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Desde sua caracterização e

isolamento, a anatoxina-a tem despertado

interesse da comunidade científica por sua

poderosa atividade biológica.
Anatoxina-a

Estudos sugerem que este alcalóide tropânico

imita o neurotransmissor acetilcolina e pelo fato de

doenças como Alzaheimer, estarem relacionadas a

deficiência de acetilcolina, análogos desta molécula,

com uma menor toxicidade, podem ser utilizados para

o tratamento de doenças cerebrais.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma

rota sintética para a obtenção de anatoxina-a.
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Para a síntese da anatoxina-a estão sendo propostas duas

rotas sintéticas, ambas utilizando como precursor o 1,5-

cicloocadieno:

▪ Rota 1: baseada na metodologia desenvolvida por Parson,

J.P. e colaboradores (1a, 1b, 1c) além de Ho,T-L.,

Zinuorva, E. (1d, An-A).

▪ Rota 2: as reações foram baseadas em Nono, H., Kanda,

A. (2.1a) e Siegl, S. J. e colaboradores (2.2a, 2b, 2c).

✓Até o dado momento, as etapas testadas da rota sintética provaram-se eficientes e reprodutíveis, possuindo, em sua

maioria, rendimentos consideráveis;

✓Melhoramento das condições de reação, a fim de se obter um melhor rendimento;

✓Continuação, estudo das reações de abertura da aziridina e ciclização intramolecular para a obtenção da anatoxina-a.

Rota 1:

1ª Etapa – Formação da lactama (1a)

2ª Etapa – Abertura do ciclo da lactama (1b) e proteção com o grupo carboxibenzoíla (1c)

3ª Etapa – Reação de ciclização (1d)

Rendimento: 57%

Rendimento: 64% (1b) e 98% (1c)

Baixas conversões, formação de três isômeros

Rota 2:

1ª Etapa – Formação do epóxido

Metodologia 1:                                                Metodologia 2:

2ª Etapa – Abertura do ciclo do epóxido (2b)

3ª Etapa – Formação da aziridina (2c)

Rendimento: 45%Rendimento: 56%

Rendimento: 70%

Rendimento:  60%

• Em todas etapas reacionais de ambas as rotas

foi utilizado cromatografia de coluna aberta para

purificação dos compostos


