
PEDRO MACEDO DE ABREU

PRODUTOS
•

NATURAIS

DO FUNGO

piso LiTHUS TiNCTOR ius

Tese submetida para provas de

doutoramento em Química na

Faculdade de Ciências e Tecno

logia da Universidade Nova de

Lisboa

Lisboa

1987



JIlRA.TA

Ngina Onde se 18 Deve 1er-ee
H

H IrCHO23 r CH

Ac
Ac

61 yJ°~l+ yJoA'l+
m/z 369 m/z 369

[106J
Na104 ... [i0~

Na104
91S ...

1IS?

262 • linha 23

?H20H
BD-C-OH

I
HO-C-H

I
H-C-OH

I
H-C-OH

I
CH20H

lmfAN 80

?H20H
HO-C-H,
HO-C-H

I
H-C-OH

I
H-C-OH,

CH20H

lWLTAN 80



•
A Angela

•
A Ana

•
A Eduarda

•
A Manuela

•
A Paulina



AGRADECIMENTOS

t

A professora Ana Lobo. supervisora desta tese, expresso

o meu sincero agradecimento pela valiosa orientaç~o cientifica e

permanente incentivo concedidos ao longo deste trabalho.

Agradeço ainda aos professores Licio Godinho, primeiro

impulsionador deste projecto de investigaç~o, e ao professor

Sundaresan Prabhakar o permanente interesse e apoio demonstrados.

Agradeço ao professor B. Tursch do "Grupo de Bio-

-Ecologia" da Universidade Livre de Bruxelas a hospitalidade e

facilidades concedidas durante o estAgio efectuado no seu labora-

tório, e aos seus colaboradores Dr. J.C. Braeckman e Dr. D.

Daloze a orientaç~o cientifica prestada.

Torno extensivos os meus agradecimentos a todos quantos

me prestaram no âmbito deste trabalho, valiosa colaboraç~o cien-

tifica:

- Professor G. Ourisson (Universidade de Estrasburgo) pela

colaboraç~o nos ensaios de actividade biológica.

- Professor Albano Pereira (Faculdade de FarmAcia de Lis-

boa), professor J.L. Baptista Ferreira (Faculdade de Ciências de

Lisboa) e aDr . Irineia Melo (Museu Botânico da Faculdade de

Ciências de Lisboa) pela obtenç~o de amostras de fungos e

respectiva classificaç~o.

- Dr. D.J. Williams (Imperial College of Science and

Technology of London) pela colaboraç~o na cristalografia de

raios X.



- Dr. H.S. Rzepa e Dr. R.N. Sheppard (Imperial College of

Science and Technology of London) pela colaboraç~o na espectros-

copia de efeito nuclear Overhauser.

-Engo. Fernando Matos (Centro de Quimica Estrutural do Com

plexo Interdisciplinar de Lisboa) e Ora. Eduarda de Sà (Faculdade

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa) pela

colaboraç~o na espectroscopia de ressonância magnética nuclear de

prot~o.

- Professor H. Chaves das Neves (Faculdade de Ciências e

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa) pela colaboraç~o na

cromatografia gàs-liquido e cromatografia gàs-liquido - espectro

metria de massa.

a I

- Eng . Ana Vasconcelos (Universidade de Evora) pela colabo-

raç~o na cromatografia gàs-liquido - espectrometria de massa.

- Professora Inês Florêncio (Centro de Espectrometria de

Massa do Complexo Interdisciplinar de Lisboa), Dr. R. Luttinen

(Universidade de Oülu, Finlândia), Dr. D. Bowen e Dr. J. Thorpe

(Pfizer Central Research, Kent) pela colaboraç~o na espectrome-

tria de massa.

- Professor Benjamin Rodriguez (Instituto de Quimica Orgâ

nica de Madrid) pela colaboraç~o na espectroscopia de ressonância

magnética nuclear de carbono 13.

- Prof. D.N. Kirk (Medical Research Council, London) pelo

envio de amostras de 3 13 -hidroxi-ergosta-7, 22-dieno e 3 13 -hidro

xi-ergosta-7-eno.



Igualmente agradeço o apoio financeiro da Junta Nacio

nal de Investigaç~o Científica e Tecnológica, Instituto Nacional

de Investigaç~o Científica, NATO e Fundaç~o Calouste Gulbenkian.

Um especial agradecimento é dirigido aos colegas da

Secç~o de Química Orgânica Aplicada, pelo bom ambiente de traba

lho reinante e apoio prestado nos momentos difíceis, a Binha pela

cuidadosa revis~o e dactilografia desta tese, e ao Jorge pela

colaboraç~o prestada.

i i i



RESUMO

A primeira parte desta dissertação é dedicada ao estudo

quimico do fungo Pisoti~hus ~inc~o~ius

Após uma breve abordagem sobre a importância ecológica

deste fungo, são revistos os metabolitos dos grupos do lanosterol

e ergosterol em Basidiomicetas, dedicando-se particular atenção

ás estruturas das cadeias laterais e aos métodos de sintese
,

química utilisados na sua construção e funcionalização. E também

referida a actividade biológica destes metabolitos e comparadas

as respectivas actividades citotóxicas.

Dos extractos etéreo e metanólico do P.~inc~orius foram

isolados e identificados seis novos compostos do grupo do lanos-

terol:

- a pisolactona [(22 S, 24 R)-36 -hidroxi-lanosta-8-eno-

-28,22-lactonaJ, e o respectivo derivado oxidado em C-3, a 3-

-oxopisolactona [(22 S, 24 R)-3-oxo-lanosta-8-eno-28,22-lactona];

- o diol lanosta-8,24(28)-dieno-36,22-diol;

- os derivados monoacetilados em C-22, (22 R)-22-acetoxi-

-lanosta-8,23-dieno-3~~25-diol, (22 S, 23 R)-22-acetoxi-lanosta-

-8,24(28)-dieno-36,23-diol e (22 S, 23 R)-22-acetoxi-lanosta-8-

-eno-24(28)-etilideno-36,23-diol.

Na identificação destes triterpenóides foi seguida a

seguinte metodologia:

- determinação da estrutura do nócleo por métodos

espectroscópicos e por correlação com o lanosterol e derivados

descritos na literatura;



- determinaç~o da estrutura da cadeia lateral por meios

químicos e espectroscópicos;

- de t erm í nacão das configurações absolutas dos centros

quirais, pelo método de Horeau acoplado a dados de NOE.

No triterpenóide lanosta-8,24(28)-dieno-3B .22-diol,

sugere-se a configuraç~o absoluta (S) em C-22, com base em corre-

lações das rotações ópticas de alguns derivados do lanosterol.

As estruturas da pisolactona e de (22 R)-22-acetoxi-

-1 anosta-8, 23-dieno-3 cL , 25-diol ,

grafia de RX.

foram confirmadas por cristalo-

Foi testada a actividade citotóxica da pisolactona. de

(22 R)-lanosta-8,23-dieno-3~.22,25-triol, (22 S, 23 R)-lanosta-

-8,24(28)-dieno-3B,22,23-triol. (22 S,23 R)-lanosta-8-eno-24(28)-

-etilideno-3B,22,23-triol, e do produto de reduç~o da pisolacto-

•na, o (22 S, 24 R)-24-metil-lanosta-8-eno-3B,22,28-triol. A ex-

cepç~o da pisolactona, todos estes compostos apresentam diversos

graus de actividade citotóxica.

Foram também isolados e caracterizados os seguintes

compostos do grupo do ergosterol:

- ergosterol, ergosta-7.22-dieno-3B -01, ergosta-7-eno-3B -01,

peróxido de ergosterol e peróxido de 9,ll-dehidroergosterol.

A sua identificaç~o foi feita por comparaç~o directa dos dados

fisicos e espectrais com os de amostras autênticas.

Do extracto metanólico do P.~inc~orius foram ainda

isolados e caracterizados vàrios àcidos gordos

v
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càprico. làurico. miristico. palmitico. esteàrico. lignocérico e

oleico) e o D- manitol.

vi
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Na segunda parte desta dissertaç~o. inclui-se o estudo

quimico de duas esponjas marinhas. que conduziu ao isolamento e

identificaç~o de dois novos compostos, de actividade ictiotóxica:

- a cavernosina. diterpenóide isolado da esponja Fasciospon

gia cavernosa, cuja estrutura foi determinada por via química;

- a petrosina, alcalóide isolado da esponja Pe~rosia

seria~a, cuja estrutura foi determinada por cristalografia de RX.

Cavernosina Petrosina



AB5TRACT

The first part of this thesis includes the study of the

chemical constituents of the fungus Pisoti~hus ~inc~orius.

Following a brief introduction about the ecological

importance of this fungus, the metabolites of the lanosterol and

ergosterol group are reviewed. Particular emphasis is given to

the various structures of the side chain as well as to approaches

for its synthesis and functionalisation. 5ix new compounds were

isolated and identified:

- pisolactone [(22 5, 24 R)-36 -hydroxy-lanost-8-ene-28,22-

-lactone], and its 3-keto derivative [(22 5,24 R)-3-oxo-lanost-8-

-ene-28,22-lactone],the· diol lanost-8,24(28)-diene-36 ,22-diol,

and the C-22 monoacetylated derivatives, (22 R)-22-acetoxy-la-

nost-8,23-diene-3 ~ ,25-diol, (22 5, 23 R)-22-acetoxy-lanost-

-8,24(28)-diene-36,23-diol, and (22 5,23 R)-22-acetoxy-lanost-8-

-ene-24(28)-ethylidene-36 ,23 diol. The methodology employed in

the chemical identification of these triterpenoids was: determi

nation of the structure of the carbon nucleous using chemical and

spectroscopic methods and assignment of the absolute configura

tion of the chiral centers by Horeauts method coupled with NOE

data. With reference to compound, lanost-8,24(28)-diene-36,22

diol, also a new triterpenoid,the absolute configuration at C-22

is assumed to be 5, based on correlation of its optical activity

and that of relevant lanosterol derivatives.

The structures of pisolactone and (22 R)-22-acetoxy

-lanost-8,23-diene-3~,25-diol,were confirmed by X-ray crystallo

graphy.
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The eytotoxie aetivity of pisolaetone, (22 R)-lanost

-8,23-diene-3~,22,25-triol, (22 5, 23 R)-lanost-8,24(28)-diene-

-3 6 ,22,23-triol, (22 5, 23 R)-lanost-8-ene-24(28)-ethylidene-

-36 ,22,23-triol and (22 5,24 R)-24-methyl-lanost-8-ene-36,22,28-

-triol, was tested and with the exeeption of pisolaetone, alI the

other eompounds have shown various degrees of aetivity.

From the ergosterol group the following eompounds were

isolated and identified by eomparison with authentie samples:

- ergosterol, ergost-7,22-diene-3B-ol, ergost-7-ene-3B-ol,

ergosterol peroxide and 9,11-dehydroergosterol peroxide.

From the methanolie extraet of the fungus were isolated

several fatty aeids (eaproie, eaprie, laurie, myristie, palmitie,

stearie, lignoeerie and oleie) and D-mannitol.

The seeond part of this thesis ineludes the study of

the ehemieal eonstituents of two marine sponges with iehthyotoxie

aetivity, namely Fasciospongia cavernosa and Petrosia seriata.

From the first one was isolated eavernosine, a diterpene whieh

strueture was determined by ehemieal means. From the seeond one

the strueture of the new alkaloid petrosine was determined by X

-ray analysis.

xi



Bis - [l-ciano-etilmetil]-

ac.

Ac

AIBN

Ar

BSA

Bu

Bz

c.c.d.

c.C.p.

C.G.L.

C.G.L.-E.M.

Co A

13C R.M.N.

DHP

Dibal-H

DMF

DMSO

E.M.

E.M.A.R.

Et

FAB-MS

HMDS

HMG-Co A

ABREVIATURAS

acido

acetilo

azo-isobutironitrilo,

-diazeno

arilo

Bis-trimetilsilil-acetamida

butilo

benzeno

cromatografia em camada delgada

cromatografia em camada preparativa

cromatografia gas-liquido

cromatografia gas-liquido - espectrometria de

massa

coenzima-A

ressonância magnética nuclear de 13C

di-hidropirano

hidreto-aluminato de di-isobutilo

N, H-dimetilformamida

sulfóxido dimetilico

espectrometria de massa

espectrometria de massa de alta resolução

etilo

espectrometria de massa de bombardeamento atómico

rapido

l,l,l,3,3,3-hexametildisilasano

8-hidroxi-8 -metilglutaril-coenzima-A



liMPA
1H R.M.N.

HTC

rM

rNEPT

r. V.

J

LAH

LDA

lit.

L- Selectride

M+

m/z

Me

NADPH

NOE

Pd/C

P.e.

P.f.

Piro

p.p.m.

PPTS

R

RLH

TO

TBDMS

hexametilfosforamida

ressonância magnética nuclear de prot~o

células tumorais hepàticas

ac. 3-indole acético

13C R.M.N. de "transferência de polarização de

spin r"

infravermelho

constante de acoplamento expressa em Hz

tetra-hidreto-aluminato de lítio

di-isopropilamida de lítio

literatura

tri-sec-butil-hidretoborato de lítio

i~o molecular

relaç~o massa/carga

metilo

fosfato de dinucleót1do adenina nicotinamida re

duzido

efeito nuclear Overhauser

palàdio sobre carv~o

ponto de ebulição

ponto de fusão

piridina

partes por milh~o

p-tolueno-sulfonato de piridinio

alquilo

homogenato de figado de rato

temperatura expressa em oe

t-butildimetilsililo



THF

THP

TMes

TMS

Ts

ue

u.m.a.

u.v.

<t>

6

tetra-hidrofurano

tetra-hidropirano

trimetilclorosilano

tetrametilsilano

tosilo (p-tolueno-sulfonilo)

unidades catalàsicas

unidades de massa atómica

ultra-violeta

fenilo

deslocamento químico expresso em p.p.m.

v;v



INDICE GERAL

PARTE A

Produtos Naturais do fungo

Pisoti"thus "tinc"torius

I- INTRODUCW 1

1. Ecologia química do Pisoti"thus "tinc"torius 3

1. Estudo químico do pisoti"thus "tinc"torius 5

2. Metabolitos dos grupos do lanosterol e ergosterol em
f ungos 7

1. De t e rm.í necêo estrutural 13

1. Métodos espectroscópicos 13
2. Síntese química 20

2. Biossíntese e estrutura. '" ., 38

3. Actividade biológica 41

11- RESULTADOS E DISÇUSS~ 47

1. Derivados do lanosterol do P."tinc"torius 47

1. Pisolactona [56], [(22 5,24 R)-3B -hidroxi-Ianosta-
-8-eno-28,22-lactona) 47

1. Dados espectrais de [56) 47
2. Determinac;~o estrutural de [56) 49

1. Nàcleo tetracíclico 49
2. Cadeia lateral 54

3. Biossíntese da pisolactona o .67

2. 3-oxopisolactona [92], [(22 5, 24 R)-3-oxo-Ianosta
-8-eno-28,22-lactona) ..... o •• 0.0 ••• 0. o o ••••• o, o o o •••• 73

1. Dados espectrais de (92) .. o •• o. o o •••• o •• o ••••••••• 73
2. Correlac;~o química de [92] com a pisolactona 75

3. Composto [93], (22 R)-22-acetoxi-Ianosta-8,23-
-dieno-3 li... , 25-diol o •••• o •• o ••• o •••• 76

xv



1. Dados espectrais de [93] e do derivado aceti
lado [94],(22 R)-25-hidroxi-lanosta-8,23-dieno
-3dl,22-diacetato, e hidroxilado [95], (22 R)-
-1 anosta-8, 23-dieno-3 ol. ,22, 25-tr iol 76

2. Estrutura de [93] 80

4. Compostos [104], (22 S, 23 R)-22-acetoxi-lanosta-8,
24(28)-dieno-38 ,23-diol e [105], (22 S, 23 R)-22
-acetoxi-lanosta-8-eno-24(28)-etilideno-38 ,23-diol .. 88

1. Dados espectrais de [106], (22 S, 23 R)-lanosta
-8,24(28)-dieno-3 8 , 22, 23-triol e do derivado
acetilado [108], (22 S, 23 R)-1?nosta-8,24(28)-
-dieno-38, 22, 23-triacetato 88

1. Localizaç~o dos grupos funcionais 95

2. Dados espectrais de [107], (22 S, 23 R)-lanosta
-8-eno-24(28)-etilideno-38 ,22,23-triol e do deri
vado acetilado [116], (22 S, 23 R)-lanosta-8-eno
-24(28)-etilideno-3B ,22,23-triacetato 98

1. Localizaç~o dos grupos funcionais 102

3. Conformaç~o das cadeias laterais dos compostos
[104] e [105] 104

5. Composto [126], (22 i )-lanosta-8,24(28)-dieno-38 ,
22-diol 120

1. Dados espectrais de [126J e [127J, (22~ )-lanos-
ta-8,24(28)-dieno-3B ,22-diacetato 120

1.Localizaç~o do grupo hidroxilo da cadeia la-
teral de [126] 124

2. Síntese do composto [126] '" 129

1. Construç~o da cadeia lateral de [126] a par-
tir do aldeido [112J 129

2. Transformaç~o da cadeia lateral do triol
[59] 137

3. Localizaç~o do grupo hidroxilo na cadeia late-
ral de [126] por espectrometria de massa 138

1. Configuração absoluta em C-22 no composto
[126] 143

6. Actividade citotoxica dos derivados do lanos-
terol do P.~inc~orius 148

2. Compostos do grupo do ergosterol do P.~intorius 151

y.vi



3. Composiç~o em Acidos gordos do P. ~inc~orius.... o. o..... 155

4. Caracterizaç~o do D-manitol do P.~inc~oriuso ... o o o o..... 157

5. Resumo dos resultados obtidos. o, o o 158

111- PARTE EXPERIMENTAL 160

1. Aparelhagem e condiç~es experimentais 160

2. Material o 164

3. Extracção 0.164

4. Isolamento dos triterpenóides 165

1. Isolamento da 3-oxopisolactona [92J 168

2. Isolamento da pisolactona [56J. ergosterol [143J.
lanosta-8.24(28)-dieno-3B .22-diacetato [127]. er
gosta-7,22-dieno-3B -acetato [144 a] e ergosta-7-
-eno-3B -acetato [145 a] o •••••••• 168

3. Isolamento do (22 R)-25-hidroxi-lanosta-8,23-dieno
-3 Cll., 22-di acetato [94 J , acetato de peróxi do de
ergosterol [3 aJ e acetato de peróxido de 9,11-de-
hidroergosterol [4 aJ 173

4. Isolamento do (22 R)-22-acetoxi-lanosta-8,23-dieno-
-3 J.-, 25-diol 176

5. Isolamento do (22 5,23 R)-lanosta-8.24{28)-dieno-3B.
22.23-triol [106J e (22 5. 23 R)-lanosta-8-eno-
-24(28)-etilideno-3B. 22.23-triol [107] 177

5. Isolamento do D -manitol 179

1. Formaç~o do hexa-acetato de manitol , 180

2. Formaç~o do hexabenzoato de manitol 0.0 0181

6. Isolamento dos Acidos gordos o oo' "0 o. o 0.. 0 182

70 Acetilação da pisolactonao o ••• o 0. o oo o.. 183

8. Formação do p-bromobenzoato da pisolactona.o 184

9. Formaç~o do derivado [73] da pisolactona o 185

10. Determinação da configuraçÊIo absoluta em C-3
da pisolactona o 185

11. OxidaçÊIo da pisolactona com o reagente de Jones 186

12. Reduç~o da pisolactona com LAH o o o 187

xv í í



13. Re duc'ão de [73] com LAH 188

14. Tosilaç~o de [74] 188

15. Ace til ac'ão do tr i o 1 [59] 189

16. Tosilaç~o do triol [59] 190

17. Formaç~o do monobenzoato [137] 190

18. Pirólise do monobenzoato [137] 191

19. Hidrólise do diacetato [94] 192

20. Acetilaç~o de [95] 192

21. Ace t í Lacão do triol [106] 193

22. Formaç~o do acetonido [119] 194

23. Acetilaç~o do acetonido [119] 194

24. Formaç~o do monoacetato [121] 195

25. Formaç~o dos diacetatos [122] e [123] 195

26. Det.erm í nec'ãc da ccnf í çur ecêo absoluta em C-22
de [122] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

27. Oxidaç~o de [106] com NaI04 197

28. Ace t í Lac'ão de [111] 198

29. Formaç~o da 2,4-dinitrofenil-hidrazona de [112] 199

30. Formaç~o da 2,4-dinitrofenil-hidrazona [110] 200

31. Reduç~o de [111] com NaBH4 201

32. Acetilaç~o de [114] 202

33. Ace til aç~o de [10 7 ] ...................•................ 2O2

34. Formac'ão do acetonido [124] 203

35. Oxidaç~o de [107] com NaI04 204

36. Formaç~o da 2,4-dinitrofenil-hidrazona; de [117] 204

37. Reduç~o da~ -isopropilacroleina [109] com NaBH4 205

38. Reecc'ãc de [129] com PSr 3' 206

39. Preparaç~o do derivado 1,3-ditiano [13~] 207

xviii



40. Sililaç~o dos comnpostas [71], [106] [123], [104],
[105] e [126] para C.G.L.-E.M 208

IV- BIBLIOGRAFIA , 209

PARTE a

Metabolitos da esponjas

Fascospongia cavernosa e Petrosia seria~a

1- I NTRODUClíQ 1 224

1. Metabalitos secundArias em esponjas e a ~ua importân-
cia ecológica 1 ..••••.......•.. 228

11- R~TADQS E DISCUSSlíO 232

1. Esponja Fasciospongia cavernosa 232

1. Dados espectrais da cavernosina [21] 233

2. Determ1naç~0 estrutural de [21] 236

2. Esponja Pe~rosia seria~a 242

1. Estrutura da petrosina [33] 242

I I 1- PARTE EXPERIMENTAL....................... . 250

1. Aparelhagem e condiç~es experimentais 250

2. Mater 1al , 251

3. Ex t r acc'ão 251

4. Isolamento da cavernosina 253

5. I sol amento da petrosina [33]........... . 255

6. Redução da cavernosina com LAH 256

7. Acetilação selectiva de [22] 257

8. Formação do acetonido de [30] 257

9. Oxidação de [22] com NaI04 258

xix



10. Re duc'ão da B -ionona [29]............ . 259

IV- BIBLIOGRAFIA............................. . 260

yy



PARTE A

PRODUTOS NATU

DO FUNGO

.P-i:. e3 o- z.. -i:. -C h "U.e3

IS



CAPITULO I

I. INTRQDUC~Q

o fungo ectomicorriza Pisoti~us ~inJ~o~iuS possui um

enorme potencial na aplicação de programas de lorestação em todo

para a sua

meio ambiente,

associada á disponibilidade de técnicas prá

o mundo. A sua capacidade de melhorar a sobrev vência de diversas

introdução artificial em solos de viveiros, co recentemen-

te á comercialização de micélio inoculável do .~inc~orius(1,2).

