresenta um carbono extremamente eletrofílico. Esse carbono é atacado por 

uma das hidroxilas secundárias do nucleosídeo originando o intermediário C. 

Ocorre, então, um prototropismo gerando novamente o intermediário E que, 

por sua vez, sofre o ataque nucleofílico do par de elétrons não ligantes do 

oxigênio da outra hidroxila adjacente do nucleosídeo. Por fim a base 

conjugada do ácido, inicialmente adicionado, desprotona o intermediário F, 

gerando o composto desejado IV. 

 

Esquema 9: Mecanismo da inserção de um grupo protetor através da reação com 
acetona. 

Apesar das semelhanças estruturais entre as moléculas de 

nucleosídeos selecionadas, representadas na figura 20, o intermediário 

protegido de cada uma delas foi obtido por metodologias reacionais 

diferentes. Essa informação, juntamente com a análise das estruturas, nos 

permite atribuir essas diferenças das condições reacionais utilizadas, às 

bases nitrogenadas. É provável que heterociclo de cada uma das moléculas 

selecionadas tenha interferido diretamente em aspectos como solubilidade, 
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reatividade e afinidade desses compostos, tornando necessário a utilização 

de métodos sintéticos diferentes para cada um desses compostos. 

 

• PROTEÇÃO DA CITIDINA. 

Para proteção das hidroxilas adjacentes da citidina foram testadas 

duas metodologias diferentes.  

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL 

 

 

Esquema 10:Primeira tentativa de proteção da citidina. 

 

A primeira metodologia (Esquema 10) foi descrita por Yanli Chu em 

2009, e consiste na solubilização da citidina em acetona seguida da adição 

de HClO4.60 A reação foi deixada sob agitação constante por 1,5 horas e,  

após a adição de NH4OH, foi agitada por mais 3 horas. Diferentemente do 

descrito no artigo, não foi observado a formação de um sólido. Mesmo diante 

dessa incompatibilidade, foi dado prosseguimento à reação. O solvente, 

então, foi evaporado ficando apenas um líquido transparente e oleoso no 

balão. Caso o intermediário (IV) tivesse sido obtido, o mesmo deveria ser 

solúvel em clorofórmio, entretanto, houve uma dificuldade para solubilizar a 

substância remanescente neste solvente e a mesma foi enviada para análise 

de RMN em água deuterada. De acordo com a análise dos espectros de 

RMN, confirmou-se que a substância desejada não havia sido obtida uma vez 

                                                           
60 Chu Y. et al. Tetrahedron. 2009. 65; 5228–5239 
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que não foram observados os sinais referentes ao grupo protetor nos 

espectros obtidos. 

b) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL. 

 

Esquema 11: Segunda reação testada para proteção da citidina. 

 

A segunda metodologia testada para a proteção dos álcoois 

secundários da citidina foi desenvolvida no ano de 2012 por MeenaPurohit e 

colaboradores.61 Conforme representado no esquema 11, essa reação foi 

realizada sob atmosfera de N2 e, primeiramente, a citidina foi dissolvida em 

acetona seca. A reação foi colocada em um banho de gelo com sal e quando 

a temperatura chegou a 0oC foi adicionado H2SO4 concentrado. Esperou-se 

a reação voltar a temperatura ambiente naturalmente para que não houvesse 

uma mudança violenta de temperatura. A partir daí a solução foi mantida sob 

agitação constante por 12 horas, sendo que ao final desse período, a mesma 

apresentava um aspecto escuro e denso. A neutralização foi realizada com 

NH4OH e quando o pH 7 foi atingido, já era possível distinguir um sólido 

branco e um líquido amarelado no balão. O solvente foi evaporado no 

rotaevaporador e o sólido branco purificado por coluna cromatográfica. O 

produto desejado foi isolado quando a proporção da fase móvel chegou a 

10% de metanol em diclorometano. A princípio obteve-se um rendimento de 

45%, entretanto, esse rendimento passou para 70% após a adição de 1 mL 

de trietilamina a cada 49 mL de fase móvel (10% MeOH:CH2Cl2). O produto 

foi enviado para análise de RMN 1H em CDCl3 e o espectro obtido pode ser 

                                                           
61Meena K. P., J. Med. Chem.2012, 55, 9988−9997 
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observado na figura 21.O produto também foi enviado para análise de RMN 

13C, entretanto, devido à problemas técnicos, ainda estamos aguardando a 

realização da mesma. 

 

Figura 22: Espectro de 1H NMR da citidina protegida 

 

No espectro de RMN 1H através da soma das integrações é possível 

o observar os sinais referentes aos 15 hidrogênios da citidina protegida sendo 

os sinais do NH2 não observados. Dentre os sinais pode-se destacar o 

dubleto referente ao hidrogênio da posição 6 em 7,38 ppm. Atribui-se os 

sinais em 4,98 ppm e 4,26 ppm aos hidrogênios 3’ e 2’ respectivamente, o 

menor deslocamento do hidrogênio 2’ deve-se a maior proximidade ao anel 

nitrogenado, que aumenta a blindagem do mesmo. E os sinais 1” que 

confirmam a proteção encontram-se em 1,32 e 1,53 ppm. Esses 6 

hidrogênios são equivalentes e deveriam apresentar em um único singleto de 

alta intensidade, entretanto, como podemos observar houve o 

desdobramento em 2 singletos de 3 hidrogênio cada. 
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• PROTEÇÃO INOSINA. 

 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL. 

 

Figura 23: Primeiro método reacional de Proteção da Inosina. 

