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RESUMO 

0 ^AacXonamznto do extAato cÃon.o{\onmico daé Colheu de. Vi&ola òzbi^QAa Izvou ao ¿t>o_ 

lamento da¿ tignanaò (2R, 3R) -2, i-Vi- (3 ',4'-dimetoxibznzil)-butiAolactona , (2R,3R)-2, 

3-Vi(3',4 '-metiZznodioxibenzil.)-biitiAolactona [2) e (2R,3R)-2- [3' ,4'-mettle.no dioxib en -

ziI)-3- (3 '' ,4''-dimetoxibenzH)-butiAolactona (3). Tentativa de t/iam^ohmaçõeA da lia-

nana {]_) em análogo de Podo{)iZotoxina [4) {¡onam H.zalizadaò com tizMxltadoò paAciatò nega 

tòjot,. Um do4 pfiodutoí, obtidoò netò tfuxm {¡ommacou ptiopoòtaò £,oi (2R,3R)-2,3-PX-(5'-b>io 

mo-3',4'-Vimetoxi.be nzil)-butiAolactona {5). 

INTRODUÇÃO 

Virola sebifera se distribui praticamente de norte a sul do Brasil.O escudo fito-

qufmico de seus frutos levou ao isolamento de diversas substâncias, entre elas as 1igna 

nas h-3_ (Lopes et al ., 1983). 

Tendo podofilotoxina b atividade anti-tumoral comprovada (Macrae & Towers,198*0 e 

a possibilidade de transformar 1 em seu análogo, propôs-se as transformações indicadas 

no Esquema 1. 

Λ importância desta proposta é que o análogo sintético provavelmente deverá ter a 

mesma atividade farmacológica que podofi 1otoxina. 

0 grupo de produtos naturais da UFSCar vem realizando um estudo fitoquímico em cer 

rados da reserva da Fazenda Canchin onde está presente Virola sebifera. Assim visando 

obter as 1iqnanas necessárias para as transformações propostas foram estudadas as fo 

1 has de V . sebifera. 

(*) Este estudo foi financiado polo C N P q , FAPESP e FTNEP. 

(**) Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos. 
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MATERIAL Ε MÉTODO 

Foram utilizadas as foíhas de V. sebifera, coletadas na reserva de cerrado da Fa

zenda Canchin no município de São Carlos, para a preparação do extrato cloroformice 

0 fracionamento do extrato clorofórmico através de cromatografía em coluna e o re 

frae ionamento das frações obtidas em cromatografía em camada delgada ou recrístaliza-

çio, levou ao isolamento de seus principais constituintes. 

A identificação dos principais constituintes das folhas e do produto de reação se 

fez atrayés da análise de seus dados espectroscópicos e a comparação destes com aqueles 

relatados por (Lopes et a l . , 1 9 8 3 ) . 

As reações químicas foram realizadas de acordo com os métodos citados na litera -

tura . 

RESOLTADOS Ε DISCUSSÃO 

Isolamento das 1ignanas 

I65g de folhas de V . sebifera deu origem ã 2 0 ,5g de extrato c l o r o f o r m i c e 

0 frac¡onamento do extrato levou aos seus principais constituintes, as 1ignanas 1 

(0,70g) , 2 (0,k3g) e 3 ( 0 , 1 7 g ) . 

Transformações Químicas de 1̂  

De acordo com as propostas de transformações químicas de 1 em análogo de podofi-

lotox'ina (Esquema ]_) foram tentadas as duas rotas indicadas com J e l l . 

A reação de 1 com NBS (Pizey, 197*0 que deveria levar ao composto díbromado no car 

bono benzílico (6) em mistura com o dibromado nos anéis aromáticos (5), onde predominas 

se o primeiro, levou exclusivamente ao composto dibromado nos anéis aromáticos, 5̂ . Este 

resultado impediu a continuação da seqüência reacional I. 

Outra reação executada foi de tetraacetate de chumbo em ãc i do t r i f 1 uoracét i co (Ru-

bottom, 1982) que teoricamente levaria ao análogo de podofilotoxina em uma única etapa 

porém o produto obtido é o da inserção de uma molécula de acetato na substância de par

tida, cuja estrutura será determinada apÕs a obtenção de novos dados espectroscópicos, 

principalmente de C RMN. 

As reações realizadas não levaram ã substância pretendida. Outros caminhos rea -

cionais deverão ser testados para obter análogos de podofi 1otoxi na e assim utilizar as 

1ignanas isoladas na preparação de compostos farmacológicamente ativos. 
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Ve = 3,4-dimetoxifenil 

Pi = 3,4-metílenodioxifeni1 

Tf " 3,4,5-timetoxifenil 

SUMMARY 

The chio rio fam extract o{\ leaver o{) Vitwla ozbl^om waò {^actlonzd leading to IÁO_ 

lotion cá Ugnaru {2R,3R)-2,3-V-l-{3' ,4'-dòmthoxybenzyD-butóiolaiitom (]_) (2R,3R)-2,3-

ΌΙ-{3' ,4'-methyltnzdloxybmzyl) -biityfiolactom (2), (2R, 3R)-3-(3' ' ,4'' -dlmethoxybmzyl) -

2-13',4'-mtthyl<¿wdloxubt¿nzul)-bi.it.yfiol.ac.ton(L (3). Tianò{)0>unatÃ.on o$ th<¿í><¿ tlgnanò into 

podopkyllotoxln análogo [4] UJOÍ toAtid nxpínlmzntalty with negative. h&òuttb. In thu ρκο_ 

poòid ttanò{\onmatlon (2R,3R)-2,3-Vi-{5-bn.omo-3 ',4'-dlme.thoxybznzyl) - bat yκο lactam {5] 

«Ató obtained. 

Transformações químicas de lignanas ... kk] 
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