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1. RESUMO 

Este trabalho descreve a síntese de pentadienoas bioativas, com ação 

antitumoral, antioxidante e anti-inflamatória, assim como a potencialização da 

atividade antitumoral do plactaxel e do etoposídeo. O composto I serviu de base 

para a elaboração dos compostos II e III, onde obteve-se atividade antioxidante 

semelhante à Vitamina C e atividade antitumoral, respectivamente. A associação 

de plactaxel e etoposídeo potencializou a ação anti-tumoral em ensaio in vivo em 

ratos quanto da associação ao composto III. 

2. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que os compostos derivados da 1,5-diaril-1,4-pentadien-3-onas, têm 

sido amplamente explorados como um promissor agente farmacológico, exibindo 

potente atividade: antioxidante1, antiinflamatória1,2, anti-HIV3,4 e atividade 

inseticida.  Estes compostos são análogos estruturais da curcumina (1,7-bis-(4-

hidroxi-3-metoxi-fenil)-1,6-heptadien-3,5-dienona) que é um dos principais 

pigmentos encontrados na Curcuma longa, Zingiberaceae5, especiaria Indiana, 

utilizada há séculos como condimento. Nesta época, havia outra função, era 

também utilizada como fitoterápico auxiliando no tratamento de feridas, icterícia 

e artrite reumaóide. Estas substâncias além de compartilharem estruturas 

química similares, compartilham similarmente também suas atividades 

biológicas como promissores agentes antioxidantes e antitumorais. Esta notável 

atividade antitumoral pode ser expressa em termos de efeito profilático e inibição 

de crescimento celular6. Em 2002, Quincoces e colaboradores patentearam um 

novo método para preparação da 1,5-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,4-pentadien-

3-ona e derivados, por Condensação de Claisen, partindo de vanilina e acetona 

em meio ácido e irradiação ultra-sônica, com bom rendimento e pureza e que 

exibiram propriedades antiproliferativas destacadas frente a um número 

significativo de células tumorais humanas, sem mostrar toxicidade, pois os 

valores das LD50 determinadas em camundongos de dois dos produtos obtidos 

foi de 8,54 e 3,68 g/kg, respectivamente, o que permitiu patentear o novo 

procedimento e a nova propriedade biológica das pentadienonas sintetizadas. 

Estudos recentes apontam que moléculas que contenham grupos acetila em sua 

estrutura, como no caso dos salsalatos, que já são utilizados como analgésicos, 

podem ter ação benéfica no tratamento da doença de Alzheimer9. Estes 



trabalhos têm influenciado a pesquisa de novas pentadienonas análogas à 

curcumina, que possuam fácil obtenção, baixo custo de produção, elevado 

rendimento sintético e baixa toxicidade. 

3. OBJETIVOS 

- Síntese  da 1,5-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,4-pentadien-3-ona (composto I). 

- Síntese da 1,5-bis(4-acetoxi-3-metoxifenil)-1,4-pentadien-3-ona (composto II). 

- Síntese do  4-[5-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-3-oxo-penta-1,4-dienil]-2-metoxi-

fenolato de sódio (composto III). 

- Caracterização estrutural dos compostos I, II e III. 

- Avaliação biológica. 

- Avaliação da atividade antioxidante. 

4. METODOLOGIA  

4.1 Síntese da 1,5-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,4-pentadien-3-ona, 

(composto I) 
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Partindo de uma mistura de (3,04 g ; 0,02 mol) de vanilina e (0,734 mL ; 0,01 

mol) de acetona à de 40 ºC, sob irradiação ultrassônica de (40 KHz) na presença 

de 20 mL de ácido clorídrico concentrado, por 1 hora. Deixa-se o produto em 

repouso por 3 dias.  Extração: verte-se a solução reacional em uma mistura de 

água e gelo, há formação de um precipitado verde escuro, filtra-se o precipitado 

e lava-se abundantemente com água destilada, o ponto de fusão do produto está 

entre 154-155 ºC, obtém-se um rendimento de 97% com pureza de 100%. 

Características espectroscópicas e físico-químicas. CCD Rf 0,82 em 

hexano/acetato de etila 1:2. IV (KBr): 3415 (OH); 3070 (=CH); 2959 (CH3); 2848 

(-CH); 1588 (C=O); 1513 (C=C) cm-1 ; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 9,68 (s, 1H, 

OH); 7,65 (d, 1H, H-1/H-5, J= 16 Hz); 7,37 (d, 1H, H-2, J = 1,9 Hz); 7,14 (dd, 1H, 



H-6, J = 8,0 e 1,9 Hz); 7,02 (d, 1H, H-2/H-4, J = 16 Hz); 6,85 (d, 1H, H-5, J = 8,0 

Hz); 3,83 (s, 3H, MeO); 13C-RMN (75,5 MHz, CDCl3): 193,2 (C-3);154,6 (C-3´); 

153,2 (C-4´); 147,9 (C-1,C-5); 131,5 (C-1); 128,5 (C-2,C-4); 128,2 (C-6´); 120,9 

(C-5´); 116,6 (C-2); 60,9 (MeO); 13C-RMN (CDCl3, DEPT-135): 147,9 (C-1, C-5); 

128,5 (C-2,C-4); 128,2 (C-6´); 120,9 (C-5´) ; 116,6 (C-2); 60,9 (MeO); Análise 

calculada para C19H18O5: C, 69,94; H, 5,52. Encontrado: C, 69,91; H, 5,48. EI-

MS m/e: 327,12 (M+). MM 326,12. 