O primeiro método reacional testado para a proteção da inosina foi 

descrito por Davisson e colaboradores, no ano de 1987, e que foi 

desenvolvido para Uridina (outro nucleosídeo similar aos utilizados neste 

projeto).62 Neste procedimento, a inosina foi dissolvida em THF juntamente 

com o ácido piridino-p-toluenosulfônico e a mistura obtida foi agitada até 

homogeneização com subsequente adição do trimetilortoformiato. A reação 

permaneceu sob agitação por mais 2 horas e então foi adicionado água 

destilada e piridina. O solvente foi removido com o auxílio do evaporador 

rotativo e o produto seco na bomba de vácuo. O produto resultante foi enviado 

para análise de RMN 1H onde foi constatado que o composto desejado não 

havia sido obtido. 

 

 

 

 

                                                           
62Davisson V. J. et. Al J. Org. Chem., 1987. 52, 1797-1801 
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b) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL. 

 

Figura 24: Segunda tentativa de proteção da Inosina. 

Segundo método reacional foi publicado por James G. Davidson e 

seus colaboradores no ano de 2006.63 Essa reação consiste na solubilização 

da Inosina juntamente com ácido p-tolueosulfônicomonohidratado em 

acetona. Em seguida o trimetilortoformiato foi adicionado vagarosamente 

com o auxílio de uma seringa. Após a adição do Hidróxido de Amônio a 

reação foi esfriada e manteve-se nessa temperatura por 16 horas. Houve a 

formação de um precipitado que foi filtrado, seco na bomba de vácuo e 

enviado para análise de RMN 1H, entretanto, não obteve-se o composto 

desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63AJames G. Davidson a & Phillip J. Fiore a aParke-Davis PharmaceuticalResearchDivision , Warner-
Lambert Company , 188 Howard Ave., Holland, MI, 49424 Published online: 04 Oct 2006. 
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c) TERCEIRO MÉTODO REACIONAL. 

 

Figura 25: Terceira tentativa de proteção da Inosina. 

Como terceira tentativa de se inserir o grupo de proteção na Inosina 

utilizou-se o procedimento descrito por Murat no ano de 2011.64 Neste 

procedimento, a Inosina foi adicionada juntamente com 2,2-dimetoxipropano 

e ácido tosílicomonohidratado em acetona. A reação, então, foi agitada por 

cerca de 18 horas. Após esse tempo, foi adicionado NaHCO3. A solução foi 

deixada agitando por mais 15 minutos e, por fim, a purificação do produto foi 

realizada através da recristalização do mesmo em sua própria água mãe 

obtendo-se um sólido branco. Nessa reação obteve-se um rendimento 

quantitativo. O produto foi enviado para análise de RMN 1H e o espectro 

obtido pode ser visto na figura 23. O produto também foi enviado para análise 

de RMN 13C, entretanto, devido à problemas técnicos, ainda aguarda-se a 

realização desta análise. 

 

                                                           
64Murat et. al., Chem. A Eur., 2011, 17(21), 5791-5795. 
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Figura 26:Espectro de 1H NMR da inosina protegida 

 

Neste espectro obtido na frequência de 500 MHz pode-se inferir que 

os singletos mais desblindados observados em 8,25 e 8,13 ppm podem ser 

atribuídos aos hidrogênios das posições 2 e 6, respectivamente. Além disso, 

entre 4 e 6,5 ppm temos quatro dubletos referentes ao hidrogênio 1’ 2’ 3’ e 4’ 

do anel de ribose. A obtenção do composto protegido é evidenciada pelos 

singletos em 1,54 e 1,33 cuja integração somada demonstra a presença de 6 

hidrogênios. Esses 6 hidrogênios são equivalentes e deveriam apresentar-se 

em um único singleto de alta intensidade, entretanto, como podemos 

observar houve o desdobramento desse sinal em 2 singletos de 3 hidrogênio 

cada. 
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• PROTEÇÃO GUANOSINA 

 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL. 

 
Esquema 12: Primeira reação testada para proteção da Guanosina, 

 

A primeira reação foi desenvolvida em 2012 por Perohut56 (Esquema 

13) e que já havia proporcionado resultados positivos para a citidina. 

Novamente a reação foi realizada sob atmosfera de N2 e envolveu a 

dissolução da guanosina em acetona seca. A reação foi colocada em um 

banho de gelo com sal e quando a temperatura chegou a 0oC foi adicionado 

H2SO4 concentrado. Esperou-se que o banho derretesse naturalmente para 

que não houvesse uma mudança violenta de temperatura. A solução foi 

mantida sob agitação constante por 12 horas, sendo que no final dessas 12 

horas a neutralização foi realizada com NH4OH e quando o pH 7 foi atingido 

o solvente foi evaporado no rotaevaporador. Para confirmar o término da 

reação foi realizada uma placa cromatográfica com o eluente 10% de metanol 

em diclorometano e revelada em Iodo. Como podemos observar na Figura 22 

havia muitas manchas e não conseguimos distinguir, devido a proximidade 

entre elas, qual seria a do produto e se realmente o composto desejado havia 

sido obtido. Optou-se, então, por testar outra metodologia. 
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Figura 27: Placa cromatográfica da reação de proteção da Guanosina eluída em 10% 
de Metanol em Diclorometano e revelada em Iodo. 

 

b) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL. 

 

Esquema 13: Segnunda tentativa de proteção da Guanosina. 