espécies de árvores, em condições adversas

A esta importância ecológica do P.~inc~orius, que

e em

uma breve

são real-

e a planta

China(3) ,

P.~inc~orius que

quImico do P.tinc-

uturas dos metabo-

No capItulo I da parte A desta

torius. Em 1.2 são passadas em revista

justificaria'per seo seu estudo quImico, há inda a acrescentar

focam as interacções aleloqulmicas entre o

hospedeira(S,6) (paragr. I.1). Em I.1.1 é

a utilização deste fungo como medicamento,

Portugal, no tratamento de feridas em animais( )

revisão da literatura existente sobre o

çados alguns aspectos da ecologia quImica

litos dos grupos do lanosterol e ergoster 1 encontrados em

(paragr.

fungos,

vem-se

e particularmente em Basidiomicetas. SrgUidamente descre

os métodos de determinação estruturall, espectroscópicos

I.2.1.1) e via slntese química (paragr. 1.2.1.2). Em

I.2.2 referem-se alguns aspectos da biosslntese do lanosterol e

seus derivados. O capítulo termina com uma r ferência á activi-

1



lanosterol e

II trata da

ivididos em quatro

lanosterol, ergosterol, acidos gordo e manitol. O capi-

dade biológica encontrada em compostos dos gr

discuss~o dos resultados obtidos na determin ç~o estrutural dos

grupos:

produtos naturais extraídos do P.~inc~opius,

ergosterol extraidos de Basidiomicetas. O c

tulo III inclui os resultados experimentais, com a descriç~o dos

métodos de ex t r ecc'ão e isolamento, condtcões rleaccionais e carac

terísticas fisicas e espectrais dos compostos Fbtidos. No final

da parte A desta dissertaç~o é apresentada a bibliografia nela

referida.

2



I.l. Ecologia guímica QQ Pisoti~hus ~inc~o~ius

A ocorrência natural do fungo Basid~omiceta Pisolithus

~inctorius Coker et Couch, pertencente à f1milia das Scleroder

maceae, està confirmada em trinta e três P4íses distribuídos por

cinco continentes. A capacidade deste fungo ,m formar micorrizas

em raIzes dum grande numero de espécies de àr10res (Pinus, Euca

typ~us, e~c.), e os efeitos benéficos resultantes dessa ligaç~o

simbiótica, na planta hospedeira. levaram à ~tilização do P.~in

c~orius em programas de florestaç~o em todo 01 mundo(7) .

Assim. a inoculaç~o de pinheiros po este fungo, con-

tribui para o ràpido crescimento da planta em condições adversas

a acumula-

altas temperaturas

I

as~ociadosest~oA esta relaç~o simbiótica.

do meio ambiente (solos de baixa fertilidade.

dos solos e solos com reacções àcidas)(8).

ç~o e o transporte de nutrientes (magnésio, fósforo, enxofre,

potàssio e càlcio) do fungo para a planta h spedeira(9.10.11),

assim como de carbo-hidratos e terpenos(l2. Neste óltimo

I). Estes

protegem o

da concentraç~o de monoterpenos na planta

monoterpenos actuam como agentes fungoestàtic

caso. a infecç~o do pinheiro pelo P.~inc~o~ius rovoca um aumento

pinheiro de infecções patogénicas.



Tabela 1(13)

daAumento

-----------==-==-=========-1------
taxa de monoterpenos induzida ptlo P.tinotorius

em raizes do Pinus echina~t

Monoterpeno IAumento da conceltraç~o (%)

3-Careno > 43

M1rceno 3

Terpinoleno

g(-P1neno

2.7

2.5

p-Cimeno > 2

Ciclofenceno

L1moneno

Canfeno

B-Felandreno

B-Pineno

2

1.6

1.5

1.5

1.4

Ljungqu1st e Stenstrôm(14) isolaram do P.~ino~orius,

uma hormona de crescimento, o Acido 3-indole tCético (IAA), que

caracterizaram por cromatografia gàs-liquido t espectrometria de

massa (C.G.L.-E.M.). O elevado teor em 1AA enc~ntrado neste fungo

sugere que esta hormona desempenha uma funç~~ no prooesso de

infecç~o da planta hospedeira pelo fungo (14). 1

Estes exemplos de interaoç~o entre J P.tinotorius e a

planta hospedeira, que na perspectiva de WhiJtaker e Feeney(6)

pode ser olassifioada de aleloquimioa, ajUd~nos a entender o

papel protector dos fungos micorrizas, e a enbuBdrar o estudo

A



quimico do P.~inc~o~ius no plano da ecologia

I.l.l. Estydo químico ~ Piso~i~hus ~inc~oPiusl

O interesse pelo estudo químico do t.~.nc~o~.us, entre

nós, foi motivado pela sua utilizaç~o empiri1a no tratamento de

feridas de animais, particularmente gado mu~r. Albano e Godi

nho(4) referem o isolamento duma sUbstânci1 de natureza es

teróide, que designaram por Pisomicina, mas cuja estrutura não

foi determinada.

I

Recentemente, Campos e Dardenne(15) isolaram um ami-

eSeviourperspectiva

métodos.

noàcido, a p-aminofenilalanina, que é relatiramente activo como

inibidor de crescimento bacteriano(16). A prodpção de aminoàcidos

in vi~~o no P.~inc~o~ius foi analisada por c~omatOgrafia gàs

-liquido por Booker,· que sugere que a presençr de arginina, ci

trulina, ornitina e amoníaco, aponta para t ciclo de ornitina

activo neste fungo(17). I

A composiç~ em àcidos gordos do mitAlio do P.~'nc~-
~ius in vi~po, foi analisada por cromatografia gàs-liquido por

Melhuish e Hacskaylo(18). Foram detectados àci~os gordos em 16:0,

18:0, 18:1, 18:2 e vestígios em 15:0, 16:1, 1710, 20:0, 22:0, sem

no entanto terem as suas estruturas sido detetminadas por outros

I

qUimiotaxonóm~ca

Chilvers(19) caracterizaram o P.tinc~o~ius em associaç~o com o

Eucalypt-us, pelo modelo de distribuiç~o

teinas solôveis extraidas do micorriza.

electtoforética

I

das pro-



Num estudo sobre a actividade catal1sica nos Basidiomi

cetas, Lamaison et at(20) isolaram uma cata~ase dos esporos do

P.tinc-tori:u.s, com uma actividade de 600 UC/mg. I

Dos esporos do P.~inctopius. Gill e ~ally(2l) extraíram

e identificaram um pigmento derivado do àclido pulvinico. Os

autores sugerem a implicaç~o deste pigmento na fisiologia e

ecologia do fungo. Em experiências de inOCUlt~O dos esporos do

P.tinctorius em pinheiros, constatou-se que extracç~o prévia

dos pigmentos dos esporos, reduzia a eficacia a 1noculaç~o(22).

Voigt et at(23) referem a extracç~o de acidos gordos e

de peróxido de ergosterol duma variedade

rius.

do P.tincto-



I.2. Metabolitos ~ grupos ~ lanosterol ~ ~~~~t.Q..J..l !:m fungos

A fitoqu!mica dos Basidiomicetas 24,25) abrange um

vasto leque de metabolitos secundArios que in lui diversas clas-

ses de compostos, entre os quais, fenóis, erivados do indole,

aminas. mono-, sesqui-. di- e triterpenóid s. Nestes àltimos

abundam os derivados do lanosterol [1], sterol [143] e com-

postos anAlogos.

. (26 27)Turner e Aldrldge ' apresentam

HO

metabolitos classificados segundo

-HO

destes

biossintética. A

identificaç~o e distribuiç~o dos triterpenos tetraciclicos foi

revista sucessivamente por Kulshrehtha e~ aZ(Z ) (1963-70), Pant

et aZ(29) (1971-77) e Das et aZ(30) (1977-81) e inclui os metodos

de isolamento e identificaç~o, determinação e trutural e activi

dade biológica. Boar(31) e Connolly et aZ(32) reviram a litera-

tura sobre triterpenóides para o periodo 1981-83. A distribuiç~o

ticularmente nos

) e Mantas(34), e

dos derivados do lanosterol em fungos, e

Basidiomicetas foi revista por Yokoyoma

a de esteróis do grupo do ergosterol ne et aZ(35) e

Yokokawa e~ aZ(36). A distribuição e biossinte e dos esteróis em

fungos foi revista por Weete(37).



A classe dos Basidiomicetas fornece a quasi totalidade

dos derivados do lanosterol em C3 0 e C3 1 enc ntrados em fungos.

Até á presente data apenas foram isolados de fungos dois deriva

dos em C
32•

os compostos [2](38) e [105](39).

[2J
HO

Os derivados do lanosterol apresent grande diversi

dade estrutural, principalmente a nivel da 'I f'uncionalização e

estereoqu!mica da cadeia lateral. Na Tabela If apresentam-se por

ordem de oxidaç~o crescente da cadeia. as esttuturas das cadeias

laterais com a indicaç~o da configuraç~o do

(quando conhecida).

centros quirais

21, ,
27

RL - núcleo o lanostano



Tabela rr

Cadeia lateral Ref Ref

°2H

HOHfI"'(l 26 26
RL

RL

HOH2CIII'~ 27 26
C02H

RL

~H

/I"~ 27 26

RL

II"~ 151 88

RL

1Í1'~ 27 89
OH

RL

OHCIII'~ 27 39

RL

HOPIII'(l
26 90

RL
I"

II

HOf/r~'-~ 26 26

RL RL C02H

9



Tabela II (cont.)

Cadeia lateral Ref

91

Cadeia 1 teral

OH

Ref

27

ÚI,('(J OH
27 'H~ 92

RL C~H ; R···
I'lOPIII'~

27 93RL C02H

HQPIII'~
C02Me

27 94
111.(CH2OH 111.(C02H

Rl C~H

Rl Rl



OH

Outras estruturas

O

o
H

OH

,,

R-H. c

27

27

27

32



Nas estruturas atrás indicadas, o grupos funcionais

distribuem-se por todos os carbonos da cadeia lateral. Os grupos

carboxilo est~o localizados em C-20, C-24, C-25. No nücleo do

lanostano (RL) os grupos funcionais -OH, -OAc e =0, distribuem-se

pelas posições 2, 3, 7, 12 eIS.

o grupo do ergosterol (esteróis em J-28) em fungos e em

particular nos Basidiomicetas, apresenta scassa diversidade

estrutural. Assim, até á presente data n~o f i encontrado nenhum

composto deste grupo com a cadeia lateral funcionalizada, as

ónicas diferenças estruturais existentes res~em-se na localiza

ç~o das ligações duplas, à 22 , à 23 , à 24 ( 28 ) 9à 22 , à 24 ( 28 ) No

nücleo esteróide os grupos -OH e -OAc distri~uem-se pelas posi

ções 3,5,6; B. e 11, e o grupo =0 localiza-Je em C-3 ou C-12 .

.
De referir - ainda o isolamento dos três peróxidos de

ergosterol. [3] (26), [4] (40). [5] (27).

1-10

1-10

[5J



1.2.1. Determinac)o estrutural

No esquema I indica-se o método

estrutural dos triterpenóides, na presente

Grupos funcionais

1denti f Lc ac'ão

l
Localização

setuido na elucidação

di sertação.

igaça'es duplas

Nócleo

~
Posição Estereoquímica

Esquema I

Posição Estereoquímica

r-.
(R),(S) l>.Cis/Trans

l>. E/Z

A localização dos grupos funcionai e ligaça'es duplas

no nócleo tetracíclico foi feita essencialme te por métodos es

pectroscópicos (1H R.M.N., 13C R.M.N., E.M.), e na cadeia lateral,

por métodos espectroscópicos e síntese química.

1.2.1.1. Método~ ~spectroscópi~

A natureza e orientação dos grupos substituintes no

esqueleto tetraciclico, determinam, de um mo o aproximadamente

aditivo, os valores das frequências de ress nância dos grupos



metilo angulares C-la e C-19,no espectro de lH R.M.N.(41). No

grupo do lanostano esta influência estende-se aos grupos metilo

C-3D, C-31 e C-32. 28

ZUrcher(42,43), Arnold e~ at(48) e. Cohen e Rock(44) ,

tabelaram os deslocamentos químicos dos metilos angulares, para

mais de trezentos esteróides de estrutura conhecida, e calcularam

os incrementos dos deslocamentos para um vasto leque de substitu

intes em diferentes posições do nucleo. Comparando os deslocamen

tos químicos dos grupos metilo angulares dum composto desconheci

do com os valores calculados a partir da tabela de ZUrcher, pode

-se estabelecer um princípio de correlaç~o química. Os dados

relativos aos compostos dos grupos do ergostano e colestano foram

compilados por Harmmer e Stevenson(45), e os do grupo do lanosta

no, por Hemmert et at(46) e Cohen e~ at(47), verificando-se a

consistência do princípio da aditividade dos incrementos dos

desvios químicos para compostos de diferentes cadeias laterais. A

influência da cadeia lateral nos deslocamentos químicos dos

grupos metilo angulares, faz-se sentir sobretudo em C-18 e C-32,

especialmente no caso de cadeias com sistemas deslocalizados de

electrõestt (47)

A dificuldade na identificação dos grupos metilo nos

triterpenos tetracíclicos devido á sobreposiç~o das suas resso-



nâncias no espectro de lH R.M.N .• pode ser superada pela utiliza

ç~o de reagentes paramagneticos de deslocamento. nomeadamente de

Eu(FOD)3(49.5D). Buckley e~ a~(51) identificaram os grupos metilo

do di-hidrolanosterol e outros triterpenóides pelos desvios quí-

micos induzidos pela adiç~o de Eu(FOD)3' e verificaram a

linearidade do desvio induzido com a relaç~o molar Eu(FOD)3/

Triterpeno. Nos triterpenos tetraclclicos polifuncionalizados. a

complexaç~o preferencial de Eu3+ verifica-se com o grupo 3-0H,

pelo que os grupos metilo C-3D e C-31. mais próximos do centro de

coordenaç~o. s~o os que sofrem maiores desvios induzidos(52).

Alem da

Eu(FOD)3'

identificaç~o dos grupos metilo angulares usando

Rodig e Roller(53) mediram os desvios químicos induzi-

dos para todos os prot~es do anel A. em esteróides com grupos

hidroxilo. acetato e oxo em C-3.

As frequências de ressonância e multiplicidade dos

prot~es geminais aos grupos hidroxilo e acetato do nócleo este

róide. s~o utilisadas por Smith(54) na elucidaç~o estrutural de

hidroxiesteróides.

A forma do multipleto correspondente á ressonância do

prot~o metino eH-OH. fornece também uma indicaç~o da posiç~o e

configuração do grupo hidroxilo no nócleo(55) (Figura I).



CH-oH em
1 (55),

Sinais de H R.M.N

f\ !t A A
H-1B H-1'" . H-2B H-2d.,

A 1\ A A
H-3B

AH-3~
H-4B H-4d.

A hO A
H-513 H--5al H -7a1..H-7B

A A A ft
H-11 B H.=-1tCll. H -12(\ H..:.12...

j.~jl Á. /\ 1\
H-15B

A
H-1~ H-16B H':,6 «li.

j~
H-17B H-17at

Figura I

A relaç~o existente entre a configuraç~o e arranjo

espacial dos grupos substituintes no nocleo esteróide, e as

constantes de acoplamento J dos protaes vicinais H-C-C-H' e

geminais H-C-H, é analisada por Bhacca e Williams(56) .

B. Wittstruck(57) diferencia os epímeros em C-22 nos

(20R,22R) e (20R,22S) di-hidroxiesteróides, pela diferença de

deslocamento químico, forma e multiplicidade do prot~o em C-22.

Os epimeros em C-24 dos fitoesteróis foram diferencia-

1dos em H R.M.N., pelas diferenças na frequência de ressonância

1':::;



observadas nos grupos metilo C-26 e C-27 para o par 24-CH
3
~ e

24-CH
3B

(58)

Ainda baseando-se nas tabelas de Zürcher, Scallen e

Krueger(59) analisaram os espectros de l H R.M.N. de esteróis com

ligações duplas no anel B e em C-24.

(60) .
. Kubota e~ at determinaram as posições e configura-

ções dos grupos acetato no acido ganodenico A, pela analise do

efeito nuclear Overhauser (NOE) e acoplamento de spin a longa

distância no nucleo (Figura II).

NOE 0

Figura II

A medida do NOE e acoplamento a longa distância do tipo

W em acetonidos, permitiu a Nakanishi et aZ(61) generalizar um

metodo para diferenciar isómeros treo e eritro, aplicàvel na

elucidaç~o estereoquimica das cadeias laterais (Figura III).



treo

Acoplamento W

Figura III

erltro

NOE

13Em C R.M.No, a sensibilidade das frequências de res-
o •

sonância dos carbonos ás modificaç~es estruturais, permite corre-

lacionar, nos compostos dos grupos do lanosterol e ergosterol, o

deslocamento químico dos carbonos com a estrutura molecular(62) .

Blunt e Stothers(63), numa revis~o dos espectros de 13C

R.M.No de ester6ides, examinaram o efeito dos diferentes grupos

substituintes nas frequências de ressonância dos carbonos em ~ ,

6 e Ó da posiç~o substituida. A análise dos espectros dos hidro

xiJ di-hidroxiester6ides e respectivos derivados acetilados e

oxidados foi feito por Djerassi et at(64,65,66), e o grupo do

ergosterol revisto por Abraham e Monasterios(67) .

Os espectros de 13C R.MoN. dos derivados do lanosterol

foram revistos sucessivamente por Lukacs et at(68), Knight(69,70)

e Wehrli e Nishida(71). Num estudo comparativo por 13 C R.M.N. de

quatro classes de triterpenos tetraciclicos (lanostano, aceto-



lanostano, elemo-lanostano e 31 nor-Ianostano) Harref e Laver

gne(72) caracterizam estes grupos pelas diferenças de deslo

camento químico observadas nos carbonos 3, 9, 17, 20 e 21.

Letourneux e~ at(73) diferenciaram os epímeros em C-22

da série do ergostano, pela comparaç~o dos deslocamentos químicos

dos carbonos C-22 e dos efei tos D<. , B e O" (74)

A configuraç~o absoluta em C-24 de esteróis, foi deter

minada por Wright et at(75), comparando os deslocamentos químicos

dos carbonos das cadeias laterais alquiladas em C-24, para o par

C-24 R I C-24 S.

Na espectrometria de massa de esteróis, as fragmenta

ç~es s~o interpretadas por Zaretskii(76) segundo a natureza e

posiç~o dos grupos substituintes no nócleo e na cadeia lateral. A

presença e posiç~o das ligaç~es duplas na cadeia lateral controla

e dirige a fragmentaç~o do i~o molecular. Duffield(77) reviu os

espectros de massa dos esteróis de cadeia lateral insaturada e

tabelou a posiç~o da ligaç~o dupla na cadeia em funç~o das frag

mentaç~es observadas. Os mecanismos das fragmentaç~es no nócleo

para as diferentes posiç~es das ligaç~es duplas foram analisadas

por Djerassi(78).

ruptura

A

foi

influência dos grupos funcionais nos mecanismos

também analisada por Gonzalez e~ at(79), para

de

uma

série de catorze esteróis.