4.2 Síntese de 4-[5-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-3-oxo-penta-1,4-dienil]-2-

metoxi-fenolato de sódio, (composto II). 
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Dissolve-se (3,26 g; 0,01 mol) do composto I em 25 mL de etanol anidro, 

prepara-se separadamente uma solução de metóxido de sódio (230 mg de sódio 

metálico em 20 mL de metanol anidro). Adiciona-se gota a gota a solução de 

metóxido de sódio na solução do composto I, deixa-se a solução sob agitação 

constante à temperatura ambiente por 30 minutos, em seguida rotoevapora-se o 

metanol. Obtêm-se um produto de coloração vermelha e rendimento de 99%. 

Características físico-químicas: para a confirmação estrutural do composto de 

coloração vermelha, dissolve-se o composto II em água destilada, acidifica-se 

com HCl a 50%, seca-se e analisa-se por HPLC com a seguinte fase móvel: 

água: acetonitrila: ácido acético 65:34:1 com fluxo de 1,0 mL/min. 

4.3. Síntese da 1,5-bis(4-acetoxi-3-metoxifenil)-1,4-pentadien-3-ona, 

(composto III). 
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Mistura-se (1,01 g; 0,003 mol) do composto I, com (0,5 g 0,003 mol) de acetato 

de sódio e (9,0 mL; 0,1 mol) anidrido acético sob agitação constante e 

temperatura de 100 ºC por 90 minutos. Após este período verte-se a solução em 

água com gelo, há formação de um precipitado com coloração amarela.  

Recristaliza-se o precipitado com etanol, o rendimento da reação é 58%. 

Características espectroscópicas e físico-químicas. IV KBr: 3052 (=CH); 

2936 (CH3); 2850 (CH3); 1763 (C=O éster); 1621 (C=O cetona) 1509 (C=C); 

1216, 1197 (C-O) cm-1. 1H-RMN (300 MHz, DMSO): δ 7,70 (d, 1H, H-1/H-5, J= 

14 Hz); 7,25 (d, 1H, H-2´, J = 1,6 Hz); 7,20 (dd, 1H, H-6´, J = 7,0 e 1,6 Hz); 7,10 

(d, 1H, H-5´, J = 7,0 Hz); 7,05 (d, 1H, H-2/H-4, J = 14 Hz); 3,90 (s, 3H, MeO). 

13C-RMN (75,5 MHz, CDCl3): 188,1 (C=O cetona); 168,3 (C=O éster); 151,1 (C-

1, C-5); 142,4 (C3´); 141,3 (C-4´); 133,4 (C-1´); 125,2 (C-2, C-4); 123,0 (C-5´); 

121,2 (C-6´); 111,4 (C-2´); 55,8 (MeO); 20,6 (CH3COO). Análise calculada para: 

C23H22O7: C, 67,32; H, 5,37 encontrado: C, 67,29; H, 5,41. EI-MS m/e: 410 (M+). 

Ponto de fusão: 178-150 º C. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Manutenção do tumor in vivo e obtenção das células do tumor ascítico de Ehrlich: 

Como modelo experimental de adenocarcinoma mamário, foi utilizado o tumor 

de Ehrlich em camundongos da linhagem Balb-c, de aproximadamente 2 meses 

de idade e pesando entre 20 a 25 gramas. A manutenção do tumor in vivo foi 

realizada pela administração intraperitoneal de 107 células a cada sete dias. 

GRUPO CONTROLE - 10 animais portadores de tumor melanoma B16F10, que 

após o 11º dia do implante tumoral, receberam doses intraperitoneais diárias de 

solução fisiológica 0,9%; 

GRUPO TRATADO COM PACLITAXEL - 10 animais portadores de tumor 

melanoma B16F10, que após o 11º dia do implante tumoral, receberam doses 

intraperitoneais do quimioterápico paclitaxel no 1º, 5º e 9º dia de tratamento; 

GRUPO TRATADO COM PACLITAXEL E COMPOSTO II - 10 animais portadores 

de tumor melanoma B16F10, que após o 11º do implante tumoral, receberam 

doses intraperitoneais diárias do composto II, associado a doses do 

quimioterápico paclitaxel no 1º, 5º e 9º dia de tratamento; 



GRUPO PRÉ TRATADO COM O COMPOSTO II AO IMPLANTE DE CÉLULAS 

DE MELANOMA B16F10 - 10 animais foram tratados com doses diárias do 

composto II por 14 dias, antes da implantação das células tumorais. Após os 14 

dias, os animais receberam o implante de células de melanoma B16F10 e não 

receberam nenhum tratamento até o término do experimento.   