 

Na segunda tentativa de proteger a guanosina, utilizou-se a reação 

publicada por Valentina Abet e colaboradores em 2015.65 Neste 

procedimento, primeiramente, o nucleosídeo foi solubilizado em acetona e, 

em seguida, foram adicionados ácido p-toluenosulfônico e 2,2-

dimetoxipropano. A mistura foi agitada por cerca de 24 horas. O solvente foi 

removido com o auxílio do evaporador rotativo e o conteúdo do balão foi 

solubilizado em H2O destilada. Na sequência, foi adicionado ao balão uma 

solução concentrada de NaHCO3 e a mistura obtida foi agitada por mais 2 

horas. Observou-se a formação de um sólido branco, o mesmo foi filtrado e 

lavado com água destilada gelada. O produto obtido não foi enviado para 

análise de RMN, ao invés disso, seguiu-se diretamente para a segunda etapa 

                                                           
65DabissonV. J. et. Al J. Org. Chem., 1987. 52, 1797-1801 
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(tosilação/mesilação), uma vez que a placa cromatográfica apresentava 

apenas uma mancha. 

 

4.1.3 TOSILAÇÃO/MESILAÇÃO DA HIDROXILA DA POSIÇÃO 5’ DOS 
COMPOSTOS PROTEGIDOS. 

A inserção de grupamentos calcogenetos, alquílicos ou acrílicos no 

lugar da hidroxila da posição 5’ desses compostos já protegidos exige a 

utilização de uma estratégia que envolva uma etapa intermediária, pois o 

grupamento OH não é suscetível a reações de substituição. Para ser um bom 

grupo retirante, o substituinte deve ser capaz de ser deslocado como uma 

molécula ou íon fracamente básico e relativamente estável no meio. 

O íon tosilato, assim como o mesilato (Figura 18) são bases 

conjugadas de ácidos muito fortes. Devido ao caráter pouco ácido dessas 

bases, as mesmas são facilmente deslocadas atuando como bons grupos 

abandoradores. 

 

Figura 28: Íons considerados bom grupos abandonadores. 

 

• TOSILAÇÃO CITIDINA 

 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL. 
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Esquema 14: Primeira tentativa de tosilar a Inosina Protegida. 

 

Para a citidina primeiro testou-se o procedimento geral de tosilação. 

Nesta metodologia, a citidina protegida foi dissolvida em diclorometano e 

levada a 0oC através da utilização de um banho de gelo com sal. O cloreto de 

tosila foi adicionado, então, juntamente com a piridina. A partir do momento 

em que a reação chegou novamente a temperatura ambiente, foi deixada 

agitando por mais 3 horas. Por fim, foi adicionada uma solução saturada de 

NH4Cl. O produto foi extraído com CH2Cl2 e, após a remoção do solvente, foi 

enviado para análise de RMN. Através das análises do espectro foi possível 

concluir que só havia o composto de partida, além de impurezas. 

b) SEGUNDO E TERCEIRO MÉTODO DE REAÇÃO. 

 

Esquema 15: Segunda tentativa de tosilar a inosina protegida. 
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Tanto a segunda quanto a terceira tentativa foram adaptadas do 

procedimento descrito em 1989 por Davisson e colaboradores.66 Na primeira 

tentativa, a citidina, previamente protegida, foi dissolvida em diclorometano e, 

então, adicionou-se uma solução contendo cloreto de tosila e 4-DMAP 

também em Diclorometano. Após 24 horas foi adicionado THF, sendo 

observado a formação de um precipitado branco, após a remoção do solvente 

no rotaevaporador. O sólido remanescente foi solubilizado em clorofórmio e 

extraído com bicarbonato de Sódio. Foi realizada uma análise cromatográfica 

para comparação entre o material de partida (citidina protegida) e o produto 

obtido. Como pode-se observar na Figura 28 apenas uma mancha com o 

mesmo fator de retenção do material de partida foi obtida. Para confirmar que 

não havia a formação do composto desejado, o produto foi enviado para 

análise de RMN 1H, onde houve a confirmação de que só havia reagente de 

partida além de impurezas. 

 

Figura 29: Placa cromatográfica eluída em acetona. 

 

Optou-se então por repetir a reação, entretanto, no momento em que 

o THF foi adicionado, observou-se a formação de um cristal (Figura 20). O 

balão, por sua vez, foi resfriado por 24 horas para que houvesse a formação 

de mais cristais. Passado esse período, os cristais foram retirados e tanto 

eles quanto o sobrenadante foram enviados para análise de RMN 1H. 

Infelizmente, nesta metodologia empregada não observou-se os sinais 

referentes ao composto desejado. 

                                                           
66 Davisson V. J. et. Al J. Org. Chem., 1987. 52, 1797-1801. 
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Figura 30: Cristais formados na reação de tosilação da citidina. 

 

• TOSILAÇÃO/MESILAÇÃO DA INOSINA PROTEGIDA. 

 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL 

 

Esquema 16: Primeira tentativa de tosilação da Inosina protegida. 

Para essa reação foi utilizado o mesmo procedimento descrito em 

1989 por V. Jo Davisson60 e que já havia sido testado com a citidina.A inosina 

protegida foi dissolvida em diclorometano e em seguida foi adicionado uma 

solução de cloreto de tosila 4-DMAP também em diclometano. A reação foi 

agitada constantemente por cerca de 24 horas. Em seguida THF foi 

adicionado formando um precipitado. Esse precipitado foi removido por 

filtração e o solvente do filtrado foi evaporado no evaporador rotatório. O 

conteúdo remanescente no balão foi novamente dissolvido em clorofórmio, 
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após a extração com uma solução de NaHCO3 5% foi obtido como produto 

um óleo amarelado. O produto foi enviado para análise de 1H RMN em DMSO 

deuterado, porém, não observamos a presença dos sinais do produto 

desejado nos espectros obtidos. 

 

b) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL 

 

Esquema 17: Segunda tentativa de tosilação da Inosina protegida. 