A posiç~o dos grupos hidroxilo no nócleo e na cadeia

lateral pode por vezes ser determinada a partir dos espectros de

massa dos derivados sililados(80,81,82,83)



As diferenças de fragmentaç~o observadas entre os

grupos do colestano e lanostano, foram analisadas por Muccino e

Ojerassi(84.85). Oias(86) comparou os espectros de massa de vA

rios derivados do lanosterol funcionalizados. e analisou a in

fluência da 6 8 no processo de clivagem.

o recente desenvolvimento da espectrometria de massa de

bombardeamento atómico ràpido (FAB-MS) tem tido aplicaç~o na

elucidaç~o estrutural de produtos naturais de fragmentaç~o com

plexa e baixa volatilidade. Paré e~ at(67} analisaram a estrutura

de metabolitos secundArios de fungos Fusapium spp., a partir dos

extractos brutos. pela fragmentaç~o simples do i~o molecular

[M+H]+.

1.2.1.2. Síntes§ química

A construç~o de cadeias laterais funcionalizadas em

esteróides e compostos anàlogos. requer métodos estereosselecti

vos de síntese. Piatak e Wicha(95} e Redpath e Zeelin(96) reviram

as transformações das cadeias laterais a partir de diferentes

posições da cadeia, e segundo as estratégias de síntese estereos

selectiva.

Numa abordagem sobre a convers~o de triterpenos tetra

cíclicos em esteróides. Narula(97) reviu os vArios métodos de

degradaç~o das cadeias laterais do lanosterol. àc. eburicóico e

Ac. fusídico. em cadeias de dois carbonos. ou degradação total

com funcionalizaç~o do nocleo esteróide em C-17. Outros métodos

de degradação de cadeias laterais em triterpenos tetracíclicos

s~o descritos por Ourisson e Crabbé(98).



o aldeído [6J é usado frequentemente como sint~o na

síntese das cadeias laterais funcionalizadas nas posiçaes C-22 a

C-29.

H...·rCHU

R

~J

R= RE nocleo do ergosterol

RC colesterol

RL lanosterol

A funcionalizaç~o em C~20e C-21 é geralmente feita a

partir da cetona [7], como no Esquema 11(95,99):

-
R

~o a ~OSiMe3
I -.;.-..~~. I _ .....b__~

R R

a, LDA, (Me)3S1Cl

b, àc. 3-cloroperbenzóico

c, R'MgBr

Esquema II

Na série do lanosterol, o aldeido (6] pode ser prepara

do segundo o Esquema 111(100) com um rendimento global de 37% :

?1



Lanosterol

f
Acetato de lanosterol

1a.b

t /1,.

c d.,

a, 03; b, reagente de Jones; c, Pb(OAc)4' Cu(OAc)Z' Pir.;

d, 03

Esquema III

Na série do ergosterol, o aldeído [6] é obtido por

ozonólise da 6 22, após protecç~o do sistema diénico do anel

B(lOl) (Esquema IV)

Esquema IV

Os grupos P-NOZ-<t>-e CF3CO s~o introduzidos a fim de

??
aumentar a selectividade da A-- á ozonólise.



Na série do colesterol, o aldeído [6] é obtido por

oaonó Lt se do estigmasterol, após protecç~o da â 5 (102) (Esquema

V) :

b)Zn-HOAc

CMe

MeOf-l

KOAC

Esquema V

A reacç~o de Grignard sobre o aldeído [6] conduz a uma

mistura de alcoóis epiméricos em C-22, variando a proporç~o

destes segundo a natureza do reagente de Grignard (Tabela III).



Tabela III

[6J R= Reagente Produto % 5 R Ref

QH 5
RC B:MQ,,--< 4.('J 103

predominante

RC

H

RC
BrMQ~)< III.fi) 104

Rc~
RE BrM~ n" 105

ft E OH
S

RE CIM~ QI·h 106
predominante

RE

III'~
R

RL CIM9~ 100
predominante

Rl
R

RE
OH 107

BrMg-s- ~(~ predominante
~

"
. E OH

RE BrMg-=---./ ÚI(~ 108
~'-../

E
OH.

RC BrMg-=\- I"'(~~
1:1 109

OH
RE BrMQ-=-< /II'{~y

3:2 110



A adição de haletos de alquilo magnesianos, forma pre-

ferencialmen.te o epimero 22 5 (c:/.... ) de acordo com a regra de

eram. A reacção com o reagente de Grignard derivado do cloreto de

('0 -dimetilalil (ex. ref. 100 Quadro III), conduz ao epimero R

devido á isomerisaç~o do reagente de Grignard em soluç~o. A mesma

reacç~o com o tosilato [8] catalisada com iodeto de cobre, evita

a formação do isómero alilico(lll) (Esquema VI):

M9C~
~~ -

ifl OTa _8;;..;.)_------...~
+Rc b) H

[8J

Esquema VI

Poyser e Ourisson(100,103) generalizaram um método de

sintese estereoespecifica do epimero 22 R, efectuando a reacç~o

de Grignard sobre os epóxidos [9] e [10]. segundo o Esquema VII:
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H

I~~:r. IOAc
+

R
predom i nanre

jo

I

~
R

[9J

+

orr
R

~oJ
-

22 R p-redominante

a, AgOAc, àc~ acético, 1 2; b, K
2C03

I MeOH;

c, BrMgR'

Esquema VII

Sonoda e Sato(112) sintetisaram os epimeros (22 R) e

(22 S)-hidroxilanosterol a partir de acetato de lanosterol,

segundo o Esquema VIII :



AcO

a
III

b ..

9 •h

OH

a, àc. m-cloro-perbenz6ico ; b, BF3-eterato ; c. Se0
2

; d. H
202

;

e. hidrato de hidrazina, K2C03; f, Ac
20/Pir.;

g, NaBH
4

; h,

POC1 3

Esquema VIII

A alquilaç~o estereosselectiva do aldeído [6] com (E)

2, 3-dimetilbutenilalanato de dimetilbutil-·litio(113). forneceu o

àlcool alilico 22 S [11], com um rendimento de 46% e uma este-

reosselectividade S:R de 85: 15 (Esquema IX) :



OH

~(HO ..
Bu

RC ~l,=>-
R

C

[eJ
LI+

~1J

Esquema IX

Um maior grau de estereosselectividade foi conseguido

por Takahashi ez at(114) na reduç~o da cetona [12] (Esquema X) :

A:S 97:3

S: A 93:7

Esquema X

A quiralidade em C-22 pode ser transferida para C-24,

por meio de reacções que envolvem um estado de transiç~o rígido,

como o rearranjo de Claisen. A partir do àlcool alíiico [13]

preparado via aldeído [6], foi introduzido um centro quirai em

C-24 segundo o Esquema XI(110):



fY
R

E

•

a. Ortoacetato de trietilo ; b , Dibal-H.; c. (<1>3 P)3RhCI. Tolueno

Esquema XI

Pelo mesmo mecanismo os alcoóis alilicos 23-E [14] e

23-2 [15] foram convertidos respectivamente nos compostos [16] e

( 17]. 24 CÁ e 24 B substituidos(109) (Esquema XII) :

OH CH2C02Me

h MeCCOMe'3 ..~A

RC Rc

Q4J [16J

P ·~r2C02Me

#J, h MeccOMe'3 ... ~("']A

Rc Rc

[15J G7J

Esquema XII

A configuraç~o em C-24 do produto final é determinada
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pela configuraç'ão em C-22, I a geometria da A 23 e o estado de

transiç'ão preferencial(96,109).

A utilisaç'ão do ortopropionato de trietilo conduz

directamente ao produto alquilado em C-24 e epimeros em C-25(109)

(Esquema XIII) :

Esquema XIII

A hidroxilaç'ão em C-24 pode ser introduzida por trans-

ferência de quiralidade de'C-22 a partir dos acetatos [18) e (19)

por tratamento destes com o complexo de palàdio [PdC1 2(MeCN)2]'

envolvendo um estado de transição sigmatrópico [3,3](115) (Esque-

ma XIV)

~A~
",.~

RC

[19J
Esquema XIV

OAc



Via um rearranjo sigmatrópico (2,3], Midland e

Kwon(116) introduziram um grupo hidroximetilo em C-24, partindo

do aldeído [6] (Esquema XV) :

OH
OH

0~MrHO
a ~• RC ·~R +

RC '1<0RRC

[eJ -- ""'"" -
b,C

OR OR

M8:JSnH2CO Me3snH2C~

~ + Jí.

RC
RC

-- """"" ~

~
d

R=TBDMS

.r:
~

R + R

R

b, H2, Pd/C

d, n-BuLi

Esquema XV

Outro metodo de introdu~~o da quiralidade, e atraves da

~,



condensaç~o com sintaes quirais. Partindo do aldeído [6], Yamada

et al(117) sintetisaram estereosselectivamente a cadeia lateral

da (25 S)-25-hidroxi-vitamin~.D3,26,23-1actona (Esquema XVI),

usando como sint~o quiral a sulfona [20] :

H OH

u.YCHD

;S02~ n,.(ct)a
~

RE
É 502(1) O

[6J
[20J tb

h"~ ÚI'll):'~H ~
Re CH20H RE O

f~

r. ",l/1m_ i II/OH

E o

a, LDA j b, Na/MeOH , Na2HP04 j c, EtOH, PPTS j d, DMSO, Pir.-S03,

Et 3N j e, 1 2, KOH, MeOH-H20 ; f, 1 2, MeCN j g, n-Bu3SnH

Esquema XVI

A sulfonaç~o da cadeia lateral, constitui também um

método para a introduç~o de ligações duplas na cadeia(118). A

selenossulfonaç~o foi usada por Back e Djerassi(119) para intro

duzir a A24(28) na cadeia lateral de esteróis (Esquema XV!!):



.......H
~

~'I a..,-%
ao

Rc

b

39.5a~

a, Ar5025e~> AIBN (Ar = p-tolil)

E~quema XVII

A hidroxilaç~o estereosselectiva em C-24,foi conseguida

por Koi zumi ert: ato ( 120) , por_reduç1ío assimétrica do composto 24-

-oxo [21J com o par de enantiómeros (R)-(+) e (5)-(-) do 2,2'-

-di-hidroxi-l-l'-binaftilo, tetra-hidreto-aluminato de litio e

etanol (Esquema XVIII) :

OH.-4,!"Y
R

(R) -(+)

OH

--~M
R

Esquema XVIII

. A construç~o da cadeia lateral dos brassinoesteróides



[22] fornece alguns exemplos de síntese estereosselectiva em

C-22, C-23 e C-24{173).

HO" r ,

HO"\'

: ..

Partindo do aldeído [23], Takatsuto e Ikekawa(121)

introduzem a A24(28) na cadeia lateral segundo o Esquema XIX:

. «:«.
111,Á)l ~
l !H Td

R: núcleo do brassi nól i do

a, C3HaS 2, BuLi i b, éter clorometi1-met!lico ; c, HgO-BF3 ; d,

e, Ac20/Pir. ; f, àc. perclórico; g, Ac20/Pir.

Esquema XIX



A introduç~o de lactonas na cadeia lateral, é também

-possível a partir do aldeído [6]. Na síntese das ecdisonas, Mori

e~ at(122) obtiveram uma mistura dos epímeros [24] e [25] na

proporção S:R de 2:1 (Esquema XX)

a, HC=CH, t-BuOK d, àc. acético

Esquema XX

A estrutura da lactona esteróide [26] foi caracterizada

por Fujimoto e~ al(123), por síntese a partir do aldeido [6]

(Esquema XXI)



H
OH OHã.rCHO

a ..
1".~Et

+
11'.~OzEt

RC RC RC

[6J
~b

OHlH0
2

Et
/t.

RC

~
O O

+

a. (aniÊ(o do tigalato de etilo, em THF-HMPA gerado

por LDA) ; b.HZ' Pd/C ; c, -OH; d, HCl

Esquema XXI

Os métodos de preparaçÊ(o de cadeias laterais insatura-

das, encontram-se bem documentados na revis~o de Piatak e

Wicha(9S). sendo o método mais usado. a reacç'tlo de Wittig sobre o

aldeído [6] (124) (Esquema XXII) :



H

~CHO +

RC

[eJ

Esquema XXII
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I.2.2. Biossíntese ~ estrutura

•
E conhecido o mecanismo da convers~o do (3 5)-2.3- epó-

xido de esqualeno em lanosterol, catalisada pela ciclase de la

nosterol:2,3-epóxido de esqualeno(12S). Este percursor do lanos-

terol, foi isolado pela primeira vez de fontes naturais, da alga

verde Ca,:u'tespa prolifera ( 126). A ccnvers'ãc do lanosterol em er-

gosterol ocorre por uma série de reacç~es cuja sequência pode

variar, inclusivé no seio dum mesmo organismo. o que reflecte a

falta de espec1ficidadedos enzimas envolvidos.

As transformações secundàrias mais comuns no

lanosterol. incluem deslocamentos de Wagner - Merwein. introduç~o

de grupos olefínicos e hidroxilo, oxidaç~es das funç~es àlcool a

grupos carbonilo, e alquilaç~o da cadeia lateral pela S-adenosil

metion1na(152) .

A biossíntese do àcido eburicóico no fungo Fomes offi-

cinatis. ilustra as transformações acima referidas (Esquema

XXIII)(127):

Esquema XXIII



Os dois percursores [28J e [29J foram isolados do

fungo. e o composto [27J. que é um intermediàrio na biossintese

de vàrlos trlterpenos tetraciclicos e do ergosterol. foi isolado

. à d à' B . d í (77).J e vrlOS aSl aomr ce t as _. . As oxidações podem ser enzimà-

ticas ou via oxigénio molecular atmosférico (autoxidação). Neste

óltimo caso. a inserção do oxigénio molecular procede geralmente

por peróxidos. hidroperóxidos e epóxidos como intermediàrios.

A convers~o enzimàtica dum epóxido a àlcool. foi conse

guida pela primeira vez por Steckbeck et at(l28). na formaç~o do

(24 R)-hidroxicolestrol a partir do (24 R).25-óxido de lanoste-

rol.

A s atur ec'ão da A 24 (28) nos fungos é catalisada por uma

redutase A 24 ( 28 ) . dependente de NADPH. que especifica a quirali-

dade em C-24, geralmente 24 B. O 'aparecimento da configuração

24 ~ • pode provir da sequência proposta por Misso e Goad (129)

para a Graminae Zea mays (Esquema XXIV)

o
R

Esquema XXIV

A presença de compostos 240/.-- e 24 B- e Lqur Lados , num

mesmo organismo. implica assim a formaç~o de intermediàrios

distintos(1 8 1) .

o aparecimento da configuraç'ão3- ~ do grupo hidroxilo



nos triterpenos t~tracíclicos, deve-se geralmente A isomerisação

dos compostos correspondentes 3 B -OH. vi a compostos 3-oxo ( 130) .

Em meio de cultura da Isodon japonicus, Seo et at(131)

biossíntetisaram um 3 r;J... -hidroxi tri terpenóide (àc . 3-epimaslínico)

a partir do (3 S)-2,3-epóxido de esqualeno, via formaç~o do

composto 3 6 -OH e 3-oxo. Por outro lado, Rhomer et at ( 132) .,

obtiveram num sistema "CELL FREE" de origem bacteriana, 30<. e 36-

-hidroxitriterpenóides separadamente a partir do (3 R) e (3 S)-

-2,3-epóxido de esqualeno, sem envolvimento do composto 3-oxo.

A formação frequente de derivados acetilados parece ser

um processo reversível. No estudo da biossíntese do ergosterol no

fungo Neupospopa opassa(133) , a hidrólise dos esteróis acetilados

ocorre ao fim de oito dias em meio de cultura. No entanto, re-

sultados inversos foram obtidos no fungo Phyoomyces btakes

teenus(134) , onde a percentagem de esteróis acetilados aumenta

com a idade da cultura.



1.2.3. Actividade biológica

A utilizaç~o frequente de Basidiomicetas na medicina

tradicional, inclusive em tratamento anti-canceroso, conduziu á

elaboraç~o de ensaios de citotoxicidade para as substâncias

naturais extraídas dos fungos. Os ensaios s~o geralmente

conduzidos em meio de cultura de celulas tumorais hepáticas

(sistema HTC),

celular(135) .

sendo avaliado o efeito na multiplicaç~o

A maior parte dos derivados do lanosterol, e de este~

róis do grupo do ergosterol com actividade citotóxica, têm sido

extraídos da familia das Potyporaoeae (Tabela IV). Esta activida

de estA relacionada com a reduç~o provocada na actividade da re

dutase BMG-CoA, enzima responsável pela produç~o do ácido meva

lónico durante a biossíntese do colesterol na célula(196).
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Composto

Tabela IV

Actividade
(HTC)

Dose Ref

[30] RI= 6 -OH R2=R3=R4=H 3 10-4 M 137

[31] RI =d.....-OAc R2=R3=H R4=CH3 3 10-4 M 137

[32] R1=o R2=OH R3=OAc R4=H 3 10-4 M 137

[33] RI= o(..-OH R2=OH R3=R4 =H 3 10-4 M 137

C02R4

[34] R1=6.-0H• R3=R4=H

[35] Rl=~-OH. R3=OAc. R4=H

[36] 11 8, R=CH
20H

[37] â 7,9(11) R=CH 20H

3

3

2

2

66 )" g/ml

66 p,g/ml

137

137

138

138



[38] 6 8 , R=COZMe 2 66 ~9/ml 138

[39] 6 7,9(11)
, R=COZMe 2 66,AA9/ml 138

[40] 6 8, R=H 3 66 M9/ml 138

[41 ] 6 7,9(11), R=H 3 66 ~9/ml 138

HO

[42] 6 8

[43] 6 7,9$11)

OH

3

3

66 ~g/ml

66 }Ag/mI

138

138

[44]

(45]

3

4

33 ,ug/ml

33 }-lg/ml

138

136



[46]

Tabela IV (cont.)

1 33 ,Mg/ml 136

[47]

H0\\\"

[48] [49] 1 33 N-g/ml 136

[50]

Peróxido de ergosterol [3 ]

4

2

33 pg/ml

33 j\"g/ml

135

139

Na Tabela IV a escala de actividade é a seguinte:

1 % de células viàveis após 3 dias de incubaç~o 100 a 200

2 50 a 100

3 O a 50

. .d.d



Continuaç~o da escala de actividades da Tabela IV

4

5

após 2 dias

após 1 dia

o

O

A curva p~dr~o regista uma multiplicaç~o celular de 800% do

nâmeroinicial de células, ao fim de 3 dias de incubaç~o(135).

o inotodiol [44], extraído do cogumelo rnonozue obti-

quus, utilizado em terapia anticancerosa na URSS, possui além da

actividade citotóxica, uma acç~o in vivo contra os tumores ascí-

ticos do rato(135).

Do fungo Neo.mo.t;o?'omo. j'o.scicu?'o.roe, Ikeda et: 0.1,(88) ex-

trairam o fascículol D, que possuí actividade antimicrobiana

contra o S"to.pn.y?'ococcus aureus e KtebsieUo. pneumoniae.

o HO OH O
\I III I II

R: MeOCCH2NCCH2CCH2C-
~e

Fasciculol D

Dos Basidiomicetas Hebel-oma C1'us-tutinij'o1'me e Hebel-omo:

sinapizans, foi isolado o composto [51] que além de actividade

citotóxica, possui actividade nos testes de leucemia P-388 e HL

_60(92) .

Do fungo Ve7"t;ici?,tium tecanii foram extraídos dois

Acidos carboxilicos [52] e [53J de acção insecticida(140).



[5~ [52J R=H

[53J R=OH

Além dos Acidos ganodéricos [30] a [35] com actividade

citotóxica, foram extraídos dois outros compostos ([54] e [55])

da aanoâermo: Z,ucidum. que revelam actividade inibidora da liberta

ção da histamina de mastóc1tos de rato(141), e s~o parcialmente

responsàveis pela actividade farmacológica da Ganoderma, usada na

medicina oriental.

[54J RI = B-OH, R2= a-OH. R3=ol-OH

[55] RI = =0, R2= B-OH, R3= =0



CAPITULO II

II. RESULTADOS t DISCUSSao

II.1. Derivados ~ lanosterol ~ P.~inc~orius

II.1.1. PisolactoDa [56', l122~ Rl=1 B-hidrQxi-lanosta-8-eno

-28,22-lactona'

II.1.1.1. Dados espectrais ~ ~

A fórmula bruta da Pisolactona, C31H5003' calculada por

espectrometria de massa de alta resoluç~o e anAlise elementar,

sugere um triterpeno tetracíclico como esqueleto base. Os grupos

metilo característicos desta classe de compostos s~o visiveis no

espectro 1de H R.M. N. entre 0.72 e 1.02 p.p.m. (Fig. IV). A

integraç~o desta 20na corresponde a 24 protões (8 grupos metilo).

No espectro 13de C R.M.N. assinalam-se 29 dos 31 carbonos da

a

molécula. A multiplicidade dos carbonos foi determinada nos es

pectros de "off-resoDance" e INEPT(142). Neste i1ltimo espectro os

picos relativos a -CH2- aparecem invertidos (Figura V).