GRUPO PRÉ TRATADO COM O COMPOSTO II, E AO IMPLANTE DE 

CÉLULAS DE MELANOMA B16F10 E PÓS TRATADO COM O COMPOSTO II - 

10 animais foram tratados com doses diárias do composto II por 14 dias, antes 

da implantação das células tumorais. Após 14 dias, os animais receberam o 

implante de células de melanoma B16F10 e continuaram a receber tratamento 

diário com o composto II por mais 14 dias. 

6. RESULTADOS 

Avaliação de atividade antioxidante: Determinação da Capacidade 

Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC) do (composto II), utilizando a 

metodologia baseada na supressão de radicais livres de 2,2´-azinobis(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico), sal de diamônio (ABTS). 

Método: A 10 μL de soluções aquosas de diferentes concentrações dos 

compostos em estudo, adicionou-se rapidamente 2 mL de solução tamponada 

(tampão fosfato 20 mM, pH 7,4) de ABTS•− (60 M). Variações de absorbância 

dessas soluções foram monitoradas em função do tempo. Dos gráficos contendo 

as curvas cinéticas, extraíram-se os dados para a construção de curvas de 

[ABTS•−] reduzido versus [composto estudado], a fim de determinar valores de 

n (coeficiente angular) de cada composto. O valor n (fator estequiométrico) 

representa o número de mols de radical ABTS•− reduzidos por mol de composto 

estudado. Os valores de TEAC foram obtidos pela relação ncomposto 

estudado/ntrolox (trolox é um análogo hidrossolúvel da vitamina E utilizado como 

antioxidante de referência). Os experimentos foram realizados em duplicata ou 

triplicata, e os erros representam à estimativa do desvio padrão da média. 

Resultados: (i) TEACDM1 = 0,9  0,1; (ii) TEACDM2 = 0,9  0,1; (iii) TEACOR1 

= 1,5  0,1. 

 



 

 

Capacidade Antioxidante do composto II 

 

 

 



 

TEAC Composto II = 0,9  0,1 

Conclusão: O (composto II) apresenta valores de capacidade antioxidante 

semelhantes ao valor obtido para o ácido ascórbico (um potente antioxidante 

comercial), indicando que ambos são promissores antioxidantes para uso 

comercial. 

RESULTADOS ANTITUMORAIS 

Os grupos de animais tratados com paclitaxel e etoposídeo em associação ao 

composto II apresentaram redução significativa no crescimento tumoral em 

relação ao grupo controle e aos grupos tratados somente com os quimioterápicos 

paclitaxel e etoposídeo, com valores médios de área tumoral de 5.3±1.0cm2 , no 

grupo tratado com paclitaxel e o composto II; 6.8±1.1cm2 no grupo tratado com 

etoposídeo e composto II, enquanto o grupo controle apresentou valores 

médios de 12.0±1.1cm2, 11.4±1cm2 no grupo tratado com paclitaxel e 8.6±1.0cm2 

no grupo tratado com etoposídeo. 

Os resultados mostraram que nos animais tratados com os quimioterápicos 

paclitaxel e etoposídeo quando associados ao composto II, a porcentagem de 

metástases internas diminuiu significativamente. O grupo tratado com paclitaxel 

e composto II apresentou diminuição de metástases em 30% nos rins e 50% no 

baço enquanto o grupo tratado com Etoposídeo e composto II apresentou 

diminuição de 30% nos rins e 40% no baço. Os grupos tratados apenas com os 

quimioterápicos paclitaxel ou etoposideo apresentaram redução no número de 

metástases de 10% e 30% e 30% e 50%, nos rins e baço, respectivamente, 



aumentou 115% e 27% em relação aos grupos tratados apenas com os 

quimioterápicos paclitaxel e etoposideo, respectivamente. 

Os grupos de animais tratados com o quimioterápico paclitaxel associado ao 

composto II apresentaram redução significativa no crescimento do melanoma 

dorsal, enquanto o grupo controle obteve um aumento exponencial em seu 

crescimento.  

Os grupos tratados com composto II apresentaram diminuição na área tumoral 

dorsal, com valores médios de 6.5±1.7cm2 no grupo pré-tratado com composto 

II, 7.3±1.3cm2 no grupo pré e pós tratado com o composto II. 

O grupo tratado com paclitaxel e composto II obteve redução da área tumoral 

em relação ao grupo tratado com paclitaxel, 5.1±1.5cm2 e 9.4±1.1cm2, 

respectivamente. O grupo controle apresentou valores médios de 9.5±2.9cm2 

comprovando a atividade antitumoral eficiente dos grupos tratados com a 

associação do composto II. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O composto II possui atividade antioxidante muito próximo a do ácido ascórbico, 

que é um dos fármacos mais utilizados mundialmente. Observou-se também que 

a associação do composto II, à quimioterápicos como plactaxel e etoposídeo foi 

favorável, potencializando assim a ação de ambos compostos e diminuindo a 

ação tóxica. Devido aos promissores resultados encontrados e de acordo com 

trabalhos atuais9, essas moléculas são possíveis candidatos a novos fármacos, 

que podem ser utilizados no tratamento e prevenção tanto do câncer como de 

demências como a doença de Alzheimer. 
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