 

A segunda tentativa de obtenção da inosinatosilada foi realizada de 

acordo com a metodologia descrita por Vertuani e colaboradores em 2012.67A 

Inosinapreotegida foi solubilizada em piridina e em seguida foi adicionado 

DAMP. Com o auxílio de um banho de gelo e sal, a solução foi resfriada a 

0ºC e então foi adicionado o cloreto de tosila. Foi aguardado o derretimento 

completo do gelo e quando a reação chegou a temperatura ambiente, foi 

levada a 40ºC com o auxílio de um banho de óleo e foi agitada nessa 

temperatura por uma noite. Foi observado uma solução turva e escura que 

foi lavada com uma solução de HCl, uma solução saturada de NaHCO3 e 

BRINE. A fase orgânica obtida foi secada com sulfato de sódio e o produto 

purificado por cromatografia em coluna utilizando uma solução de metanol 

em Diclorometano na proporção de 9:1. O óleo obtido foi enviado para análise 

                                                           
67Vertuane, S. et al. Eur. J. of Med. Chem., 2012, 54, 202-209. 
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de RMN, sendo que os sinais não eram compatíveis com o do produto 

desejado. 

c) TERCEIRO MÉTODO REACIONAL 

 

Esquema 18: Terceira tentativa de tosilação da Inosina protegida. 

 

A terceira metodologia aplicada foi desenvolvida por Murat e 

colaboradores no ano de 2011.68 Primeiramente, foi preparada uma solução 

da inosina protegida em piridina, na presença de cloreto de tosila. A mistura 

reacional foi agitada por cerca de 3 horas. Em seguida, o solvente foi 

evaporado e o produto extraído com acetato de etila e a fase orgânica foi 

concentrada e seca com MgSO4. A purificação do produto foi realizada por 

coluna cromatográfica utilizando uma solução de hexano/acetato de etila na 

proporção de 1:8 como fase móvel e o produto foi obtido como um óleo. 

Novamente constatou-se por análise de RMN 1H que o produto desejado não 

havia sido obtido. 

 

 

 

 

 

                                                           
68Murat et. al., Chem A Eur. J., 2011, 17(21), 5791-5795. 
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d) QUARTO MÉTODO REACIONAL 

 

Esquema 19: Primeira tentativa de Mesilação da Inosina protegida. 

Diante do número de tentativas realizadas para a reação de tosilação 

e dos resultados negativos, optou-se o por testar a substituição com cloreto 

de cesila. A reação descrita por Davidsson69 em 1991, consistiu na dissolução 

da Inosina protegida em piridina na presença de cloreto de mesila. A reação 

foi agitada por 90 minutos e então foi adicionado água destilada. Para a 

extração do produto foi utilizado diclorometano e a fase orgânica foi seca com 

sulfato de sódio. Após a evaporação do solvente, o produto foi novamente 

solubilizado em enatol e aquecido a 50ºC e logo em seguida esfriado por 2 

horas a 5ºC. O óleo obtido foi enviado para análise de 1H RMN, entretanto, 

não observamos os sinais referentes à inosinatosilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69Davisson V. J. et. Al J. Org. Chem., 1987. 52, 1797-1801. 
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• TOSILAÇÃO DA GUANOSINA PROTEGIDA 

 

Esquema 20: Tentativa de Tosilação da Guanosina. 

 

A terceira metodologia aplicada foi desenvolvida por Murat e 

colaboradores no ano de 2011.70 Essa reação já havia sido testada com a 

inosina protegida, sendo obtidos resultados negativos. Primeiramente, foi 

preparada uma solução da guanosina protegida em piridina, na presença de 

cloreto de tosila. A mistura reacional foi agitada por cerca de 3 horas. Em 

seguida, o solvente foi evaporado e o produto extraído com acetato de etila e 

a fase orgânica foi concentrada e seca com MgSO4. A purificação do produto 

foi realizada por coluna cromatográfica utilizando uma solução de 

hexano/acetato de etila na proporção de 1:8 como fase móvel e o produto foi 

obtido como um óleo. Novamente constatou-se por análise de RMN 1H que o 

produto desejado não havia sido obtido. 

 

 

 

 

4.1.4 SÍNTESE DO DISSELENETO DE DIFENILA. 

                                                           
70Murat et. al., Chem A Eur. J., 2011, 17(21), 5791-5795. 
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Esquema 21: Reação de síntese do Disseleneto de Difenila. 

 

O Disseleneto de Difenila, como já visto, possui notável atividade 

antimicrobiana, sendo um dos compostos de Selênio mais explorados na 

atualidade. Além da reconhecida relevância biológica desse composto, o fato 

de sua síntese ser comumente realizada em nosso grupo de pesquisa, optou-

se por utilizar o mesmo como primeiro nucleófilo no processo de síntese de 

selenonucleosídeos. Concomitantemente realizava-se as demais reações, a 

síntese do disseleneto de difenila foi conduzida.  

A obtenção do mesmo ocorre via reação de Grinard (Esquema 22).71 

Para síntese da molécula alvo o procedimento reacional foi realizado em 

atmosfera de N2. Primeiramente, o Mg0 foi adicionado juntamente com 

quantidade catalítica de I2 em THF seco. Em seguida, o bromobenzeno em 

solução de THF foi adicionado, gota a gota, por cerca de 2 horas. A reação 

foi aquecida até que não observamos mais traços do Mg na solução. Cerca 

de 30 minutos depois, quando a reação já se encontrava a temperatura 

ambiente foi adicionado o Se0. O sistema foi, então, oxidado por cerca de 4 

horas com o auxílio de um nebulizador e o produto foi extraído com acetato 

de etila e em seguida evaporado. O disseleneto de difenila puro foi obtido 

após recristalização em hexano com cerca de 20% de rendimento.  