A presença duma ligaç~o dupla tetrasubstituída é indi

cada pelo aparecimento de dois picos no espectro de 13C R.M.N.

134.2 e 134.7 p.p.m., que se mantêm como singuletos no espectro

de "off-resonance".

o espectro de I.V. indica a presença dum grupo -OH a

3410 cm- 1 que desaparece por acetilaç~o, dando lugar a um carbo

nilo a 1725 cm- 1.
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Um prot~o metino CH-OH a 3.21 p.p.m. no espectro de

1H R.M.N. é deslocado para 4.49 p.p.m. por acetilaç~o de [56],

enquanto que o multipleto a 4.45 p.p.m. (lH) n~o é desviado.

A presença de um carbonilo é indicada pelo aparecimento

do pico a 178.3 p.p.m. no espectro de 13C R.M.N., característico

duma Ó-lactona(74), e da banda de absorç~o a 1745 cm- 1 no espec

tro de 1. V. .

No espectro de 13C R.M.N. s~o ainda visíveis na zona

dos carbonos ligados a oxigénio, dois picos a 78.9 e 80.5 p.p.m.,

um deles atribuível a QH-OH(63).

11.1.1.2. Determinaç~ estrutural ~ ~

11.1.1.2.1. NÕcleo tetrac!clico

Como atrAs foi referido (c.f. pag.13) as modificaçffes

estruturais no nÕcleo tetracíclico produzem desvios nos desloca

mentos químicos dos grupos metilo angulares. Assim, foram anali

sados nos espectros de 1H R.M.N. esses desvios induzidos pela

acetilaç~o e benzoilaç~o de [56].

A anAlise comparada dos espectros de 1H R.M.N. e

R.M.N. da pisolactona e do seu derivado acetilado [57], com os

espectros duma série de derivados do lanosterol, permitiu a

elucidaç~o estrutural do esqueleto tetracíclico e grupos substi

tuintes, e dos grupos metilo da cadeia lateral. Nesta anAlise

incluiu-se o p-bromobenzoato [58].



Grupo Hidroxilo

A posiç~o e configuraç~o do grupo hidroxilo foi deter

minada a partir dos espectros de 1H R.M.N. e 13C R.M.N. (Tabela

V) •

Tabela V

1 13H R.M.N. ~ Q R.M.N. ~ CH-OH

Composto

[56)

[57]

Lanosterol

Acetato de

Lanosterol

6 H

3.21

4.37

3.1

4.45

9

9

9'

9

J a,e

4.5

4.5

4.5

4.5

78.9

80.6

78.1

79.9

145

Estes valores de 6 e J do protão metino são caracte-

risticos dum grupo 3 6 -OH. O acoplamento J e J com os doisa,a a,e

protões em C-2, foi posto em evidência por desacoplamento de spin

1em H R.M.N. de dupla ressonância:

O multipleto centrado a 3.21 p.p.m. (3-H)

passa a singuleto quando se irradia a

1.66 p.p.m. (2-H ) e 1.96 p.p.m. (2-H ).ax eq



A multiplicidade do carbono 3 é também posta em evi-

dência no espectro de "off-resonance", em que o pico centrado a

78.9 p.p.m. aparece desdobrado num dupleto de J C- H 145 Hz.

A existência de um onico grupo hidroxilo é confirmada

pela diferença de 42 u.m.a. nos iôes moleculares de [56] e [57].

Ligacôss duplas

Os picos a 134.2 e 134.7 p.p.m. no espectro de 13C

R.M.N. s~o característicos duma 6 8 tetrasubstituída típica do

esqueleto do lanosterol(68, 69, 70)

Grupos metilo

Os singuletos a 0.72, 0.81, 0.88 e 0.97 p.p.m. foram

atribuídos aos grupos metilo do nócleo, com base nos espectros de

1H R.M.N. de dupla ressonância. Assim, irradiando o multipleto a

1.66 p.p.m., estes quatro singuletos n~o sofrem alteraç~o, en-

quanto que aparecem dois singuletos adicionais a 0.94 e 1.02

p.p.m., atribuíveis a metilos adjacentes:

1. 66 p. p .m.-.
CH3-CH e

i
O• 94 p. p . m. ( s )

1.66 p.p.m.-.
CH3-CH
r

1.02 p.p.m. ( s )

No espectro a 300 MHz (Figura IV) distingue-se um

dupleto a 1.02 p.p.m. (J= 7.5 Hz), e dois dupletos quase sobre-

postos centrados a 0.94 p.p.m., o que sugere:
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CH3-CH e , ou

A identificaç~o dos grupos metilo nucleares foi feita a

partir dos desvios dos respectivos deslocamentos químicos, in-

duzidos pela acetilaç~o e benzoilaç~o da pisolactona, e pela

Na Tabela VI indicam-se como referência, os deslocamen-

tos dos grupos metilo nucleares de derivados do lanostano, e res

pectivos incrementos de acetilaç~o e benzoilaç~o(46).

Tabela VI

fi dos grupos metilo nucleares

Substituintes 18-CH3 19-CH3 30-CH3 31-CH3 32-CH3

3 B-OH, 6 8

0.68 0.97 0.97 0.79 0.87
(lanosterol)

3 B -OAc, A 8
0.67 0.96 0.85 0.85 0.85

(-0.01) (-0.01) (-0.12) (-0.06) (-0.02)

(0.07) (-0.05)

3 B -OH

3 B -08z

0.80

0.78

(-0.02)

0.90

0.97

0.96

0.91

0.80

1. 03

(0.23)

0.80

0.81

(0.01)



Notia: Entre parentesis.

benzoilaç1l0.

os incrementos de acetilaç~o e

Pelos valores da Tabela VI constata-se que a acetilação

do lanosterol apenas induz desvios significativos em 30-CH3 e

31-CH3, cujos 6~ s1l0 coincidentes no derivado acetilado. A ben

zoilação induz um maior desvio em 31-CH3, devido à anisotropia

diamagnética do anel benzénico.

Com base nestes valores. identificaram-se os grupos

metilo nucleares da pisolactona e seus derivados [57] e [58]

(Tabela VII).

Tabela VII

;6 dos grupos metilo nucleares

Composto 18-CH3 19-CH3 30-CH3 31-CH3 32-CH3

[56] 0.72 0.97 0.97 0.81 0.88

[57] 0.72 0.98 0.87 0.87 0.87

[58] 0.74 1. 02 0.94 1. 04 0.89

A adiç1l0 de Eu(FOD)3 resolve parcialmente a zona dos

grupos metilo do espectro de l H R.M.N. da pisolactona, e induz

os maiores desvios em 30 e 31-CH3, mais próximos do centro de co

ordenação(51) (Figura VI).



18 Me

[56]+ Eu (FOO)3

31 Me

30 "'e

7.25

Figura VI

Ppm

Assim, sugere-se a seguinte estrutura para o nàcleo da

pisolactona:

30 31

11.1.1.2.2. Qg~ ~~

lateral,

A existência de três grupos metilo (CH3-CH-) na cadeia

1foi atràs sugerida com base no espectro de H R.M.N. de

[56]. Conhecendo a biossíntese do lanosterol, e o facto de a
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pisolactona ser um composto em C-31, a estrutura base da cadeia

lateral poderA corresponder a uma das formas seguintes:

\
-c

I

-

Grupo lactoDa

\
-c-

M-
Figura VII

-c-
1

A presença duma O -lactona foi confirmada pela reduç~o

da pisolactona corn.LAH, formando o triol [59], que por ace t í l ac'ãc

e tosllaç~o dA origem ao triacetato [60] e trltosilato [61]

(Esquema XXV).

O

[S6J

LAH

Esquema XXV

[soJ R: Ac

[s~ R=Ts

1As alterações nos espectros de HR.M.N. s~o indicadas

na Tabela VIII.



Tabela VIII

6 (p.p.m.)

Composto H22 H24 CH20H CH20R OAc OTs

[56] 4.45 2.57

[59] 3.50 3.71

[60] 5.02 3.94 2.00

[61] 3.70-4.37 3.70-4.37 2.38

A ressonância do prot~o 24-H que forma um multipleto a

2.57 p.p.m. (Figura IV) é deslocada para campo mais alto após

reduç~o, e n~o é localizàvel nos espectros de [59], [60] e [61].

As outras alteraç~es espectrais verificadas com a reduç~o de [56]

foram as seguintes:

- desaparecimento da ressonância a 178.5 p.p.m. no

espectro de 13C R.M.N. de [56]

- desaparecimento da banda de absorç~o a 1745 cm- 1 no

espectro de IV e aparecimento de uma banda larga

3400 cm-I.

A fórmula molecular do triacetato [60] (C37H6006) foi calculada

por espectrometria de massa de alta resoluç~o.

A fim de estabelecer uma correlaç~o química entre a

pisolactona e o 24-metil-24 ,25-di-hidrolanosterol , tentou-se a

transformaç~o da cadeia lateral segundo o Esquema XXVI:



d,e

a; DHP; b,LAH; c,TsCI/Pir.; d, LAH; e, H+.

Esquema XXVI

No entanto, a reduç~o do ditosilato [75] com LAH forne-

ceu uma mistura complexa. Esta dificuldade foi igualmente encon

trada por Uyeo et al.(147) na determinaç~o estrutural da abieslac-

tona (Esquema XXVII) .

Mistura ... LAH

Esquema XXVI!

A analise da fragmentaç~o nos espectros de massa de

[56] e [60] sugere a localizaç~o da lactona na cadeia lateral e

fornece algumas indicaç~es sobre a estrutura da cadeia (Tabe-
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la IX).

Tabela IX

Composto

[ 56J

[.60]

Fragmentaç~o

470(M+), 455(M+-CH
3),

437 (M+-CH
3-HZO),

31S(M+-C 9H150Z) 799(M+-C H ° lH CH ), ~ 9 15 Z- - 3'
+

Z81(M -C 9H150 -IH-CH -H O)
. Z 3 Z

600(M+), 585(M+-CH
3),

540 (M+-AcOH),

5ZS(M+-AcOH-CH3), 480(M~-ZAcOH),

470(M+-C 7H140Z),
46S(M+-ZAcOH-CH

3),
+

455(M -C7H140Z-AcOH-CH3),

395 (M+-C7HI40Z-ACOH-CH3), 357(M+-C13HZ304)

° fragmento de m/z 315 no espectro de [56], corresponde

ao nocleo do lanosterol:

.+

-H20 •

No triacetato [60] o fragmento produzido por perda da

cadeia lateral, corresponde ao nucleo do acetato de lanosterol:
+

AcO

m/% 357

A primeira fragmentaç~o da cadeia lateral fornece o ião



+
m/z 470(M -C7H140 Z) que contém um grupo acetato.

A conjugaç~o destes dados com as estruturas base da

cadeia lateral (c.f. Figura VII) conduz ás três hipóteses de

estrutura seguintes:

Hipótese A

8) LAH ~

b)AC20/Plr.

Hipótese B

o

Hipótese C

Origem provável do ião m/z 470, no espectro de massa do

triacetato [60]:

Hipótese A

HipÓtese B

OAc lO.
~~+

m/z 470



+M -AcQH )

m/z 470

m/z 540

Hipótese C

m/z 4170

A estrutura da cadeia lateral na hipótese A é análoga á

do esterol [62], caracterizado por Kashman e Carmely(143):

AcO

A fragmentaç~o da cadeia lateral deste composto forneceu

os seguintes i~es:

Ou

+
OAc

~OH
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m/z 111



ou

OAc lO"

m/z 308 m/z 389

A hipótese B, corresponde a uma cadeia lateral com um

grupo carboxilo em C-20, análoga á do ácido eburicóico [63], que

por oxidaç~o com dióxido de selénio forma a lactona[64](144)

(Esquema XXVIII):

núcleo do lanosterol

Esquema XXVIII

Na hipótese C, o grupo carboxilo está localizado em C

-25, como no éster do ác. carboxiacetilquercinico [65](145), que

por tratamento com metóxido de sódio forma a lactona [65 a](157):

MeONa ..

[ss.aJ

A fim de comparar a influência da estrutura da cadeia

lateral sobre os deslocamentos quimicos dos grupos metilo no

espectro de 1H R.M.N., indicam-se na Tabela X os desses grupos

para os compostos [65](145), [66] e [67](47), [68](146), [56] e
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[57].

RO

[a~ R=H

[aj R=Ac

R 0'\\

[asJ

~

+~OH
R"

L [ae]

R=MeOOCCi-IzCd-

Tabela X

fi dos grupos metilo

Composto 18-CH
3 19-CH3 30-CH3 31-CH3 32-CH3 26,27 e 28

(ou 21)-CH
3

1. 05,1. 13
[65] 0.74 1. 00 0.92 0.92 0.88

0.90-1. 00

[66] 0.73 1.00 0.97 0.82 0.88 0.81,0.88

[67] 0.77 0.90 0.87 0.87 0.87 0.81,0.86

[68] 0.71 0.99 1. 00 0.81 0.91 0.96

[56] 0.72 0.97 0.97 0.81 0.88 0.94,1.02

[57] 0.72 0.98 0.87 0.87 0.87 0.94,1.02

As alteraç~es verificadas nos deslocamentos dos grupos
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metilo n~o s~o significativas e n~o permitem estabelecer qualquer

correlaç~o entre a cadeia lateral da pisolactona e as dos restan

tes compostos.

A diferenciaç~o entre as estruturas A e B pôde ser

feita por espectrometria de massa do derivado trisililado do

triol [59].

Hato e~ at(83) caracterizaram a cadeia lateral do ~3

-hidroxiergosterol pelo espectro de massa do respectivo derivado

sililado [69]:

[89J

A ruptura da ligaç~o C-22-C-23 dA origem a um pico

intenso de m/z 173, relativo ao fragmento C6H210Si.

A diferenciaç~o entre o 22 e 23-hidroxiergosterol foi

feita pelo mesmo método(148):

Mé3SiO

m/z 187

~oJ

o pico base de m/z 187 resulta da ruptura da ligaç~o

C-20-C-22.

A fragmentaç~o do derivado trisililado [71] (estrutura
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A, B ou C) sugere a estrutura A (Tabela XI).

-

SiMe3

m/z

690

586

337

275

185

129

Tabela XI

Fragmento

+M -CH30SiMe3
+

M -C9H210Si-2xHOSiMe3

C13H3102Si2

C10H210Si

C6H130Si (100%)

Origem provàvel dos i~es m/z 337, 275, 185 e 129:



m/z 337

MO,s'j. l~o)
----i..... ~I

m/z 275

m/z 185

m/z 129

A estrutura B originaria um ião de m/z 173 à semelhança

do derivado sililado do 23-hidroxiergosterol [69], o que não
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acontece. Na hipótese C a ruptura C-22 - C-23 originaria um i~o

de m/z 261, o que também n'Ero acontece. O i~o intenso a m/z 275 é

uma forte indicaç'Eío da funcionalizaçÊÍo em C-22.

Assim, a cadeia lateral da pisolactona tem a seguinte

estrutura:

Esta estrutura foi confirmada por cristalografia de RX

do acetato [57J (Figura VIII).

Figura VIII

A determinaç'Ero da configuraçÊÍo absoluta em C-3. permi-

tiu, a partir da conflguraçÊÍo relativa estabelecida por RX.

conhecer a quiralidade em C-22 e C-24.

Aplicando o método de resoluç'Ero parcial de Horeau(162)

A pisolactona. fez-se reagir esta com uma mistura racémica de

anidrido (±)- ~ -fenilbutlrico. obtendo-se o éstar [72] (c.f.

Pago 185 ), a um excesso de Acido (-)- ~-fenilbutirico. o que
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corresponde à configuraç~o S em C-3.

Segundo a estrutura representada na Figura VIII, a

conformaç~o da cadeia lateral ficou assim determinada:

11.1.1.3. Biossíntese ~ pisolactooa

A pisolactona é o primeiro derivado do lanosterol iso

lado, com um grupo carboxilo em C-24. Outros derivados com grupos

carboxilo na cadeia lateral est~o indicados na Tabela II.

Com base em oxidaçaes / reduçaes a partir do lanoste

rol, s~o sugeridas algumas vias possiveis para a biossíntese da

pisolactona.
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H

Hip6tese A

o intermediAria [76] ocupa um lugar chave na biossín

tese dos fitosteróis(125). Na biossíntese do ergosterol e conhe-

cida a sequência:
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-,

Ergo8terol

tendo o precursor à 22 , 24 ( 28 ) sido isolado de vàrios fungos(27),

A cicloadiç~o de tipo Oiels - Alder do oxigénio atmos-

férico singuleto ao dieno [76] é facilitada nos fungos. pela

presença de pigmentos que actuam como fotosensibilizadores na.
excitaç~o do oxigénio tripleto(40, 149, 150, 179)

A existência no P.tinc~~ius duma catalase(20) que

activa a decomposiç~o do per6xido de hidrogénio, sugere a redução

enzimàtica da ligaç~o O-O do endoper6xido [77], para formar o

diol [78].

Hip6tese B

'02
~

RL
RL R

L. ~4J [asJ

t
[S8J~...- .. ~ C?aJ

Este esquema é sugerido pelo isolamento do P.tinctorius

do composto [84], estando ainda por confirmar a quiralidade em

C-22. A reacção com o oxigenio singuleto dA-se por um mecanismo

"eno:", com deslocamento da ligação dupla e captação dum hi-

drogenio a111ico em C-23. para formar o hidroper6xido [85], Este
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processo de autoxidaç~o é·, segundo Djerassi et o.t(154) r e spcns á-

vel pela degradaç~o das cadeias laterais em esteróis. A decompo-

siç~o do hidroperóxido é facilitada pela existéncia nos fungos de

citocromas portadores de i~es Fe3+ .

Num estudo sobre os mecanismos de clivagem da cadeia

lateral do colesterol em presença do citocromo P.450, Lier et

o.t(155) sugerem que a interacç~o do grupo hidroperóxido com o heme

férrico, origina o complexo ferroso Fe(II)-Ó' após ruptura da

ligaç~o O-O. Este complexo seria o responsAvel pela oxidaç~o

sucessiva de outras posiç~es da cadeia lateral do colesterol.

Hipótese C

OH OH

~J .. ~

RL R R .
~7J

~~J L· [ã8J L
OH C02H

[S8J ..
RL

[eeJ

Esta sequência é anAloga à da formac;:~o da cadeia

lateral no anteridiol(180) (Esquema XXIX).
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Esquema XXIX

No entanto, a formaç~o do composto [86] suscita algumas

reservas. A reduç~o enzimàt1ca da à 24 ( 28 ) e estereoespec!fi-

ca ( 125)e forma no P.tinctorius compostos B-metilados em C-24,

do grupo do ergosterol. O aparecimento da conf1guraç~0 24~ no

composto [86], implicaria a formaç~o dum outro intermedià

rio(129,153,181) (c.f. Esquema XXIV).

71



Das vArias hip6teses de biossíntese atrAs postuladas,

as que envolvem a formaç~o dohemicetal [82], s~o as mais atraen-

tes, dado o isolamento em Basidiomicetas dos derivados do lanos

terol [51] e [89], com um hemicetal na cadeia lateral(89, 92)

o hemicetal [51] formou-se a partir do aldeído em

C-21(92):

OH

c~~~ [5~:.
OH

RL

Da Passi.;ftora edutis (156) foi isolado o derivado do

cicloartano [90], e do coral Lobophyt;um. depressum. (143), o der i va-

do do colesterol [91], ambos com um hemicetal na cadeia lateral.

R
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II.1.2. 3-oxopisolactooa [921. l1l2 ~ ~ R)-3-oxo-lanosta-8

-erio-28.22-1actona1

II.1.2.1. DadQ~ espectrais ~ l22l

No espectro de I.V. de [92], as bandas de absorç~o a

1705 cm- 1 e 1740 cm- 1 indicam respectivamente a presença duma

cetona e dum grupo éster.

No espectro 1de H R.M.N. não aparece a ressonância

característica do protão metino CH-OR em C-3. Um tripleto a

4.35 p.p.m. (lH) coincide na forma, deslocamento e constante de

acoplamento com o protão 22-H da pisolactona.

A fragmentação no espectro de massa de [92] é

semelhante á da pisolactona:

[92]

-H O2
-CH

3
468(M+) ---......, 453 ---.......435

-CH
3

Estes dados sugerem a oxidaç~o em C-3 do nàcleo tetra-

cíclico. Os deslocamentos químicos dos grupos metilo nucleares de

[92] apresentam em relaç~o aos da pisolactona, uma variaç~o que

corresponde aos incrementos de oxidaç~o de 3 B-OH(46) verificados

no lanosterol (Tabela XII).
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Tabela XII

&~ grupos metilo nuclear~

Composto 18-CH3 19-CH3 30-CH3 31-CH3 32-CH3

[56] 0.72 0.97 0.97 0.81 0.88

[92] 0.71 1.08 1. 07 1.02 0.87

(0.11) (0~10) (0.21)

Lanosterol 0.68 0.97 0.97 0.79 0.87

3-oxo-8- 0.70 1.11 1. 01 1. 01 0.88

-lanosteno (0.14) (0.04) (0.22)

As ressonâncias dos protaes em C-2 aparecem a 2.47

p.p.m. (2 t:J.... -H) e 2.50 (2 B -H) p.p.m.. O deslocamento químico

deste ôltimo. coincide com o prot~o 24-H da pisolactona. confir-

mado pela integraç~o nos espectros (Figura IX).

