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Introdução

A anatoxina-a, também conhecida como “fator de
morte muito rápida”, é um metabólito secundário
proveniente da cianobactéria Anabaena flos-aquae.
Ela é uma das neurotoxinas mais potentes
conhecidas, possuindo um DL50 de 0,2 mg/kg em
ratos. Isto deve-se pela sua capacidade de mimetizar
o receptor nicotínico acetilcolina, ligando-se
irreversivelmente ao mesmo.

Devido à estas características, a anatoxina-a tem
atraído grande atenção de químicos sintéticos.
Entretanto, após anos de estudo de rotas sintéticas
para a obtenção da anatoxina-a, até hoje são
utilizados métodos de extração de culturas de
cianobactérias para a obtenção da neurotoxina, uma
vez que grande parte das rotas sintéticas descritas na
literatura são inviáveis.

Figura 1. Estrutura química da anatoxina-a

Objetivo
Este trabalho visa a obtenção de uma nova rota mais

concisa para a produção sintética da anatoxina-a e
compostos derivados os quais sejam ativos com
seletividade em alguns receptores nicotínicos.

Considerações Finais

Metodologia e Resultados

Referências Bibliográficas

1º Etapa – Formação da lactama

2º Etapa – Reação de abertura do ciclo da lactama e 
proteção com o grupo carboxibenzoíla

3ª Etapa – Reação de ciclização

4ª Etapa – Desproteção do grupo amino

Até o momento, as etapas testadas da rota sintética
provaram-se eficientes e reprodutíveis, possuindo
rendimentos consideráveis em todos os passos.

Para prosseguir com a proposta do projeto, serão
investigadas as duas reações de ciclização, além da
desproteção do grupo amino, levando à anatoxina-a e seus
respectivos análogos.
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