                                                           
71 
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Esquema 22: Reação completa de síntese doDisseleneto de difenila. 

 

4.2 ENSAIOS BIOLÓGICOS. 

5 Em presença de fosfato inorgânico, a enzima Purina Nucleosídeo 

Fosforilase catalisa a reação de clivagem da inosina, um de seus 

substratos, em Hipoxantina, produto dessa catálise enzimática e ribose-1-

fosfato. Portanto, um eficiente método para a triagem de novos inibidores 

enzimáticos é através da do monitoramento direto da quantidade de 

hipoxantina formada na presença do composto avaliado. Primeiramente a 

PNP da Mycobacterium tuberculosis foi imobilizada em um tubo capilar de 

silíca fundida através do método de formação de ligações covalentes entre 

a proteína e o suporte. Para isso, o capilar de sílica fundida foi previamente 

tratado com solução de HCl 10%, para a limpeza e ativação do capilar, 

seguida da eluição de uma solução de APTS, que se liga aos grupamentos 

silanóis através de uma substituição nucleofílica. Todas as soluções 

percolam o capilar através do uso de uma bomba de seringa. Em seguida, 

uma solução de glutaraldeído 1%, um agente espaçador bifuncional, se liga 

aos grupamentos amina disponíveis na parede do capilar, deixando um 

grupamento aldeído livre para reagir com os grupamentos amina dos 

resíduos de lisina da proteína. O processo de imobilização de enzimas é 

necessário para gerar maior estabilidade, além de possibilitar a sua 
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reutilização em diversos ensaios. Após a imobilização, a coluna contendo 

a enzima foi acoplada a uma coluna anlítica C18 que fornece a rápida  

separação entre a inosina e a hipoxantina. As substâncias foram 

cromatograficamente separadas sendo a concentração de hipoxantina 

formada determinada através da área do pico obtido, como podemos 

observar no cromatograma apresentado na Figura 31. 

 

 

Figura 31:Cromatograma obtido através da análise cromatográfica da enzima Purina 
Nucleosídeo Fosforilase em ausência de inibidor (branco) e em presença de inidibor 
(DI4G) 

No cromatograma, a linha preta denominada de branco representa a 

análise da atividade da PNP sem a presença de inibidor. Em cerca de 16,3 

minutos, podemos ver o pico referente a eluição de inosina, e em 13,8 

minutos o pico referente ahipoxantina. A linha em azul denominada DI4G 

representa a análise da atividade da PNP na presença de um derivado da 

Imucilina, chamado de derivado de Imucilina de 4ª Geração (DI4G), um de 

seus conhecidos inibidores. Novamente em 16,3 minutos temos o pico 

referente a eluição da Inosina sendo que ele apresenta uma intensidade 

muito maior que o do branco, indicando que a atividade da enzima foi inibida, 

restando maior quantidade do substrato no meio reacional. Em13,8 minutos 

não se observa a presença de pico que seria referente a eluição de 

hipoxantina, indicando  que o DI4G inibe 100% da atividade da enzima Purina 
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NucleosídeoFosforilase de Mycobacterium tuberculosis a 20 µM, uma vez 

que em sua presença a concentração do produto da catálise enzimática foi 

praticamente nulo. Dessa forma, o método demonstrou ser promissor para a 

triagem de novos inibidores da enzima PNP de Mt, sendo a técnica 

selecionada para a avaliação dos compostos propostos. 

 

5. CONCLUSÃO 

• SÍNTESE 

Para a proteção da Citidina, foram utilizadas 2 metodologias 

diferentes, obtendo-se o intermediário desejado conforme observados nas 

análises de RMN 1H. Para a segunda etapa foram testadas 3 metodologias, 

sendo que o através nas análises realizadas conclui-se que o intermediário 

desejado não foi obtido, impedindo o prosseguimento da síntese e a obtenção 

do selenonucleosídeo derivado da citidina. 

Para a proteção da Inosina testou-se 3 metodologias, sendo o 

intermediário protegido obtido conforme observou-se nas análises de RMN 

1H. Para a etapa seguinte, foram testadas 3 reações de substituição com íons 

tosilatos e uma com íon Mesilato, sendo que através das análises realizadas, 

conclui-se que o intermediário necessário para obtenção do 

selenonucleosídeoderivado da Inosina não foi obtido, impedindo a 

continuidade da síntese. 

Para a proteção da Guanosina, testou-se dois métodos reacionais, 

sendo a placa cromatográfica realizada,utilizada como indicativo da obtenção 

do composto desejado. A segunda etapa que consistia na obtenção do 

intermediário tosiladotambém apresentou resultados negativos de acordo 

com as amostras de 1H RMN. 

 

Embora o objetivo inicial da síntese de selenonucleosídeos derivados 

da Inosina, Guanosina e Citidina não tenha sido alcançado, no tempo 

disponível para apresentação deste trabalho, os resultados obtidos e aqui 
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apresentados serão utilizados como base por nosso grupo de pesquisa no 

prosseguimento deste projeto.  

 

• ENSAIOS BIOLÓGICOS. 

Foi realizado um ensaio biológico para a triagem de inibidores 

enzimáticos da PNP da Mycobacterium Tuberculosis através da 

cromatografia de bioafinidade, que permite o monitoramento da atividade 

enzimática através da quantificação do produto formado na catálise 

enzimática (hipoxantina). Através do ensaio realizado com um inibidor 

conhecido, o DI4G, verificou-se que é técnica é aplicável aos ensaios de 

triagem e possui como vantagem a possibilidade de reutilização da enzima, 

automatização do sistema e maior estabilidade enzimática. 