22 H

I
4.35

Figura IX
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11.1.2.2. Correlac!o guimica ~ l22l ~ g pisQlactooa

Os' dados espectrais de [92] descritos no parâgrafo

anterior~ sugerem o nàcleo do lanosterol oxidado em C-3~ e a

cadeia lateral idêntica á da pisolactona.

A oxidaç~o da pisolactona com o reagente de Jones,

formou a 3-oxopisolactona~ cujos dados fisicos e espectrais são

coincidentes com os do produto natural [92] (Esquema XXX).

HO

[S6J

o

Esquema XXX
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11.1.3. Composto [931. 111 R)-22-acetoxi-laoosta-8.23-dieoo-3ol.A.

25-di01

o composto [93] foi isolado do extracto metanólico do

P.~inc~o~ius. No extracto etéreo. foi separado por acetilaç~o da

mistura de [93] e dos peróxidos de ergosterol [3] e [4]. e

isolado na forma do diacetato [94].

11.1.3.1. Dados espectrais ~ L2Jl ~ ~ derivado acetilado ~,

111 R)-25-hidroxi-lanosta-8.23-dieno-3~22-diacetato,

hidroxilado [95].

22.25-triol

111 R)-lanosta-8.23-dieno-3~,

No espectro de I. V.' de [93], as bandas de absorção a

3370 e 1720 cm- 1 indicam a presença dum grupo hidroxilo e carbo

nilo. respectivamente. No acetato [94] aparecem duas bandas ~ C=O

a 1720 e e uma banda VOH a 3450 -1cm de menor

intensidade que em [93]. Por hidrólise de [93] e [94] desaparecem

as bandas .'t
V C=O'

1Os dados de H R.M.N. dos três compostos são indicados

na tabela XIII, e o espectro de [93] na Figura X.



[93]

0,70-1.00

(6xCH3)

1. 32

(2xCH3, s)

2,05

(lxCH3, s)

3.42

( 1H, S I ar go )

5,30

(lH,dd, J 1=7.5,

J 2=3,7)

5,65

(lH,dd,J1=14,7,

J 2=7,5)

5,86

(lH,d, J=14,7)

Tabela XIII

1H R.M,N,

[94]

0,70-1.00

(6xCH3)

1.32

(2xCH3, s)

2,05,2,06

(2xCH3, s)

4.57

(lH, s largo)

5,25

(lH,dd. J 1=9.0,

JZ=3.7)

5,56

(lH,dd, J 1=15,0

J 2=9,0)

5.79

(lH,d. J=15)

.,.,

[95]

0,70-1.00

(6xCH3 )

1. 37

(2xCH3, s)

3.45

( 1H, s I ar go )

4,22

(lH,dd, J 1=9,0.

J 2=3,7)

5,70

(lH,dd, J 1=15.0

J 2=9.0)

5,88

(lH,d, J=15)



~-H

Figura X

A acetilaç~o de [93] provocou as seguintes alteraç~es

1no espectro de H R.M.N.:

- aparecimento dum segundo grupo metilo característico

de acetato a 2.06 p.p.m.

- deslocamento da ressonância do prot~o a 3.42 p.p.m.

para 4.57 p.p.m.

Por seu turno a hidrólise de [93] provocou as seguintes

alteraç~es:

- desaparecimento do grupo metilo a 2.05 p.p.m.

- deslocamento da ressonância do prot~o a 5.30 p.p.m.

para 4.22 p.p.m.

As ressonâncias dos dois prot~es a 5.65 e 5.86 p.p.m.
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no composto [93] não sofrem alteração significativa com a aceti-

lação e a hidrólise, o mesmo acontecendo com os dois grupos

metilo a 1.32 p.p.m ..

Na zona 0.70-1.00 p.p.m. existem 5 grupos metilo que

dão origem a outros tantos singuletos, e um metilo que dA origem

a um dupleto.

No espectro de 13C R.M.N. do derivado acetilado [94]

distinguem-se 28 carbonos assim distribui dos:

Grupos acetato (C=O)

Carbonos sp2

Carbonos Ç-O-R

Restantes carbonos

170.7 p.p.m.
.

142.1, 134.8, 134 e 121 p.p.m.

77.9, 76.6 e 70.5 p.p.m.

49.5 a 13.2 p.p.m.

o espectro de massa do produto natural [93] tem um ião

molecular de m/z 500, que por acetilação é deslocado para m/z

542. As primeiras fragmentaç~es de [93] e [94] sugerem a presença

de um grupo -OAc e dois grupos -OH em [93] e dois grupos -OAc e

um grupo -OH em [94] (Esquema XXXI).

[93]

-CH
440 3""J 425

-CH
3500 (M+) -----tI 485

l-H20

482

-H O
2 J467

-H O2 -H O2

.,0



[94]

-AcOH -CH
3 -H O2

Esquema XXXI

II.l.3.2. Estrutura ~ ~

Os dados espectrais descritos no paràgrafo anterior

permitem deduzir os seguintes elementos estruturais:

p.p.m.

AC 20/Pirid.
--...;;;..----...;~~CH-OAc

,/ "'-.
4.57 p.p.m. 2.06

CH-OH
T

3.42 p.p.m.

[93] [94]

OH
CH-OAc -------.~-CH-OH

-: ~ T
5.30 p.p.m. 2.05 p.p.m. 4.22 p.p.m.

[93] [95]

1. 32 p.p.m. ---.CH
3 R R

<, I -,-. C-OH > 5 grupos R-C-CH > 1 grupo CH-CH33
/' I /

CH
3 R R

o ....



A presença de cinco meti los R3CCH3 e de dois carbonos a

134.8 e 134 p.p.m. no espectro de 13C R.M.N. sugere o nacleo do

8-lanosteno:

A ressonância do protÊ!o metino a 3.42 pp.p.m. em [931.

tem a forma de um singuleto largo e a largura a meia altura

(W 1/ 2= 7Hz) características da configuraçÊ!o 3 B-H (Figura X).

A comparaçÊ!o dos deslocamentos dos grupos metilo

nucleares nos compostos [93], [94] e [95], com os duma serie de

compostos de configura~Ê!o 3 ot...-OH e 3 B -OH( 159), permi tiu com base

nos incrementos de acetilação, a identificaçÊ!o destes (Tabela

XIV) .
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Tabela XIV

Compostos 18-CH3 19-CH3 30-CH3 31-CH3 32-CH3 3-H

[97] 0.69 0.97 0.97 0.88 1. 03 3.42

[98] 0.70 0.98 0.92 0.88 1.10 4.65

[99] 0.70 0.98 0.98 0.87 1. 05 3.42

[100] 0.68 0.98 0.80 0.98 1. 02 3.20

[101] 0.68 ·0.98 0.80 0.98 1.03 3.20

[102] 0.68 1.03 0.82 1.03 1. 06 3.20

[103] 0.68 . 1.03 0.92 0.92 1.05 4.50

[93] 0.70 0.98 0.97 0.82 0'.87 3.42

[94] 0.72 1.00 0.87 0.87 0.92 4.57

[95] 0.75 1.02 1.00 0.87 0.90 3.45

R1 R2

[97] tA -OH -OH

[98] do.. -Oàc -Oàc

[99] cÁ. -OH -Oàc ""~y
[100] B -OH' -OH

[101] B -OH -Oàc

[102] B -OH H A
1

[103] B -Oàc H

Os valores da Tabela XIV permitem concluir que:

- a variaç~o dos deslocamentos químicos dos grupos metilo

provocada pela acetilaç~o do grupo 3-0H é diferente para a

sér ie 3 <A. e 3 B -OH. e depende da presença do grupo RZ em c

-22. Esta diferença faz-se sentir sobretudo em 30 e 31-CH
3.
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- a frequência de ressonância do prot~o 3 B-H situa-se a campo

mais baixo que a do prot~o 3~-H.

Com a atribuiç~o do grupo 3~-OH no composto [93] ficam

por localizar o grupo acetato secundàrio e a outra ligaç~o dupla,

sendo a estrutura base a seguinte:

HO~

OH

+ 1 ligaç~o dupla + -OAc

o grupo hidroxilo terciàrio é acetilado em condições

dràsticas, verificando-se o deslocamento dos metilos 26 e 27-CH
3

de 1.32 para 1.52 p.p.m., e o desaparecimento da banda ~ OH no

espectro de I.V ..

Os deslocamentos dos dois carbonos sp2, no espectro de

13C R.M.N. (142.1 e 121 p.p.m.) n~o permitem concluir da posiç~o

da ligaç~o dupla.

Os multipletos a 5.65 e 5.86 p.p.m. no espectro de 1H

R.M.N. (Figura Xa) sugerem a seguinte unidade estrutural por

irradiaç~o dupla em Hx:
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Hx

5.86 5.65 5.30 ppm

Figura X a

R
I

C - R
I
R

p.p.m.(lH, d, J=14.7 Hz)5.86

1
- CHA = CHe

J
5.65 p.p.m.(IH, dd, J 1=14.7, J 2=7 . 5 Hz)

OAc
I

R - CHx

A irradiaç~o do prot~o metino H a 5.30 p.p.m. desfa2 ox .

multipleto de HA, que passa a um dupleto mal resolvido. O valor

da constante de acoplamento de 14.7 Hz entre HA e He sugere a

ligaç~o dupla dissubstitulda na cadeia lateral. No nócleo este-

roíde o valor da constante de acoplamento oleflnica eis é de 5.1

-7.0 Hz para o anel D e 8.8-10.5 Hz para os restantes(56).

R.M.N. e

Na Tabela

13C R.M.N.

xv indicam-se os dados espectrais

das ligaç~es quplas A22 e A23 em alguns

compostos:
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Tabela XV

~& (p.p.m.), J(Hz)

Cadeia lateral 22-H

5.04

23-H

5.16 14.9

C22 C23 Ref

160

lf<OH 23-H

5.59

24-H

5.59

j23,24

16

131.4 131.5 67

161

A presença do grupo -OAc na cadeia lateral é também

sugerida pela fragmentação no espectro de massa de [93] e [94]:

[93]

rtvrz. 314

85



[94]

-CH~ ·AcOH
-~~~341 • 281

m/z 325

m/z 358

A origem provàvel do i~o m/z 325, comum a [93] e [94],

està na primeira fragmentaç~o da cadeia lateral:

A ruptura da'ligaç~o C-20-C-22 sugere a funcionalizaç~o

em 0-22, e perda do fragmento:

. \ .....OAC

Hê~
I

OAc

Esta estrutura foi confirmada por cristalografia de RX

do composta [94] a partir da qual foi deduzida a configuraç~o

absoluta 5 em C-22 (Figura XI).
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Figura XI

OAc

ACO\\\'
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11.1.4. Compostos f1041. 122 ~ lJ R)-22-acetoxi-laoosta-

-8.24(28)-dieoo-38 ~ 23-d101 § f1051. 122 ~ lJ R)-22-

-acetoxi-lanosta-8-eno-24(28)-etilideno-38 ~ 23-diol.

Os produtos naturais [104] e [105] est~o presentes numa

mistura 4/1 1respectivamente (calculado por H R.M.N.) e foram

separados após hidrólise da respectiva mistura (c.f. Parte expe-

r imental Pag .177 ) .

Na mistura existem pelo menos um grupo acetato e um

grupo hidroxilo:

1 I.V.H R.M.N.

Grupo -OAc 2.00 p.p.m. (CH
3) .:) C=O 1735 -1cm

Grupo -OH 3.23 p.p.m.(3-H~ ) ~OH 3410 cm- 1

A mistura sililada foi separada por C.G.L.-E.M. (c.f.

Parte exp. Pago 209) havendo uma diferença de 14 u.m.a. entre os

picos base dos dois compostos.

A hidrólise da mistura forneceu os compostos [106] e

[107] que foram separados por cromatografia.

11.1.4.1. Dados ~çtrais ~ [lQ61~ i2l s~ 21 R)-lanosta-

-8.24(28)-dieoo-3B ~ ~ ~~ ~ 4Q derivado acetila-

~ [108]. i2l ~ 21 R)-laoºsta-8.24(28)-dieno-38~ ~

23-triacetato.

o espectro de I.V. do composto [106] apresenta uma
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banda larga .:J OH a 3400 cm-1 que desaparece por ece t í Lec'ãc dando

lugar á banda .:) C=O a 1730 cm-I.

No espectro

assim distribui dos:

13de C R.M.N. s'ão visíveis 31 carbonos

Carbono sp2

Carbonos Ç-OR

Restantes carbonos sp3

. 157.9, 134.4, 134.3 e 110.1 p.p.m.

78.9, 75.2 e 74.0 p.p.m.

50.3 a 12.0 p.p.m.

No espectro de massa FAB o i'ão de massa mais elevada,

em principio [M+H]+, é de m/z 473.

Na Tabela XVI comparam-se os espectros de 1H R.M.N. de

[106] (Figura XII) e [108].

89



Tabela XVI

1H R.M.N.

[106J

0.73-1. 11

(8x CH3)

2.39

(lH, h, J=6 Hz)

3.23

(lH, dd, J l=9.0, J 2=4.5 Hz)

3.62

(lH, d, J=9 Hz)

4.07

(lH, d, J=9 Hz)

5.09

(lH, s)

5.14

(lH, s)

[108]

0.73-1.10

(8x CH3 )

2.03, 2.05, 2.10

(3x CH3, 3s)

2.32

(lH, h, J=6 Hz)

4.50

(lH, dd, J l=9.0, J 2 =4 . 5 Hz)

5.02

(lH, s)

5.10

(lH, s )

5.16

(lH, d , J=9 Hz)

5.48

(lH, d, J=9 Hz)

o aparecimento de três grupos acetato é acompanhado

pelo deslocamento para campo mais baixo das ressonâncias de 3

prota'es:
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CH-OH -----~..~ CH-OAc
T T

3.62 p.p.m. 5.16 p.p.m.

--------:~~ CH-OAc
T

5.48 p.p.m.

CH-OH

T
4.07 p.p.m.

CH-OH ------.,~ CH-OAc

I T
3.23 p.p.m. 4.50 p.p.m.

Este oltimo prot1!ío, corresponde pelas suas

características espectrais a 3d.. -H.

Figura XII
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Com base nos incrementos de acetilaç~o, foram

identificados os grupos metilo (Tabela XVII).

Tabela XVII

&dos grupos metilo

Composto

[106]

[108]

0.73 1.00 0.99 0.81 0.92 1.07,1.11,0.95

0.73 1.03 0.93 0.93 0.90 1.05,1.10,1.02

As primeiras fragmentaçffes no espectro de massa de

[108] indicam também a perda de três grupos -OAc:

[108]

-AcOH -CH
3

-AcOH

598 (M+)

1-2 AcOH

478

l-eH3

463 ------...;;....;;..;.~-~~403

A presença da ligaç~o dupla õ 8 é indicada pelas

ressonâncias a 134.3 e 134.4 p.p.ID. no espectro de 13C R.M.N, que

permanecem como singuletos no espectro de "off-resonance".

Os carbonos em 157.9 e 110.1 p.p.m. aparecem como

singuleto e tripleto respectivamente, no espectro de "off-reso-
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nance", o que indica a presença de:

R,
Rl=C~

157.9 p.p.m. 110.1 p.p.m.

Estes deslocamentos coincidem com os de

série do lanostano(72).

l\24(28) na

Os dois singuletos a 5.09 e 5.14 p.p.m. no espectro de

l H R.M.N. s~o também característicos da l\24(2S) em triterpenos

(Tabela XVIII).

Tabela XVIII

Cadeia lateral

OH

fi da l\ 24 ( 2S)

4.62 e 4.71

4.66 e 4.72

5.06 e 5.0S

5.09 e 5.16

93

Ref

amostra

autêntica

160

121
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Os dados espectrais atrAs descritos, apontam para a

seguinte estrutura base do composto [106]:

HO

+ 2 grupos -OH secundArios

A presença dos dois grupos funcionais na cadeia lateral

é sugerida pelo aparecimento do iiro de m/z 356 no espectro de

massa do triacetato, que corresponde ao nàcleo do acetato do

lanosterol:

m/z 356

No espectro de massa do derivado trisililado de [106],

o pico intenso de m/z 171 sugere a perda do fragmento C9H19
0 S i

resultante da ruptura C-22-C-23(83):

A multiplicidade dos dois protões Cti-OH no espectro de

1H R.M.N. (dois dupletos), niro permite concluir da localizaç~o

dos dois grupos funcionais.
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11.1.4.1.1. LQçaliz~~Q~ ~Q~ ÍYDciQnal~

, A fim de localizar os grupos -OH, foi traçado o seguin-

te esquema :

Hipótese A:

Hipótese B:

Grupos -OH vicinais no núcleo

na cadeia

[106] Na104

2 grupos -CHO no nucleo

2 grupos -CHO na cadeia com perda de

parte desta.

Esquema XXXII

A oxidaç~o de [106] com o metaperiodato de sódio con-

firmou a hipótese B. O fragmento da cadeia lateral resultante da

oxidaç~o foi caracterizado na forma da 2,4-dinitrofenil-hidra-

zona, cujos dados fisicos e espectrais coincidem com os da amos-

tra autêntica.

Fragmento da cadeia lateral

CH2
/I ~O

(CH3)2 CH-C-C'"
'H

2,4-DNP ..

O fragmento que contem o nàcleo tem a estrutura [111]

de acordo com os dados espectrais (c.f. Parte exp. Pag.198).
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RO

CHO

No espectro de

[l1~R=H

G12J R=Ac

1H R.M.N. o dupleto a 9.58 p.p.m.

(J= 3Hz) e o grupo 18-CH3 a 0.75 p.p.m. correspondem á configura

ção (20 S) (Tabela XIX) (163) .

Tabela XIX

s (p.p.m. )

Composto 22-H 18-CH3
H

"'rHO 9.58 0.75

(d> J=3 Hz)
RL.

205

H""rHO
9.50 0.72

(d , J=5 Ha )
RL.

20 R

A caracterizaç~o do aldeido [lllJ foi também feita a

partir do acetato [112J e da 2,4-dinitrofenil- hidrazona [113J,

que se encontram descritos na literatura(163,164,165):
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AcO

2,4-DNP ..

Por reduç~o do aldeído [111] com tetra-hidretoborato de

sódio, estableceu-se uma correlaç~o com o produto natural [114]

isolado por Grave do Vert:icittium tecanii(94) (Esquema XXXIII).

~1"J R= H
ROHO

Esquema XXXIII

Os dados fisicos e espectrais de [114] e [115] coincI

dem com os descritos na literatura (94).

Assim, a estrutura do triol [106] é a seguinte:

OH

HO



A comparaç~o dos deslocamentos químicos dos protões

22-H e 23-H nos espectro de 1H R.M.N. dos compostos [106] e

[108], permite localizar o grupo acetato no produto natural [104]

em C-22 (Tabela XX).

Tabela XX

b(p.p.m. )

Composto 22-H 23-H

[104] 5.07 4.18

[106] 3.62 4.07

[108] 5.16 5.48

A determinaç~o da conformaç~o da cadeia lateral serà

descrita mais adiante (c.f. Pag.104).

11.1.4.2. Dªdo~ espectrais g~ [1071. 122 ~ 2J R)-lanosta-8-eno-

-24(28)-etilideno-3 B .22.23-triol ~ do gerivado §çeti

~ [1161~ i22 ~ 2J R)-lanosta-8-eno-24(28)-etilide-

D2=1 B~2~2~-triaçetato.

o espectro 1de H R.M.N. do composto [107] apresenta as

seguintes diferenças relativamente ao composto [106] (Figura

XIII) .
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[107 ]

28 H

I
1 .•3

Figura XIII

ppm

- aparecimento dum dupleto a 1.74 p.p.m. (3H, s, J=6 Hz) caracte-

rlstico dum metilo CH3 - C =C
I

H

- um quarteto a 5.63 p.p.m. (lH, J=6 Hz)

- um hepteto a 2.89 p.p.m. (lH, J=6 Hz)

Nos espectros de massa dos triacetatos [116] e [108] hã

uma diferença de 14 u.m.a. entre os respectivos iões moleculares,

sendo a fragmentaç~o idêntica nos dois compostos.

No espectro de l3C R.M.N. de [107] distinguem-se 32

carbonos. O carbono C-28 aparece no espectro de "off-resonance"
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como um dupleto, enquanto que em [106] aparecia como um tripleto.

Na Tabela XXI comparam-se os espectros de 13C R.M.N. de [107] e

[106], e identificam-se os carbonos por correlaç~o com o espectro

do eburicol [27](72), e pela multiplicidade dos carbonos indicada

nos espectros "off-resonance".