 

6. EXPERIMENTAL 

6.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1.1. SOLVENTES E REAGENTES 

 Os solventes disponíveis comercialmente foram previamentes secos 

e purificados conforme procedimentos descritos na literatura.72 A água da 

acetona foi removida pelo armazenamento, durante 24 horas, do solvente sob 

peneira molecular de 3 Aº (10% m/v).  

Os nucleosídeosobtidos comercialmente foram usados sem 

tratamento prévio. Os demais solventes e reagentes empregados nas 

sínteses, purificações e caracterizações foram obtidos de fontes comerciais 

(Aldrich, Merck e Synth) e utilizados sem prévia purificação.  

6.1.2. MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

                                                           
72Willians, D. B. G.; Lawton, J. Org. Chem., 2010, v. 75, p. 8351-8354. 
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Utilizou-se coluna cromatográfica, cuja fase estacionária foi sílica gel 

60 (35 – 70 mesh) para purificação dos compostos. Os eluentesempregados 

como fase móvel estão descritos nos procedimentos experimentais. O 

método utilizado para o acompanhamento das reações foi a cromatografia 

em camada delgada (CCD), utilizando placas obtidas a partir de 

cromatofolhas de alumínio impregnadas com sílica geldaMarcherey-Naguel e 

reveladas em Câmara Escura UV da Biothec, cuba com vapor de iodo e 

solução ácida de vanilina, seguido de aquecimento. 

6.1.3. ENSAIOS ENZIMÁTICOS 

Em presença de fosfato inorgânico, a enzima Purina 

NucleosídeoFosforilase catalisa a reação de clivagem da inosina, um de seus 

substratos, em Hipoxantina, produto dessa catálise enzimática e ribose-1-

fosfato. Portanto, um eficiente método para a triagem de novos inibidores 

enzimáticos é através da do monitoramento direto da quantidade de 

hipoxantina formada na presença do composto avaliado. Primeiramente a 

PNP da Mycobacterium tuberculosisfoi imobilizada em um tubo capilar de 

silíca fundida através do método de formação de ligações covalentes entre a 

proteína e o suporte. Para isso, o capilar de sílica fundida foi previamente 

tratado com solução de HCl 10%, para a limpeza e ativação do capilar, 

seguida da eluição de uma solução de APTS, que se liga aos grupamentos 

silanóis através de uma substituição nucleofílica. Todas as soluções percolam 

o capilar através do uso de uma bomba de seringa. Em seguida, uma solução 

de glutaraldeído 1%, um agente espaçador bifuncional, se liga aos 

grupamentos amina disponíveis na parede do capilar, deixando um 

grupamento aldeído livre para reagir com os grupamentos amina dos 

resíduos de lisina da proteína.73 O processo de imobilização de enzimas é 

necessário para gerar maior estabilidade, além de possibilitar a sua 

reutilização em diversos ensaios.  

 

                                                           
73 Moraes M. C. et. al, Journal of Chromatography 2014, v. 1338, p. 77-84,  
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6.2 – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

6.2.1 - PROTEÇÃO DAS HIDROXILAS DAS POSIÇÕES 

2’ e 5’ 

• PROTEÇÃO DA CITIDINA. 

 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL. 

Em uma solução contendo 0,100 g em 60,00 mL de acetona, 

adicionou-se 0,045 mL de HClO4. Agitou-se a mistura reacional por 1,5 horas 

a temperatura ambiente. Adicionou-se, então, 0,075 mL de amônia aquosa 

(28%). Após 3 horas filtrou-se a mistura reacional. 

b) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL. 

Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de N2, adicionou-se uma 

solução de 0,100 g de citidina em 8,0mL acetona seca. Resfriou-se a mistura 

reacional à 0 oC e adicinou-se 0,05 mL de H2SO4 concentrado, gota a gota. 

Deixou-se a reação sob agitação constante a temperatura ambiente e após 

12 horas neutralizou-se a mesma com NH4OH. Purificou-se o produto por 

cromatografia em coluna (90:10 CH2Cl2:MeOH). 
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Rendimento: 70% 

1H NMR (500,0 MHz, CDCl3, δ ppm): δ 7,38 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 5,82 

(d, J = 7,3 Hz, 1H), 5,46 (d, J = 2,3 Hz, 1H), 5,09 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 4,98 (dd, 

J = 6,4, 3,5 Hz, 1H), 4,25 (dd, J = 5,9, 3,0 Hz, 1H), 3,88 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 

3,86 (d, J = 1,9 Hz, 1H), 3,77 (d, J = 3,3 Hz, 1H), 3,75 (d, J = 3,3 Hz, 1H), 3,70 

(q, J = 7,0 Hz, 1H), 1,53 (s, 3H), 1,32 (s, 5H). 

 

• PROTEÇÃO DA GUANOSINA 

 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL 

Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de N2, adicionou-se uma 

solução de 0,100 g de guanosina em 9,30mL acetona seca. Resfriou-se a 

mistura reacional à 0 oC e adicinou-se 0,06mL de H2SO4 concentrado, gota a 

gota. Deixou-se a reação sob agitação constante a temperatura ambiente e 

após 12 horas neutralizou-se a mesma com NH4OH. Purificou-se o produto 

por cromatografia em coluna (90:10 CH2Cl2:MeOH). 

b) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL 

Em um balão de uma boca, contendo uma solução de 0,250 g de 

Guanosina em 10 mL de acetona, adicionou-se 0,152 g de ácido p-

toluenosulfônico e 2,5 mL de 2,2-dimetoxipropano. Agitou-se a reação por 18 

horas e, então, evaporou-se o solvente. Em seguida, dissolveu-se o óleo 

restante em 2 mL de H2O e adicionou-se uma solução de 0,075 g de 
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NaHCO3em 2 ml de água cuidadosamente. Depois disso, agitou-se a mistura 

resultante por mais 2 horas. Filtrou-se o precipitado e lavou-se com H2O 

gelada. 

 

Rendimento: 79% 

 

• PROTEÇÃO DA INOSINA 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL. 

Preparou-se uma solução de 1,22 g de Inosina e 0,125 g de ácido 

piridino-p-toluenosulfônico em 2 mL deTHF. Agitou-se essa solução a 

temperatura ambiente e então adicionou-se 2,25 g de trimetilortoformiato gota 

a gota e agitou-se a solução resultante por mais 2 horas. Adicionou-se, então, 

H2O e após 30 minutos, 0,5 mL de piridina. Remevou-se o solvente no rota-

evaporador. 

b) SEGUNDO METODO REACIONAL. 

 Solubilizou-se 0,100 g de Inosina e 0,78 g de ácido p-

toluenosulfônicomonohidratato em 1,80mL de acetona. Tratou-se a 

suspensão resultante com 2,20mL de trimetilortoformiato por um perído de 

15 minutos. Após o término da adição, agitou-se a reação a temperatura 

ambiente por cerca de 3 horas. Adicionou-se 2,70 mL de NH4OH e esfriou-se 

a solução até 5oC e manteve-se essa temperatura por 16 horas. Filtrou-se o 

sólido formado e secou-se o mesmo em bomba de vácuo. 
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c) TERCEIRO METODO REACIONAL. 

Preparou-se uma mistura de 0,93 mL de 2,2-dimetoxipropano e 

3,70mL de acetona e nessa mistura adicionou-se 0,100 g de Inosina e 0,07 g 

de ácido tosílicomonohidratado. Agitou-se a mistura reacional por 18 horas e, 

passado esse tempo, adicionou-se 0,05 g de NaHCO3 e 0,75 mL de H2O 

destilada. Agitou-se a suspensão por mais 15 minutos e evaporou-se o 

solvente. Purificou-se o produto por recristalização na própria água mãe. 

. 

 

Rendimento: Quantitativo. 

1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 8,25 (s, 1H), 8,03 (s, 1H), 7,51 (d, J 

= 8,1 Hz, 1H), 7,11 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 6,10 (d, J = 2,9 Hz, 1H), 5,25 (dd, J = 

6,2, 2,9 Hz, 1H), 4,93 (dd, J = 6,2, 2,7 Hz, 1H), 4,22 (td, J = 4,8, 2,8 Hz, 1H), 

3,55 (dd, J = 4,8, 2,9 Hz, 1H), 1,54 (s, 3H), 1,33 (s, 3H). 

 

6.2.2 – TOSILAÇÃO/MESILAÇÃO DA HIDROXILA DA 

POSIÇÃO 5’ DOS COMPOSTOS PROTEGIDOS. 

• TOSILAÇÃO DA CITIDINA PROTEGIDA. 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL. 

 Em uma solução de 0,100 mg de citidina protegida em 2 mL de 

CH2Cl2 à 0oC adicionou-se cloreto de tosila (0,84g) e 0,36 mL de piridina. 

Aqueceu-se o meio reacional à temperatura ambiente e agitou-se a solução 
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por 3 horas. Adicionou-se uma solução saturada de NH4Cl e H2O e extraiu-

se com CH2Cl2. 

b) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL. 

Em um balão de uma boca, dissolveu-se 0,050 g de citidina protegida 

em 2,50 mL de diclorometano. Em seguida, adicionou-se uma solução de 1,0 

mL de Diclorometano contendo 0,325 g de 4-DMAP e 0,085 g de Cloreto de 

Tosila. Agitou-se a reação por 24 horas e então adicionou-se 3,0 mL de THF. 

Filtrou-se o precipitado formado, concentrou-se a solução e dissolveu-se a 

mesma em 5,0 mL de cloroformio. Extraiu-se com uma solução de 5% de 

bicarbonato e NH4Cl. 

c) TERCEIRO MÉTODO REACIONAL. 

Em um balão reacional, dissolveu-se 0,091 g de citidina protegida em 

5 mL de diclorometano e uma solução contendo 2,00 mL de Diclorometano, 

0,65 g de 4-DMAP e 0,16 g de cloreto de tosila. Agitou-se a reação por 24 

horas e, em seguida, adicionou-se 6,00 mL de THF. Resfriou-se os cristais 

formados por 24 horas e separou-se os mesmos do sobrenadante com o 

auxílio de uma pipeta pasteur. Secou-se tanto os cristais quanto o 

sobrenadante na bomba de vácuo. 

• TOSILAÇÃO DA GUANOSINA PROTEGIDA. 

Agitou-se por 3 horas a temperatura ambiente a mistura reacional 

contendo a 0,040 g de Inosina protegida e 0,032 g de cloreto de tosila em 

13,6mL de piridina. Após esse período, evaporou-se o solvente, dissolveu-se 

o sólido restante em acetato de etila e lavou-se três vezes com água 

destilada. Secou-se a fase orgânica com MgSO4 e concentrou-se a mesma. 

Purificou-se o produto por cromatografia em coluna utilizando 

ciclohexano/Acetato de etila na proporção de 1:8. 