RL nucleo do lanosterol

[27J R L:

Tabela XXI

C [27] [106] [107] C [27] [106] [107]

1 35.5 35.6 35.6 17 50.3 46.7 46.7

2 27.9 27.8 27.8 18 15.7 15.7 15.7

3 78.1 79.0 79.0 19 18.2 19.2 19.2

4 38.8 38.9 38.9 20 36.3 36.7 36.6

5 50.4 50.4 50.4 21 18.6 12.0 11.9

6 19.1 18.3 18.3 22 36.0 74.0 72.8

7 28.0 28.0 28.0 23 31.1 75.2 73.6

8 134.4 134.4 134.4 24 156.4 157.9 147.3

9 134.3 134.3 134.3 25 33.7 30.8 27.6

10 36.9 37.0 37.0 26 21. 7 22.8 21.4

11 20.9 21.0 21.0 27 21.9 23.2 21. 5

12 26.4 26.5 26.5 28 106.5 110.1 123.0

13 44.4 44.5 44.5 29 13.4

14 49.7 49.9 49.9 30 27.9 27.7 27.7

15 30.9 31.1 31.0 31 15.4 15.4 15.4

16 30.7 30.6 30.8 32 24.3 24.4 24.4
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o efei to de blindagem O observado em C-17 e

quando se passa do composto [27] a [106] e [107], é idêntico

observado por Letourneux et at(73) no 22-hidroxicolesterol

relaç~o ao colesterol.

C-21

ao

em

o pico a 13.4 p.p.m. no espectro de [107] aparece como

um quarteto em "off-resonance".

Os dados espectrais atràs descritos sugerem a existên

cia dum grupo etilideno em C-24 do composto [107]:

ou

A configuraç~o da ligaç~o dupla foi determinada por

correlaç~o com os espectros de 1H R.M.N. do fucosterol, 1so

-fucosterol(166), homodolicosterona e respectivo isómero (2)(176)

(Tabela XXII).



Tabela XXII

b de 25-H

laotucOSterol

2.8 ppm

Fucoste ro I
2.2 ppm

2.83 pp m

HomodOllcostero na

OH ( _

""((,
,." OH

CE)
2.77 ppm 2.33 ppm

o deslocamento do prot~o 25-H em [107] é característico

da configura~~o (E) da liga~~o dupla. O carbono C-29 do fucoste-

rol e isofucosterol tem um deslocamento idêntico ao do composto

[ 107] , (167)a 13.4 p.p.m. . A configura~~o CE) foi confirmada em

[107] por NOE (c.f. Pag.111).

II.1.4.2.1. Localizac~o do~ ~pos funcionais

,
A semelhan~a do esquema usado para a localiza~ão dos

grupos funcionais no composto [106], a clivagem da cadeia lateral

com o metaperiodato de sódio forneceu o aldeido [111], e o al-

deido [117] que foi caracterizado na forma da 2,4-dinitrofenil-hi-

102



drazona [118] (Esquema XXXIV).

HO

2,4-0NP

Esquema XXXIV

Os dados fisicos e espectrais de [111] coincidem com os

do composto anteriormente descrito (c.f. Pag'96). O aldeido [117]

foi referido pela primeira vez na literatura como constituinte

volàtil das batatas fritas "chips,,(168).

A formaç~o da dinitrofenil-hidrazona [118] conduziu a

+uma mistura de dois compostos de mesma massa molecular (M 292)

que foi separada por eluições sucessivas em c.c.d .. Por analise

dos espectros de l H R.M.N. dos dois compostos, verificou trata-

rem-se dos isómeros syn e an~i:
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~yn

Os dois isómeros diferenciam-se pelo deslocamento quí

mico do prot~o 23-H(169).

11.1.4.3. ÇQDfQ~mã~ ~~ ~~ laterai§ ~ ÇQIDPQstQ§ 11041

~ (1051

Pensou-se á partida determinar a configuraç~o absoluta

em C-22 e C-23) pela aplicaç~o do método de Horeau aos compostos

mono-hidroxilados nessas posiç~es.

Assim) foi traçado o seguinte esquema (Esquema XXXV):
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OH

AcO

RO

d
LIIIIIIC

a,b

+

HO

a, (CH3)2CO, TsOH; b, Ac20/Pir.; c, sc.acético; d, Ac20/Pir.

Esquema XXV

A acetilaç~o controlada de [121], preparado via aceto-

nido [120], conduziu à mistura dos compostos mono-hidroxilados

[122] e [123], da qual se isolou o primeiro, formado em maior

quantidade.

A diferenciaç~o dos isómeros [122] e [123] foi feita a

partir dos deslocamentos químicos dos protões 22-H e 23-H. (Tabe-
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la XXIII)

Tabela XXIII

b(p.p.m.) de 22-H e 23-H

Composto Grupos funcionais 22-H 23-H

[106] 3-0H, 22-0H, 23-0H 3.62 4.07

[104] 3-0H, 22-0Ac, 23-0H 5.07 4.18

[108] 3-0Ac, 22-0Ac, 23-0Ac 5.16 5.48

[121] 3-0Ac, 22-0H, 23-0H 3.62 4.07

[122] 3-0Ac. 22-0H, 23-0Ac 3.74 5.17

[123] 3-0Ac, 22-0Ac. 23-0H 5.10 4.16

o àlcool em C-22 reagiu preferencialmente com o anidri

do (+)-~- fenilbutírico, o que corresponde à configuraç~o 22 S.

N~o tendo sido possível isolar o àlcool em C-23 (com

posto [123]) da mistura, em quantidade suficiente para a aplica

ç~o do método de Horeau, tentou determinar-se a configuraç~o

relativa entre 22-H e 23-H, pelo valor da constante de acoplamen

to J 22 • 23 no acetonido [119].
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Hipótese (22 5, 23 R)

QoeJ

~Hj tro

Hipótese (22 5, 23 5)

~reo

+
H

C-20 C-24

C-20 H
23

A constante de acoplamento J 22 , 23 no acetonido [119] é

de 7.2 Hz, aparecendo a ressonância dos dois protões 22-H e 23-H

como dois dupletos, á semelhança do composto [106].

o acetonido formado a partir do composto [107] conduz

aos mesmos resultados.

As constantes de acoplamento dos acetonidos nas formas

~reo e eri~ro são as seguintes(170):
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xo o

\I')--{"
H, H2

.erltro

J 1' . 2 5.85 Hz

treo

J,,2 8.35 Hz

Na Tabela XXIV indicam-se os acetonidos formados nas

cadeias laterais das ecdisonas e dos brassinólidos, a fim de

relacionar a conformaç~o com as constantes de acoplamento J1,Z'

Tabela XXIV

Cadeia lateral

OH (a)

Acetonido

H H2
1

5.5

8.S

Ref

171

113

(a) Configuraç~o absoluta não conhecida

No primeiro exemplo, duma ecdisona, a constante de

acoplamento é característica da forma eri~ro do acetonido, en-

quanto que no segundo caso, dum brassinólido, corresponde a forma

~reo. No acetonido (119], a constante de 7.2 Hz, se bem que mais

próxima da forma ~reo, não é contudo conclusiva da conformação do

acetonido.

o dupleto relativo ã ressonância de 22-H nos compostos
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[106] e [119], significa que n~o hã alteraç~o do ângulo diedro

920,22' que pela equaç~o de Karplus(56) devera ser de 90°, cor

respondente a J 20 , 2 2=0 . Este facto é também observado nas cadeias

laterais de alguns brassinoesteróides. Nesta classe de compostos,

a conformaç~o da cadeia lateral sofre uma ligeira alteração com a

modificaç~o do nàcleo esteróide, como se verifica pela variação

das constantes de acoplamento e multiplicidade dos protões 22-H e

23-H( 176) (Tabela XXV).

Tabela XXV

b(p.p.m.) de 22-H e 23-H

Composto

HO

HO°·o~vr-.;,~

HO' o'

HO

22-H

3.63

(d, J=8 Hz)

3.62

Cd, °J=8 Hz )

3.63

m

23-H

4.03

4.03

(d, J=8 Hz)

4.03



Numa anàlise conformacional de cadeias laterais de

esteróides substituidos em C-22 e C-23, Nakane e Ikekawa(172)

chegaram as seguintes conclusões:

- a relaç~o entre os protões 17-H e 20-H é antiparalela, segundo

a estrutura determinada por cristalografia de RX, e as constantes

de acoplamento J 17 , 20 (- 9 Hz).

- a conformaç~o mais estàvel, é a que evita uma interacç~o para-

lela 1,3 entre o grupo metilénico C-16 e os substituintes em C-

-22. Para o composto [106], esta conformaç~o serà a representada

na Figura XIV.

OH

Figura XIV

- as constantes de acoplamento J 20 , 22 são independentes da tempe

ratura e indicam uma conformação gauche entre 20-H e 22-H. Estas

constantes variam entre O e 1.9 Hz, segundo a natureza dos grupos
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substituintes e a configuraç~o absoluta em C-22 e C-23.

A fim de determinar a configuraç~o absoluta em C-23 e a

conformaç~o da cadeia, procedeu-se a analise por NOE do composto

[107] (Figura XV) conhecendo à partida:

- a configuraç~o 22 S

- a configuraç~o relativa entre 17-H, 20-H e 22-H

- a estereoqu.1.mica (E) da 6 24(28)

29-Me

(b)

--l....-..-""""""""~~__~-...

( C )

( a )

~.l28-H
I i , i i i f i i i f i

5

2~2-H 3~-H

i i I i , i ! i

4 3

25-H

i ~ i i I '
1

Figura XV

a) irradiação de 28-H: NOE em 23-H, 22-H e 29-CH3

b) irradiaç~o de 22-H: NOE em 28-H. 25-H e 20-H

c) irradiação de 25-H: NOE em 22··H, 26/27-CH3 e 29-CH3
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A ausência de NOE entre os prot~es 22-H e 23-H, confir

ma a posiç~o antiperiplanar destes ( e -1800 ) de acordo com a

constante de acoplamento J 22 , 23 = 9 Hz.

Na figura XVI estão representados os modelos compatí

veis com o NOE observado, para as configuraçaes (22 5, 23 R) e

(22 5, 23 5).
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(225,23R)

Noe ~ "-

21 M.

(225,235)

0= Hi drogénio

Q = Oxigénio

e = Carbono

Figura XVI
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o exame dos modelos sugere as seguintes observaç~es:

- a cadeia lateral (22 5, 23 R) estA mais distendida e afastada

do nücleo, do que em (22 S, 23 5). Nesta óltima. o grupo etilide

no estA inflectido para o nócleo esteróide.

- na conformaç~o apresentada correspondente a configuraç~o abso

luta (22 S. 23 5). o prot~o 28-H esta muito próximo de 17-H e de

21-CH3, o que implicaria NOE entre estes prot~es. o que n~o

acontece. De facto, esta distância é menor do que a distância

entre quaisquer dos prot~es abrangidos pelo NOE.

- na conformaç~o apresentada correspondente A configuraç~o abso

luta (22 S. 23 5), existe uma interacç~o paralela 1,3 entre o

grupo C-17 e o grupo etilideno em C-23 (Figura XVII).

OH

Figura XVII

A anAlise conformacional nas cadeias laterais do ante

ridiol e dos brassinoesteróides, sugere que a conformaç~o abso

luta (22 5, 23 5) representada na Figura XVI, é menos provável

que a configuraç~o absoluta (22 S, 23 R).
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- ~i§ lateral ~ aoteridiol(174)

(22 S, 23 R)

(22 S. 23 S)

J 20 , 22=0

J 22 , 23=9 H2. d

( 920.22=90°)

( 922.23=180°)

J 20 , 22=0 ( e 20.22=90°)

J 22 , 23=4 . 5 Hz

Na conformaç~o correspondente a configuraç~o absoluta

(22 S. 23 S) a ressonância de 22-H aparece na forma de um dupleto

e a de 23-H na forma dum singuleto largo.

Pelo valor da constante de acoplamento J 22 • 23 e multi

plicidade das ressonâncias de 22-H e 23-H. constata-se que na

conformaç~o correspondente á configuraç~o (22 S, 23 S) estes
•

afastam-se da relaç~o antiperiplanar existente na (22 S. 23 R). A

semelhança da conformaç~o correspondente a configuraç~o (22 S.

23 S) no composto [107]. a uma posiç~o antiperiplanar entre 22-H

e 23-H. corresponderia uma interacç~o entre ° grupo isopropilo em

C-24 e ° nãcleo. e uma interacç~o paralela 1,3 entre o grupo C-17

e os substituintes em C-23 (Figura XVIII).



OH

22

O

H

Figura XVIII

Cadeia lateral ~ brassinoesteróides(177)

Na série dos brassinoesteróides, observam-se para o par

(22 R, 23 R)- e (22 S, 23 S)-homobrassinólido, as seguintes dife

renças nas ressonâncias de 22-H e 23-H(177) (Tabela XXVI):

Tabela XXVI

6 (p.p.m. ) de 22-H e 23-H

Composto 22-H 23-H

ffr" R 3.58 3.72" . R

OH (d, 9) (d, 9)

"rEtY" - s 3.60 3.60
" s 6H

(m) (m )

o exame dos modelos moleculares conduz a uma conclusão
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idêntica á do anteridiol. Na conformaç~ correspondente á confi

guração (22 S, 23 S) os protaes 22-H e 23-H não podem estar numa

posição antiperiplanar (e-1800
) , devido á interacção entre os

substituintes em C-24 e o nocleo esteróide. Estes protaes estão

numa relaç~o gauche, o que justifica o aparecimento dum multiple

to para as suas ressonâncias, em lugar dos dupletos observados na

configuraç~o (22 R, 23 R). Os valores dos ângulos de torção

calculados por cristalografia de R.X. no acetonido (22 S, 23 5)

do homobrassinólido(178) confirmam esta análise.

Assim, a estrutura mais plausível do ponto de vista

estereoquimico, compativel com o NOE observado em [107], é a que

corresponde á configuraç~o (22 S, 23 R):

HQ HO

Esta asserção pôde ser confirmada pela análise do NOE

no acetonido [124] formado a partir do triol [107]:



(d)

(C)

( b)

~
(a) •

28-H 22-H

33-Me

I

I i i i i , , i i i I i i i i , i i i i , i , i i , i , i I I i , i i , i ,-. i , i i i ' i i i I i J ' i , i

6 5 4 3 2 1 ' ppm

Figura XIX

a) irradiaçÊío de 28-H: NOE em 29-CH3 e 21-CH3·

b) irradiaçÊío de 23-H: NOE em 22-H, 25-H e 33-CH3 (acetonido) .

c) irradiação de 22-H: NOE em 23-H.

d) irradiação de 25-H: NOE em 23-H, 26/27-CH
3

e 29-CH3·



o intenso NOE entre 22-H e 23-H confirma a relaç~o eis

destes dois protões no acetonido, correspondente á forma eri~ro

(c.f. Pàg.107).

o grupo metilo do acetonido a 1.32 p.p.m. no espectro

de 1H R.M.N., tem um NOE apenas com 22-H. Este facto é indicativo

da torsão existente no anel do acetonido, que aproxima 22-H deste

metilo e afasta 23-H.

Estes dados sugerem a seguinte estrutura da cadeia

lateral do acetonido [124] (Fig. XX):

Noef)

Figura XX



11.1.5. Composto [1261. 12.2\ )-lanosta-8.24(28)-dieoo-3B .22-diol.

o composto [126] foi isolado por acetilaç~o da fracç~o

cromatografica que contém a pisolactona e o ergosterol (c.f.

Parte exp. Pag.168). O produto acetilado [127J forma por hidró-

lise o produto natural [126] existente na mistura inicial.

11.1.5.1. Dados espectrais ~ [1261 ~ [127]. 12.2 C )-laoosta-8.24(28)-

-dieoo-3 B . 22-diacetato.

O espectro de I.V. de [126] tem uma banda de absorç~o

~OH a 3450 cm- 1 que desaparece por acetilaç~o, para dar lugar a

uma banda ~ C=O 8 1730 cm-I.

1No espectro de H R.M.N. de [127] aparecem dois picos a

2.02 e 2.07 p.p.m., correspondentes a dois grupos metilo de

acetatos, inexistentes no espectro de [126].

Os i~es moleculares nos espectros de massa de [126] e

[127] diferem de 84 U.m.8., o que coofirma a introduç~o de dois

grupos -OAc por acetilaç~o de [126].

A fragmentaç~o nos espectros de massa dos dois compos-

tos confirma a existência de dois grupos -OH em [126] e dois

grupos -OAc em [127].



[126]

-CH
3 -CH3

-lH

[127]

-AcOH

-lH

281

T-C.L.
-AcOH I -CH

540(M+) ---..... 480 3 ..... 465 ---..... 405

l-c.L.
356

-CH
3

525 t-4---

Os i~es de m/z 314 e 356 correspondem aos núcleos do

lanosterol e acetato de lanosterol (c.f. Pag.58).

Um dos grupos h1drox1lo corresponde pelas caracterís-

t icas espectrai s do protão met í no eH-OH ao grupo 3 B -OH.

13No espectro de C R.M.N. de [126] são visíveis quatro

carbonos sp2 a 109.4, 128.6, 134.8 e 135 p.p.m .. As ressonâncias

134 8 135 correspondem a A 8,a . e p.p.m. u jà encontradas nos



outros derivados do lanosterol.

As ressonâncias a 109.4 e 153.9 p.p.m. correspondem ao

gr u po C - CH ( f- 2 c. .

espectro de 1H R.M.N.

Tabela XXI), aparecendo os dois prot~es no

como dois singuletos a 4.78 e 4.85 p.p.m.

(c.f. Tabela XVIII e Figura XXI).

[12 G]

I ppm
0.70

Figura XXI

Na região dos carbonos C-OR aparecem dois picos a 78.3

e 71 p.p.m., correspondendo o primeiro a C-3 (c.f. Tabela XXI).

Assim, os dados espectrais atràs descritos correspondem



à estrutura base seguinte para o composto [126]:

+ 1 grupo -OH

O outro grupo -OH é secundàrio sendo o prot~o metino

eH-OH (lH, m) deslocado de 3.80 para 5.20 p.p.m. por acetilação.

A semelhança dos outros derivados do lanosterol atràs

analisados, foram identificados os grupos metilo com base nos

incrementos de acetilaç~o, nos espectros de 1H R.M.N. (Tabela.

XXVII) .

Tabela XXVII

fi dos grupos metilo

Composto 18-CH3 19-CH3 30-CH3 31-CH3 32-CH3 21-CH3 26 e 27-CH3

[126] 0.70 1.04 0.98 0.81 0.91 1.05(d) 1.01(d)

[127] 0.66 0.97 0.87 0.87 0.87 1. 05( di) 1.01(d)

O dupleto a 1.01 p.p.m. foi atribuido ao grupo isopro

pilo por correlação com o àc. eburicóico(47):

1.01 p.p.m. (d, J=6 Hz )



II.1.5.1.1. Localizac}o ~ grupo hidroxilo 4s cadeia lateral ~

[ 1261.

A fragmentaç~o nos espectros de massa dos compostos

[126] e [127] sugere a presença do grupo funcional na cadeia

lateral (Tabela XXVIII).

Tabela XXVIII

Composto

[126]

[127]

m/z

456, 441, 423, 372, 357, 340, 339, 314,

311, 299, 281, 123, 113, 109

540, 525, 480, 465, 405, 369, 356, 281,

123, 109

Como atràs foi referido (c.f. Pag,121) os i~es de m/z

314 e 356, correspondem à perda da cadeia lateral, a que se segue

a perda dum grupo funcional.

[126]

[127]

-C.L. -lH
-----.... 314

-C.L. -lH
------f. 356

-CH3 -H O
_----::.---=2-----.. 281 '

-CH3 -AcOH
-~'-----"'. 281

Esta fragmentação difere da do derivado do lanosterol

[128], que tem os dois grupos hidroxilo no núcleo. Neste compos-

to, à perda da cadeia lateral segue-se a perda de dois grupos



-OH(175) (Esquema XXXV!).

HO

- C.L· _1 H - CH~ 313 -2 H20~ 277 (24")

Esquema XXXVI

As duas posiçaes possiveis de funcionalização da ca

deia, compativeis com os dados de l H R.M.N., s~o C-22 e C-23.

o ião de m/z 369 no espectro de massa de [127] corres-

ponde à perda dum fragmento da cadeia lateral que sugere a

funcionalização em C-22.

Origem possivel do ião m/z 369

-c~ m/z 389

Uma fragmentação característica dos acetatos em C-22,

resulta no aparecimento dum ião intenso de m/z 109, como no

acetato do inotodiol,

Ourisson(lOO) :

cuja estrutura é proposta por

m/z t09

Poyser e

No espectro de massa do acetato [127], o ião de m/z 123



sugere:

m/z 123

+

No espectro de massa do diol [126], a primeira fragmen

tação da cadeia lateral forma o i~o de m/z 372.

Origem provavel do i~o m/z 372

~l··· r<..
RL RL

m/z 372

O fragmento de m/z 123 (22%) existe também a semelhança

do acetato [127].

O fragmento de m/z 113 (20%) sugere a estrutura seguin

te. a semelhança do inotodiol(lOO):

+

C
X
m/z 113 , m/z 99

Nos espectros de 'massa de [126] e [127]. hã ainda a

referir o aparecimento de picos diferindo de 14 u.m.s. do l~o



molecular e das principais fragmentaç~es (Figura XXII), o que

sugere a contaminaç~o de [126] com o seu homólogo inferior em 14

unidades de massa, n~o alquilado em C-24.

I •

•
•
•
•
~

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Figura XXII

Se bem que a anAlise dos espectros de massa dos compos

tos [126] e [127] sugira a funcionalizaç~o em C-22, o respectivo

deslocamento químico do prot~o metino CH-OR (3.80 e 5.20 p.p.m.

para R=H e Ac) deixa algumas duvidas. Na Tabela XXIX, comparam-se

os deslocamentos de 22-H e 23-H para varios compostos substituí

dos em C-22 e C-23.



Tabela XXIX

fi (p.p.m.) de 22-H e 23-H

Composto

OH

I"fey
22-H

3.62

5.16

3.51

3.74

5.10

23-H

4.07

5.48

5.17

4.16

Pelos valores destes deslocamentos quimicos, n~o é

possivel localizar sem ambiguidade o grupo funcional em [126] ou

[127]:

[126]

CH-OH

1
3.80 p.p.m.

[127]

CH-OAc

1
5.20 p.p.m.



A determinaç~o da estrutura da cadeia lateral e da

configuraç~o absoluta do centro quiral, foi tentada pela síntese

do composto [126].

II.l.S.2. Síntese ~ compostQ 112~

Foram traçadas duas estratégias para a síntese do com

posto [126], uma envolvendo a construç~o da cadeia lateral a

partir do aldeído [112] e a outra a transformaç~o da cadeia

lateral do triol [59].

AcO
HO

11.1.5.2.1. CQDstruc~Q ~ cadei@ 19teral ~ [126]. g ~~ ~Q

aldeído [llZ]

A reacç~o de Grignard no aldeído [112] é usada frequen

temente na construç~o de cadeias laterais (c.f. Tabela III).

Assim, foi traçado o seguinte esquema:

1 ')n



CH2 Mg

+ (CH3)2 C H-~ - CH2 x ..
THF

[129J X=OH

[130J C\

~3~ Br

Esquema XXXVII

Na preparaç~o dos ha1etos a111icos [130] e [131] foram

ensaiados diversos métodos, partindo do A1coo1 [129] formado por

reduç~o da ~-isopropi1acro1einacom tetra-hidretoborato de sódio

(Esquema. XXXVIII).

CH2

( )
ti O

CH3 2 CH-C- C~H

Esquema XXXVIII

A- Reacc!o ~m ~ trifenilfosfiD~

o complexo de trifenilfosfina com tetracloreto ou te-

trabrometo de carbono. é usado como reagente na convers~o de

alcoois nos respectivos haletos(182). A conversão dos alcoois

ali1icos em cloretos, sem rearranjo, foi feita por Snyder(183)



com altos rendimentos e especificidade (Tabela XXX).

Tabela XXX

CQmposic~ §m cloretos, usaodo ~3P/CCI4

Alcool

CH3CH=CHCH20H

CH3CHOHCH=CH2

100

11

o

89

A reacç~o com ~3P/CBr4 foi utilisada por Axelrod et

at(184) na bromaç~o do trans, trans - farnesol com um rendimento

de 90% (Esquema XXXIX).

Esquema XXXIX

A reacç~o de (129] com ~3P/CCL4 foi seguida por 1H

R.M.N .. Ao fim de 48 h à temperatura ambiente a mistura reaccio-

nal contém 25% de produto inicial, e esta proporç~o mantém-se,

sem evoluç~o da reacç~o. A anàlise por C.G.L.-E.M. revela como

produto de reacç~o principal, um composto de peso molecular 182,

cujo espectro de massa sugere uma estrutura dimérica, provàvel-

mente do tipo:



Dos outros constituintes da mistura identificaram-se o

produto de partida [129] e vestigios do cloreto [130].

A reacç~o efectuada com~3P/CBr4 em acetonitrilo ou

clorofórmio, conduziu também a misturas complexas que n~o foram

posteriormente analisadas~

B- MétodQ ~ Collington ~ Meyers ( 185)

Estes autores convertem os àlcoois all1icos em clore-

tos, via formaç~o dos mesilatos, e sem o isolamento destes.

adicionando cloreto de mesilo a uma soluç~o do àlcool em colidina

tratada com cloreto de litio em dimetilformamida. Como variante

deste método, Burton et at(186), formaram o mesilato sem o empre-

90 de cloreto de lltio, e usando pentano como solvente, e piridi-

na em lugar de colidina. A reacç~o de [129] nestas condições

conduziu a uma mistura complexa (Esquema XL).

mi stura

a. CH3SOZCl. LiCl, DMF, Piridina

Piridina

Esquema XL

Foi tentada ainda a mesilaç~o e tosilaç~o de [129J, com

isolamento do mesilato e tosilato. e posteriQr deslocamento com



LiCl em DMSO(187) ou NaBr em DMF(188).

Em qualquer dos casos formaram-se misturas. nas quais o

haleto [130] ou [131] (Pag. 130 ) existia em baixa percentagem

(por anAlise em C.G.L.-E.M.). 1A anAlise do espectro de H R.M.N.

do tosilato de [129] sugere a presença da mistura:

LI
rLC 1

C- Reacc~o ~ ~i

A reacç~o do àlcool [129] com PBr 3 foi anteriormente

efectuada por Fryberg e~ at(124). Que obtiveram um produto bruto,

Que não foi posteriormente purificado.

Nas condiçaes usadas por estes autores. obteve-se o

brometo [131] Que foi purificado por destilação a press~o reduzi-

da (Esquema XLI).

Esquema XLI

A reacç~o de Grignard do aldeído [112) com o brometo

[131] (Esquema XXXVII) foi tentada nas condiçaes experimentais

descritas por Poyser e Ourisson(100) na síntese do derivado do



lanosterol [132] (Esquema XLII).

I (CHOI'"
+

RL ~CI
Mg

Esquema XLII

A fim de evitar a isomerisaç~o do reagente de Grignard

em soluç~o, . usou-se CuI como catalisador(189). Foram usados 1.2-

-dibromoetano e iodo como activadores do magnésio e iniciadores

da reacç~o, em diferentes condições de temperatura. Em nenhum dos

casos se conseguiu iniciar a reacç~o de Grignard.

N~o existe nenhuma raz~o de natureza estereoquimica que

justifique o impedimento da reacç~o. Segundo o mecanismo proposto

para a reacç~o com reagentes de Grignard alilicos, esta procede

ria via um rearranjo SE2' n~o ciclico(190) (Esquema XLIII).

Esquema XLIII



A dificuldade na formaç~o do reagente de Grignard com o

brometo [131] sugere a falta de reactividade deste.

Na reacç~o do epóxido [133] com o brometo de isobutenil

redestilado de sódio, Poyser e Ourisson(100) encontraram difi-

culdades na formaç~o do reagente de Grignard, tendo sido neces-

sàrias 16h de refluxo para a completa formaç~o do reagente (Es-

quema XL IV) .

Mg ., OH

Esquema XLIV

A fim de ultrapassar esta dificuldade foi tentada a

introduç~o da cadeia lateral via formaç~o do derivado 1,3-ditiano

[134] (Esquema XLV).



L

'n-BULI/h.
S THF ""fi

SH SH+

Esquema XLV

o derivado 1,3-ditiano [134] formou-se com bom rendi

mento (80o/~ por reacç~o do aldeído [112] com 1,3-ditiol-propano.

em soluç~o eterea de trifluoreto de boro. A metalaç~o de [134]

para formar o carbani~o [135], e a adiç~o do brometo, foram

feitas segundo as condiç~es experimentais descritas por Co

rey(191), n~o se tendo no entanto formado o composto [136]. Após

extracç~o, recuperou-se o 1,3-ditiano [134] e constatou-se (por

c.c.d.) a decomposiç~o do brometo [131].

Dificuldades encontradas na reactividade deste brometo,

tinham jà sido referidas por Frylerg et at(124), na tentativa de

formaç~o do sal de fosfónio com a trifenilfosfina. Após 24h de

aquecimento a aDo e sob press~o este sal formou-se com baixo



rendimento e com rearranjo da ligação dupla. A mesma reacção

sobre o iodeto correspondente decorreu sem dificuldade (1h a

temperatura ambiente).

11.1.5.2.2. Tran§formac~ ~ cadeia lateral ~ triol ~

A pir6lise de ésteres na série esteróide e outros

produtos naturais tem encontrado alguma aplicaç~o na formaç~o de

ligaç~es duplas(192). Assim, foi tentada a formaç~o da ligaç~o

dupla A24(28) na cadeia lateral do triol [59] por pirólise do

benzoato [137], formado por acilaç~o selectiva do àlcool primario

em C-24(193) (Esquema XLVI).

HO

<%>COCN

HO

Esquema XLVI

A pirólise de [137] a 2380 e press~o reduzida, conduziu

a uma mistura complexa, e sem se ter formado a ligaç~o dupla em

qualquer dos componentes da mistura (por analise de 1H R.M.N.).

N~o tendo sido possivel concretizar a construç~o da

cadeia lateral de .[126] pelas duas estratégias inicialmente pro-



postas, procedeu-se ao estudo comparado dos espectros de massa

duma série de derivados sililados de compostos funcionalizados na

cadeia lateral.

II.1.5.3. Localizacão ~ grupo hidroxilo na cadeia lateral ~

[126], ~ espectrometria ~ massa

Foi analisada a fragmentaç~o dos seguintes derivados

sililados:

AcO

[13~

1 ~o



Pela comparaç~o da fragmentaç~o da cadeia lateral do

derivado sililado [142] com a dos outros compostos, foi posslvel

confirmar a posiç~o em C-22 do grupo hidroxilo em [126] (Tabele

XXXI e Figura XXIII).

Assim, a fragmentaç~o principal da cadeia sililada em

C-22 resulta da ruptura em C-20-C-22, e a da cadeia sililada em

C-23, da ruptura em C-22-C-23.

Na cadeia disililada em C-22 e C-23 (composto [139]), a

fragmentaç~o principal resulta da ruptura em C-22-C-23.

, ,:\Q



Composto

OAc

OSíMe3-•
Q3~' [,.oJ

Tabela XXXI

Principal fragmentaç~o da cadeia lateral (m/z)

275 (a, C13H310ZSiZ)

185 (a", C10H21OSi )

No~a: a anAlise da fragmentaç~o do composto [71] encontra-se

descrita na Pago 64
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11.1.5.3.1. Confiqyrac!o absoluta ~ Q=21 DQ composto [1261

A pequena quantidade de produto natural disponível n~o

permitiu a determinaç~o da configuraç~o absoluta em C-22 pelo

método de Horeau. Assim, tentou-se estabelecer uma correlaç~o dos

dados espectrais de 1H R.M.N. com os epímeros em C-22 do inoto-

diol. Estes, diferem nos deslocamentos dos grupos 18 e 32

-CH (112) (Tabela XXXII).
3

Tabela XXXII

B(p.p.m.)

Composto 18-CH3 32-CH3 Ref.

[126] 0.70 0.91

OH-:
II'~ 0.70 0.91 112

RL
InOtOd 101

OH

"·h 0.72 0.88 112

°iL

Se bem que os valores para o composto [126] coincidam

com os do inotodiol, as diferenças deste para o epímero 22 S n~o

são significativas. Além disso, a ligação dupla à 24 ( 28 ) provoca

também ligeiras alterações nos deslocamentos de 18 e 32-CH3 do

lanosterol(46,194) (Tabela XXXIII).



Tabela XXXIII

6 (p.p.m.)

Composto

"'l'YR .
L

0.68

0.70

0.87

0.88

Ref.

46

149

Os epimeros em C-22 podem ser diferenciados por 13C

R.M.N., devido aos diferentes desvios químicos dos carbonos B e ~

relativos à funcionalizaç~o em C-22, observados para o par

22 Rl22 5(73). A comparaç~o dos espectros de 13C R.M.N. de (126]

com os epimeros em C-22 do inotodiol, permitiria seguramente

sugerir uma configuraç~o para este centro quiral. No entanto os

dados .de 13C R.M.N. do inotodiol n~o constam da literatura.

Mais instrutiva é a comparaç~o dos valores das rotações

ópticas especificas e moleculares de [126], com os dos epímeros

do inotodiol, lanosterol e eburicol (Tabela XXXIV).



Composto

OH

Tabela XXXIV

+ 29 0

[M]

132

258

Ref.

98

OH--
b'~ + 590 260 100

RL
Inotodlol

OH

Il'h + 440 194 100

i .
L

",~ + 580 246 98

R.L

Enquanto que a Lntr o duc'ão do centro quiral 22 R na
t

cadeia lateral do lanosterol n~o altera o valor de [ cÁ. ]D deste

último, o epimero 22 S tem um valor mais baixo da rotaç~o do que

o epimero 22 R, de acordo com a regra empirica válida para os

alcoois epiméricos em C_2Z(100,201):

[M]22 R - [M]22 5 »0



t
Sendo o valor de [rJ...]D do eburicol idêntico ao do

lanosterol, é de esperar que o efeito da introdução da quirali-

dade em C-22 seja idêntico nestes dois compostos. Assim, o valor

da rotaç~o do composto [126] e a diferença ( 6[M]=126) observada

em relação ao eburicol, sugere a configuraç~o 22 S.

As correlaç~es baseadas nos valores das rotaç~es ópti-

cas devem ser encaradas com reservas, dadas as discrepâncias

encontradas na literatura para os valores de [ ~ ]~5 dum mesmo

composto. Entwistle e Pratt caracterizaram a configuração em C-23

do 23 S- e 23 R-hidroxilanosterol, por comparaç~o com as rota

ç~es de compostos anàlogos(202). No entanto Vrkoê e~ at(161)

encontraram para o 23 S- hidroxilanosterol isolado da ·SclrroJerma

. aura"';"'" um valor de [d...]D que difere bastante do encontrado

por Entwistle (Tabela XXXV).

Tabela XXXV

20
(202)

21
Composto [ ~]D [o/...]D

(161)

23 S- hidroxilanosterol + 660 + 370

23 R- hidroxilanosterol + 530

No~a: A rotação do 23 S- hidroxilanosterol e dependente da con

centração, variando de + 660 a + 730 numa gama de concentrações

c, 0.3 a 1.0(202)

A confirmar-se a configuraç~o 22 S para o composto



[126] este poderia ser um precursor da pisolactona:

'A.,



11.1.6. Actiyidade citot6xica ~ derivados ~ lanosterol

~ P.t.inct.oZ'ius.

Por colaboraç~o com o grupo do Prof. Ourisson (Estras-

burgo, França) foi testada a actividade citot6xica dos compostos

[106], [107], [95], [59] e [56], em dois sistemas de células

tumorais.

Na Figura XXIV estA representada em escala logarítmica

a variaç~o da percentagem de células viAveis, obtidas num hepato-

ma de rato (sistema HTC), em presença de 80~M dos compostos [56]

e [59]. A curva do branco foi obtida na ausência de qualquer

aditivo ao meio de cultura.

Na figura XXV estA representada a variaç~o da percen-

tagem de células viAveis, obtidas num timoma de rato, em presença

de 50 e 100MM dos compostos [106], [107] e [95]. A curva stan-

dard foi traçada a partir da adiç~o de 7 B-hidroxicolesterol ao

meio de cultura .

•
A excepç~o da pisolactona [56], todos os outros compos-

tos apresentam diversos graus de citotoxicidade. Os tri6is [106]

e [95] s~o os mais activos, com um grau de citotoxicidade

idêntico ao do inotodiol, e ao da substância standard, o 7 B -

-hidroxicolesterol. O triol [106] é aproximadamente t~o activo

como o standard, mas a uma concentraç~o quatro vezes maior.
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Segue-se o triol [59], com um grau de actividade 2

(c. f. escala de actividade Pag.44 ).

Relativamente á relação entre a estrutura e a activi

dade, constata-se que:

- os compostos mais activos têm a configuraç~o 22B, a mesma do

inotodiol.

- contrariamente á observação de Valisolalao e Ourisson(138) ,

segundo a qual a configuraç~o 3 B do grupo hidroxilo era uma

condiç~o necessária á actividade nos triterpenos, o composto

[95], de configuração 3g(",- OH tem um elevado grau de actividade.

A estrutura da cadeia lateral e do esqueleto, e a

configuração em C-20, s~o segundo Sato e Sonoda(195), factores

importantes no efeito inibidor dos derivados do lanosterol na

biossíntese do colesterol.

Em funç~o de testes efectuados em homogenato de fígado

de rato (RLH), Sonoda e Sato(211) discutem o efeito de vários

derivados oxigenados do lanosterol na biossíntese do colesterol.

A posiç~o e configuraç~o do grupo hidroxilo na cadeia lateral, e

a introdução dum grupo hidroxilo ou cetona no nàcleo, estão

relacionadas com o efeito inibidor na biossíntese do colesterol.

Assim, os autores sugerem que em redor da posiç~o C-3 devam

existir requisitos estereoquímicos e electrostàticos para a inte

racção com os enzimas envolvidos.

O 3- epilanosterol provoca uma inibição ligeiramente

superior ao lanosterol, e para o par de epímeros em C-22 do 22

-hidroxilanosterol, o efeito inibidor do 22 S é ligeiramente

superior ao do 22 R. o inotodiol.

, sn



11.2. Compostos gg grupo gg ergosterol gg P.tintorius

Os ester6is do grupo do ergosterol s~o componentes

comuns em Basidiomicetas(27, 35, 36)

Da fracç~o cromatogràfica que continha a pisolactona,
~

foi isolado um grupo de compostos de idêntico Rf em c.c.d., que

pela sua absorç~o no espectro de U. V. (À CH3CN 273, 283 e 294 nm)
max.

sugere a presença do sistema diénico do anel B do ergosterol.

Por recristalizaç~o fraccionada da mistura isolou-se o

componente principal, cujos dados físicos e espectrais, assim

como os do seu derivado acetilado coincidem com os do ergosterol

[14.3] .

Por acetilaç~o da restante fracç~o, isolou-se uma mis-

tura homogénea em c.c.d., cujos iaes moleculares no espectro de

massa diferem de 2 u.m.a. (M+ 442 e 440). Os iaes intensos de m/z

342 e 255

(36, 79)

s~o característicos dos ester6is com 6 22 e 1:1 7

Origem dos i~es de m/z 342 e 255

ACO -C.L. -lH -AcOH

m/z 342

e transposiç~o de 18-CH3

m/z 255



A amostra acetilada foi separada por C.G.L.-E.M. (Fi

gura XXVI), coincidindo os tempos de retenç~o e espectros de

massa com os de amostras autênticas de [144 a] e [145 a].

AcO AcO

--'L--H-- 440 ( M .)

442 (M-·)

Figura XXVI

Por hidrólise da mistura, formam-se os compostos [144]

e [145]. cujos dados espectrais coincidem também com os das amos

tras autênticas.

Os esteróis [144] e [145] s~o compostos intermediArios

na biossíntese do ergosterol em fungos(37).

Da fracç~o mais polar do extracto etéreo do P.tinto

rius. foi isolada a mistura dos compostos [93]. [3] e [4] de

mesmo Rf em c.c.d .. Por acetilação isolou-se o composto [94]

1~2



(c.f. Pag.173)e a mistura [3] [4].

No espectro de massa da mistura, os iões moleculares

diferem de 2 u.m.a. (M+ 470 e 468). Por espectrometria de massa

de alta resoluç~o determinou-se a fórmula molecular corresponden-

te ao i~o m/z 470 (C30H4604)' Os i~es de m/z 438 (M+-32) e 378

(M+-AcOH-32) sugerem a perda de oxigénio molecular a partir de

+M •.

No espectro de lH R.M.N., os dois dupletos centrados a

6.22 e 6.50 p.p.m. s~o caracteristicos de 6 6 no endoperóxido de

ergosterol:

H _6.50 ppm

....---6.22 ppmH

Por c.c.d. impregnada de AgN03, isolou-se o componente

principal da mistura acetilada, cujos dados fisicos e espectrais,

assim como os do produto hidrolisado, coincidem com os de amostra

autêntica, o endoperóxido de ergosterol [3].

o segundo componente da mistura (20% calculado por l H

R.M.N.), apresenta o mesmo par de dupletos no espectro de l H

R.M.N., ligeiramente deslocados para campo mais baixo, e um

multipleto adicional a 5.36 p.p.m. (lH).

Como as principais fragmentações nos espectros de massa

da mistura [3] [4] (e [3 a] : [4 a]) diferem de 2 u.m.a., estes

dados espectrais sugerem a presença do endoperóxido de ergosterol



com o sistema e coincidem com os descritos na litera-

tura(197) para este composto:

5.36 pptn - H

I
o isolamento do endoperóxido de ergosterol do P.tincto

rius foi jà referido por Voigt et at(23).

A

ergosterol,

ocorrência

em fungos,

do sistema A 9( 11)

é pouco mencionada

no

na

endoperóxido de

literatura(27) ,

sendo no entanto corrente em fontes marinhas.

o endoperóxido de ergosterol foi considerado 1nicial-

mente um produto resultante da foto-oxidaç~o do ergosterol. No

entanto, a convers~o enzimàtica do ergosterol em endoperóxido sem

intervenç~o nos fungos Penioittium rubrum e Gibeteretta

fuj~uroi(198), vem de encontro à hipótese de White e Tay-

(199) .
lor , que consideram este composto como um produto do metabo-

lismo secundàrio e precursor do ergosta-4,6,8(14),22-tetraeno-3-

-ona, no P.rubrum. Topham e Gaylor sugerem que o peróxido de

ergosterol possa ser o precursor do ergosterol em células de

fermentos(200) .