• TOSILAÇÃO/MESILAÇÃO DA INOSINA PROTEGIDA. 

a) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL 
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Em um balão reacional, dissolveu-se a Inosina protegida em 5 mL de 

diclorometano e adicionou-se uma solução contendo 1 mL diclorometano, 

0,078 g de 4-DMAP e 0,115 g de Cloreto de Tosila. Deixou-se a reação sob 

agitação constante por 24 horas, então, adicionou-se 6,00 mL de THF. Filtrou-

se o precipitado formado e concentrou-se a solução com auxílio do rota-

evaporador. Dissolveu-se novamente o produto formado em Clorofórmio e 

extraiu-se com três porções de 2 mL de uma solução de NaHCO3 5%. 

b) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL 

 Em uma solução contendo 0,100 g de Inosina protegida em 6,60 mL 

de Piridina, adicionou-se 0,053 g de DMAP. Resfriou-se a solução a 0ºC e 

então adicionou-se 0,066 g de Cloreto de Tosila. Agitou-se a reação por uma 

noite a 40ºC. Lavou-se a mistura reacional com uma solução de HCl 1M, uma 

solução saturada de NaHCO3 e BRINE. Secou-se a fase orgânica com 

NaSO4. Purificou-se o produto por cromatografia em coluna (90:10 

CH2Cl2:MeOH). 

c) TERCEIRO MÉTODO REACIONAL. 

Agitou-se por 3 horas a temperatura ambiente a mistura reacional 

contendo a 0,100 g de Inosina protegida e 0,064 g de cloreto de tosila em 2,5 

mL de piridina. Após esse período, evaporou-se o solvente, dissolveu-se o 

sólido restante em acetato de etila e lavou-se três vezes com água destilada. 

Secou-se a fase orgânica com MgSO4 e concentrou-se a mesma. Purificou-

se o produto por cromatografia em coluna utilizando ciclohexano/Acetato de 

etila na proporção de 1:8. 

 

d) QUARTO MÉTODO REACIONAL 

A uma solução de 0,120 g de Inosina protegida em 2 mLde piridina 

adicionou-se 0,07 g de Cloreto de Mesila. Agitou-se a reação por cerca de 90 

minutos e então adicionou-se 4,2 mL de H2O destilada. Extraiu-se o produto 

com cloreto de metileno (1 x 2,4 mL e 1 x 1,2 mL) e secou-se com Sulfato de 

Sódio. Evaporou-se o solvente e solubilizou-se novamente o produto em 3 



75 
 
 

mL de etanol e aqueceu-se por 30 minutos a 50ºC e em seguida esfriou-se 

por 2 horas a 5ºC. 

 

6.2.3 SÍNTESE DO DIFENIL DISSELENETO 

Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de N2 contendo 3,6 g de 

Mg0, colocou-se grânulos de I2, 150 mL de THF e, lentamente, adicionou-se 

15,8 mL de bromobenzeno. Aqueceu-se a reação até que todo magnésio 

fosse consumido. Esperou-se que a reação chegasse a temperatura 

ambiente e, então, adicionou-se 11,85 g de Se0. Deixou-se a reação sob 

agitação durante, aproximadamente, 18 horas e adicionou-se uma solução 

saturada de NH4Cl no sistema em banho de gelo. Com auxílio de um 

nebulizador manteve-se o sistema oxidando por 4 horas. Extraiu-se, então, o 

produto com acetato de etila e evaporou-se. O produto foi obtido após 

recristalização com hexano a quente. 

 

Rendimento: 20% 

6.2.3 – ENSAIOS BIOLÓGICOS. 

 

• IMOBILIZAÇÃO DA ENZIMA. 

 

Limpou-se o tubo capilar (30 cm × 100 m I.D.) com 2,0 mL de uma 

solução de 2M de HCl, seguido de 1,00 mL de água destilada. Realizou-se 

esse procedimento com auxílio de uma bomba de seringa a uma vazão de 

100 uL.min-1. Secou-se então o capilar em uma estufa a 95oC por 1 hora. Em 

seguida, passou-se uma solução de 3-aminopropiltrietixisilano (10% v / v) em 
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água através do capilar. Colocou-se o mesmo novamente na estufa à 95oC 

por mais 30 minutos. Armazenou-se o capilar em temperatura ambiente por 

um dia. Novamente, com o auxílio de uma bomba de seringa operando a uma 

vazão de 100 microlitros por minuto, passou-se 2,00 mL de uma solução de 

glutaraldeído a 1% (v/v) em um tampão de fosfato 50 mM (pH 7,0) através do 

capilar de aminopropilsilica (APS). Lavou-se então o tudo capilar com o 

mesmo tampão de fostato (0,5 mL a 100 L min-1) e passou-se duas vezes a 

enzima PNP (0,5 mL a 1,6 mg mL-1). 

 

• ANÁLISE DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA 

EFICIÊNCIA. 

Para uma maior seletividade entre a inosina e a hipoxantina utilizou-

se uma coluna C18 e uma solução 1% (v/v) de trietilamina, pH 6,0 (acidificado 

com ácido acético)/MeOH (95: 5, v/v) como fase móvel operando a uma vazão 

de 0,7 mL.min-1. Para a PNP-IMER utilizou-se fluxo de 0,05 mL.min-1, sendo 

está baseada na atividade catalítica eficiente de outros c. Uitlizou-se como 

fase móvel do PNP-IMER um tampão de HEPES 100 mM a um pH 7,0. 

Avaliou-se a atividade enzimática através da injeção de 20 µL de amostras 

contendo 500 µM de Inosina e 100 mM de tampão fosfato. 
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6.2.4 ESPECTROS DE 1H RMN 

 

 

Figura 32: Espectro de 1H NMR da citidina protegida 
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Figura 33: Espectro de 1H NMR da inosina protegida 
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