Do

apresentai o perfil

(Figura XXV~I).

11.3. Composic~ §m àcidos gordos ~ P. ~incto~ius

I

extracto metanólico do p.tinoto~ius,

após metilaç~o com diazometano, uma mistura olleosa

a -50C.

o espectro de 13C R.M.N.

misturas de óleos e gorduras(203)

foi isolada,

que cristaliza

típico das

~ IL ", .Jl 1T
..,. ., .. ., ..

, I Ó
ppm

'.0 t50 '00 50

Figura XXVII

A mistura foi separada e caracter zada por C.G.L. e

C.G.L.-E.M. (Figura XXIII).

\1

Figura XXIII
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Por comparaç~ com os padr~as dispO~iveiS e

espectros de massa, foram identificados os SrgUintes

dos da mistura (Tabela XXXVI).

analise dos

acidos gor-

Tabela XXXVI

----==================........................... 1

Acidos gordos .dQ P.tincto'l"ius

Saturados

Capróico 6:0

Caprico 10:0

Laurico 12:0

Miristico 14:0

Palmitico 16:0

Insat rados

1

Oleict 18:1

Out1°s:

18:1 2

1

Estearico 18:0

os

inde cultura

tinham sido

Lignocérico 24:0

Os acidos gordos em 16:0,

..........._~......-=.......,:=__-=-==I===========--
18: 1 e 1: 2

resultadtesprincipais componentes do P.tinctc'r'ius

vit'r'o, identificados por Melhuish et at(l8).
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I

11.4. Caracterizac~~ D-mAoLtQl QQ p.~ina~iUS

Do extracto metan6lico do p.~incta~irs' precipitou uma

grande quantidade de cristais, cuja pOlarfdade em c.c.d. é

idêntica á dos açucares. Os dados físicos r espectrais deste

composto e respectivos derivados acetilados e benzoílados. coin-

cidem com os duma amostra autêntica de 0- manrtOlo

CH20H

Ho-i-OH
HO-C-H

I
H-C-OH

I
H-C-OH

I
CH20H

D-manitol

Além do D-manitol detectaram-se por C.G.L. vestígios de

sorbi tol, d-.. - e R -glucose. I

A acumulação de derivados simples 4a glucose, como o

manitol, em grande quantidade, é observad1 frequentemente em

fungos. sugerindo-se a da existência dum "ciclo do manitol" que

opera como sistema regenerador de NADPH(213) .

.,1::"



11.5. Resumo ~ resultados obtidos

o estudo químico dos extractos etér os e metanólicos de

duas variedades· (crassipes e ~uberosus) do ungo P.~inc~orius,

conduziu ao isolamento e identificaç~o por m+todos espectroscó

picos e químicos, de onze compostos de nftureza terpenóide,

pertencentes aos grupos do lanosterol e ergoslerOl.

Da variedade ~u~osus, foram is lados quatro novos

derivados do lanosterol, [56], [92], [93] i [126]. Destes, a

pisolactona [56] e respectivo derivado OXidad

1
em C-3, [92], s~o

os primeiros derivados do lanosterol com um rupo carboxilo em

C-28.

Foram postuladas diversas hip6teses Ide sequências bios

sintéticas para a pisolactona, inseridas em Juas vias distintas.

A primeira sugere a cx í dec'ão simul tânea de C-212 e C-28 da cadeia

lateral do eburicol [27], via oxigénio atmoslférico. A segunda

sugere uma primeira oxidaç~o em C-22, forman1º o composto [126],

provàvel ·precursor- da pisolactona. I

N~o foi possível determinar a COnfigrraç~o absoluta em

C-22 do composto [126], sugerindo-se a qUirallidade S com base no

valor da rotaç~o óptica. O composto [93] é o bnico que apresenta

a conf i guraç~o 3 cJ" -OH.

Da variedade crassipes do fungo for isolados os com-

postos [104] e [105], sendo este àltimo, o s gundo derivado do

lanosterol em C-32, encontrado até ao presente em fungos.

Estes dois derivados do lanosterol, I homólogos entre si
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em C-14, apresentam a particularidade de tere uma cadeia lateral

semelhante à dos brassinoesteróides, uma imp rtante classe de re-

guladores de crescimento nas plantas.

Foi testada a actividade dos compostos

[106], [107], [95], [59] e [56], sendo os tr óis [106] e [95] os

mais activos. O grau de actividade citotóxica encontrado em [106]

e [95] colocam-nos a par do inotodiol, meta olito do cogumelo

Inono-tus obtiquus, utilizado em terapia anticancerosa na

U.R.S.S ..

Do grupo do ergosterol foram isola os e identificados

além deste, os endoperóxidos [3] e [4], e s compostos [143] e

[144], todos eles constituintes conhecidos em IfUngOs.

Do extracto metanólico do P.tinct;op·us, foram ainda

caracterizados vârios âcidos gordos e o D-manitol.
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CAPITULO III

III. PARTE EXPERIMENTAL

III.1. Aparelhagem ~ condiça§s experimentais

Os pontos de fus~o (p.f.l foram a}terminados num apa

relho de placa aquecida Kôfler e n~o s~ cor:tgidoS.

A rotaç~o óptica especifica [~]D foi determinada num

polarimetro PERKIN - ELMER 241.

Os espectros de infravermelho (I.V ) foram registados

num aparelho PERKIN - ELMER 157 G.

Os espectros de ultravioleta (U.V.) foram registados

num espectrómetro PERKIN - ELMER 402.

I

Os espectros de ressonância magné~iCa de prot~o (lH

R.M.N.) foram registados a 60 MHz num espe~tr6metro PERKIN

- ELMER R-12B, a 100 MHz num JEOL JNM - PS - 1100 e a 300 MHz num

BRÜKER CXP. Salvo especificações em contrAri1 no texto, o tetra

metilsilano é usado como padr~o interno (reflerência zero) e o

deuteroclorofórmio como solvente. Os dados obltidos s~o indicados

pela ordem seguinte: desvio químico (Ó em p.p.m.)j intensidade

relativa como nO de protffes (H); multiplicida e s (singuleto), d

(dupleto), t (tripleto), q (quarteto), h (hept to), o (octeto), m

(multipleto)j constantes de acoplamento (em Hz).

Os espectros de ressonância magnéttca nuclear de

R.M.N.) foram registados num espectrómetro JEOL - PS - 100

I



seguintes espectrómetros:

ventes usados s~o indicados no texto.

da Universidade de Namur- A.E.I. MS-30

(25.2 MHz) e num VARIAN XL - 100 (25.2 MHz). I Os desvios químicos

( &em p.p .m.) s~o relativos ao TMS como padr,o interno. Os sol-

II

O espectro de 13C R.M.N. de se:uênFia INEPT, da piso

lactona, foi traçado num espectrómetro BRUKERI WP 80.

I

Os espectros de massa (70 ev) foram registados nos

II

- A.E.I. MS-9 do Imperial College of Scienc and Technology de

Londres

- KRATOS MS-80 da Universidade de Oulu

- Shimadzu QP-IOOO da Faculdade de Ciências e Tecnologia (UNL)

- A.E.I. MS-9 do Complexo Interdisciplinar (I S.T.)

do Imperial College de Londres.

Química do Imperial College de Londres.

As microanalises foram efectuadas n Centro de Química

Estrutural do Complexo Interdisciplinar e 10 Departamento de

II

A cromatografia gàs-líquido - especlltrometria de massa

(C.G.L.-E.M.) foi feita num aparelho Shimadzu PP-lODO.

I

A cristalografia de R.X. dos composfos [57] e [94] foi

feita num difractómetro NICOLET R 3M, no Departamento de Química

I

Na cromatografia em camada delgada (f.c.d.) utilizaram-

-se placas de sílica MERCK.60 F254 de 0.5 mm e mm de espessura.

As placas de sílica - AgN03 foram preparadas por impregnação de

placas de 0.5 mm de espessura numa soluç~o me anólica de 10% de



70-230 mesh (MERCK e MACHERY - NAGEL).

nitrato de prata.

A evoluç~ de reacç~o foi SegUidl- por c.c.d., e o

eluente utilizado estA indicado na proporç~r usada (v/v). As

placas foram reveladas com "spray" de H2S04
e~ soluç~o metanólica

e Acido fosfomolíbdico em soluç~o etanólica(2f4) .

Na cromatografia em coluna usou-sei sílica - gel 60 de

I

Na cromatografia de "flash,,(20S) ulou-se sílica - gel

60 de 230-400 mesh (MERCK e MACHERY - NAGEL).

Na "extracç1ío do modo habitual", a istura reaccional é

diluída com Agua, e os solventes removido por evaporaç~o a

press~o reduzida. ° produto da reacç~o é extr ído com clorofórmio

seca sobresoluç1ío aquosa de NaHC03 a 10% e Agua, e fi

sulfato de magnésio. ° agente secante é remo ido por filtraç1fo e

ou diclorometano, e a fase orgânica lavada su essivamente com uma

o solvente orgânico destilado a press1ío reduz

A "acetilaç1ío nas condiça'es habi uais" é efectuada

durante uma hora com aquecimento a refluxo, com um excesso de

anidrido acético / piridina 1:1. No final adi~ionam-se umas gotas

de Agua, e a piridina é eliminada por SUc,ssivas adiça'es de

tolueno seguidas de evaporaç~o a press1ío reduzlida. ° produto da

reacç~o é "extraído do modo habitual".

A "hidrólise nas condiça'es habituais" é efectuada du-

rante uma hora com aquecimento a refluxo, com uma soluç~o meta-

nólica a 10% de KOH e sob atmosfera de azoto. o final, a mistura



reaccional é acidificada a pH neutro, e o

modo habi tual.

163

extraído do



III. 2. Material

P.~incro~ius

o fungo P.~ino~o~ius da forma ~uberlsus foi colhido na

regi~o de Alcacer do Sal em Março de 1983. I

A forma crassipes da mesma espéc~e foi colhida em
,
Obidos em Maio de 1984.

111.3. ExtracQ~Q

O fungo seco e moido, foi extraidolpor percolaç~o com

éter sulfnrico, e seguidamente com metanol~ A extracç~o foi

controlada por c.c.d. e prosseguida até a exarst~o.

-------1---
Forma ~uberosus Forma crassipes

Fungo seco

Extracto etéreo

Extracto metanólico

31 Kg

42 g

164 g

2.600 Kg

5.6 g

15 g

164



111.4. Isolamento ~ triterpenÔides

Extracto etéreo do P.~inctopius (forma ~UbepOSUS)

c.c.d. (hexano / AcOEt 7:3

a '-
1 frac ao

Coluna de sílica
a

3 frac ao

Recristal ização

fraccionadR

Acetilação

Acetilação

I

e.c.p,
silica- AgN03

Sentido de eluiç~o da

placa cromatogràfica.



Extracto metanólico do P.~inc~orius ma ~uberosus)

c.c.d. (hexano I AcOEt 7: )

Coluna de sílica

i
\

Sentido de eluiç~o da placa cromatográfica.



Extracto etéreo do P.~inc~opius (form cpassipes)

c.c.d. (hexano / AcOEt 7: )

,8 frae ão

I

II

Coluna de siliea

2a fraccão 3a frac 80

Sentido de eluiç~o da placa cromatogràfica.

1~'"



111.4.1. Isolamento gg 3-oxopisolactona L22l

° extracto etéreo do P.~inctc~ius (~orma ~ube~osus) foi

eluído numa coluna de sílica (hexano / AcOEt 6:4) recolhendo-se

três fracç~es de polaridade crescente. Por cromatografia de

"flash" da primeira fracçÊlo (hexano / AcOEt 9:1) obtiveram-se 21

mg de [92] [(22 S, 24 R)-3-oxo-Ianosta-8-eno-28,22- lactona].

[92]

p.f. 248-2500C (recristalizaçÊlo de

25
[c::J..]D = +790 (c=1.4, CHCI3)

I.V. (KBr): VC=O 1705 e 1740 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.71 (3H,s), 0.r7 (3H,s), 0.89 (3H,

d,J=7), 0.91 (3H,d,J=7), 0.98 (3H,d
rJ=7),

1.02 (3H,s),

1.07 (3H,s), 1.08 (3H,s), 2.47 (lf,m), 2.50 (2H,m),

4.35(lH,m) .

m/z: 468 (M+, C31H4803), 453 (M+-CH
3)

+ +
313 (M -C9H1502), 298 (M -C9H1502-CH3

111.4.2. Isolamento ~ pisolactona [561. leroosterol [143].

1aoo§U-ª . 24 (2ª )-dieoo-3 B • 22-~::çet~~:;~. ~
-7 I 22-dieno-3 B -acetato ~ li ~ ~Q -7-eno-3 B

-acetatQ~ li I

Da segunda fracçÊlo recolhida da cJomatOgrafia do ex

tracto etéreo, precipitou uma mistura de compJstos de idêntico Rf

(1.7 g). Por recristalizaçÊlo fraccionada da-Imistura em AcOEt,

I



isolaram-se 238 mg de [56] [(22 5,24 R)-3 B -hidroxi-lanosta-8-

-eno-28,22-lactona], 135 mg de ergosterol e 1.136 g da mistura

pisolactona / ergosterol.

A restante fracção (150 mg) foi acetilada nas condições

Por C.G.L.-E.M.mistura [144 a] / [145 a] e 5 mg de

habituais, e seguidamente cromatografada e coluna de sflica

(hexano/AcOEt 9:1). Por ordem de eluição, o tiveram-se 90 mg da

separaram-se os dois compostos [144 a] e [1 5 a], cujos dados

espectrais coincidem com os das amostras ante~iores.

[56]

P.f. 279-2800C
(recristalizaç~o de M OH)

25
[d..,]D = +600 (c=l, CHC1 3)

I .V. ( KBr ) : ~ OH 3410 cm-1, VC=0 174 -1
cm

1H R.M.N. (100 MHz): 0.72 (3H,s), O. 1 (3H,s), 0.88 (3H,

s), 0.94 (6H,d,J=7), 0.97 (6H,s), 1 02 (3H,d,J=7), 2.50

(lH,m), 3.21 (lH,m,J =9, J =4.5), 4 45 (lH,m)aa ae

13 (CDC13) :C R.M.N. 178.3, 134.7. f34.2. 80.5, 78.9,

50.4, 49.8, 47.5, 46.9, 44. 7, 39. , 38.9, 37.1, 35.6,

30.9, 27.9, 27.5, 26.5, 24.3, 20·f· 19.2, 18.3, 15.6,

15.4, 12.2

m/z: 470.3840 (M+; C31H5003 requer 470.3759), 455 (M+

-CH 3) , 437 + (M+ (M+(M -CH3-H2O), 315 C9H1502) , 299

-

Anà1ise elementar: valores obtidos: 178.76: H 10.63



[1431

P.f. 162-1630C (recristalização

79.09; H 10.70

(P.f. lit.(206) 163°C)

25
[d..J D = -133° (c=I, CHCl 3)

I.V. (KBr): VOH 3400 cm-I, ~ HC=C 96 cm- 1

H
~CH3CN

U.V.: 273,283 e 294 nmmax

l H R.M.N. (60 MHz): 0.62 (3H,s), 0.t8 (3H,s), 0.86 (3H,

s ) , O•94 (3H, s) , O.95 (3H, s), 1. 08 3H, s ) , 3.55 (IH, m) ,

5.15 (2H,m), 5.35 (IH,m), 5.50 (IH,m)

m/z: 396 (M+, C28H440), 363 (M+-CH
3-HJO),

337 (M+-C
3H70),

271 (M+-C 9H14), 253 (M+-C
9HI 4-H2

0 ) I

Por acetilação do ergosterol nas clndiçõ~s habituais,

obteve-se ° acetato [143 aJ: 1

I

P.f. 174-1750C (recristalizaç~o de M~OH)

(P.f. lit.(206) 175°C I

I

LV. (KBr): VC=O 1730 cm-I, ~ HC=C
H

960
-1

cm

U. V.: 273, 283 e 294 nm



1H R.M.N.(300 MHz):

0.84 (3h,d,J=7),

0.65

0.92

(3H,s), 0.83 (3H,d,J=7),

(3H,d,Jd7), 0.97 (3H,s),

+378 (M -AcOH), .

1.04 (3H,d,J=7), 2.04 (3H,s), 4.71 (lH,m), 5.21 (2H,m),

5.39 (lH,d), 5.57 (lH,d) I

mlz: 438 (M+, C30H4602" 423 (M+-C~3"
+ +

363 (M -AcOH-CH3), 253 (M -C 9H17-AcOH),

P.f. mistura 163-172oC
(reCristalizaf~o de MeOH)

I. V. (KBr): VC=O 1730 -1cm

foi feita nas

R.M.N.

Coluna SE-54 (25 m x 0.18 mm)

I

(300 MHz): 0.55-1.01 136H'
2.00 (6H,s), 4.60 (2H,m), 5.12 (4H,m)

I

mlz: 442 (M+[14S al' C30HS002" 440 (1+[144

A separaç~o da mistura por C.G.L.-J.M.

condições seguintes: I

I

TOcoluna 270°C

TOinj. 300°C

TOfonte iónica 300°C



~li I

m/z: 442 (M+, C H O M+ I30 50 2)' 367 ( -AcO~-CH3)' 327, 288, 255

A mistura contém 76% de [144 a] 24% de [145 a],

calculado por C.G.L ..

[127]

P.f. l65-l700C
(recristalizaç~o de M OH)

25
[ rJ..]D = +290 (c= 0.16, CHC1 3)

(300 MHz): 0.66 (3H,s), 0.87 (9H,s largo),

I. V. (KBr):

~ C=CH 1640 e
2

lH R.M.N.

~ C=O 1730 cm-
l, ~ C~O 1240 e 1255 cm- l,

900 cm- l

0.97 (12H,s largo), 2.02 (3H,s), 2.07 (3H,s), 4.50

(lH,m), 4.78 (lH,s), 4.85 (lH,s), 5.2 (lH,m)

m/z:

+
281 (M -CllH2002-A OH-CH3)

[127] nas condi~eeJ habituaisPor hidrólise de

05

formou-

480 (M+-AcOH),

+(M -2AcOH-CH3),

540 (M+, C35H5604), 525 (M+-C 3)'

+ +
(M -AcOH-CH 3), 420 (M -2AcOH),

+
(M -C1IH2002),356

465

-se o diol [126] (lanosta-8, 24(28)-dieno-3 B, 2-diol).

[126]

P.f. l6l-l650C (recristalização de M10H)

I.V. (KBr): ~ OH 3450 cm- l



I

1H R.M.N. (300 MHz): 0.70 (3H,s), 0.181 (3H,s), 0.91 (3H,

s), 0.92 (3H,d,J=6), 0.98 (3H'S)I, 1.01 (3H,d,J=6),

1.04 (3H,s), 1.06 (3H,d,J=6), 3.23 (lH,m), 3.80 (lH,m),

4.78 (lH,s), 4.88 (lH,s)

13
C R. M. N. (CDC13 ) : 153 . 9 • 135 . O, 1 4. 8 , 109 . 4 , 78 . 3 ,

71.0, 50.4, 49.8, 47.0, 44.4, 41.0,138.8, 36.9, 35.4,

33.4, 27.6, 26.3, 24.2, 21.8, 21.~, 20.8, 18.9, 18.1,

15.2 I

m/z: 456 (M+, C H O) 441 (M+ H +31 52 2 ' -C 3 ' 438 (M - H20), 423

(M+ -H20) , 423 (M+-H20-CH3)
, 372 (+-C

6H12)
, 357. (M+

-C 6H12-CH3), 340 (M+-C6H11-H2o-CH3)r 339 (M+-C
6

H
12

- H
20

-CH3), 314 (M+-C 9H180), 281 (M+-C9H18+-H20),
123 (C

9H15),

113 (C 7H130), 109 (C8H13)
I

I I I . 4 . 3. Iso1amento .QQ 1.2Z Hl.~~túJtt..l;~...=J~~U=J;t.a..k:bW~2.=..,í

22-diacetató[941.acetato ~ peróXid~ ~ eraosterol ~

~ acetato ~ peróxido ~ 9, l1-dehid1oeraosterol ~l

A terceira fracção recolhida da c lomatOgrafia do ex-

tracto etéreo, contém os compostos [93], [3] e [4] de R
f

idêntico.

(hexano / AcOEt

diacetato

Por acetilaç~o nas condiçaes habit1ais,

[94] da mistura dos endoperóxildos

[3 a]/[4 a]. .1

Por cromatografia em coluna de sili~a

separou-se o

de ergosterol



P.f. 190-192oC

7:3), obteve-se por ordem de elui;~o 779 9 da mistura [3 a]:

[4 a] e 328 mg de [94].

(recristalização de MrOH)

(c=l. 5, CHC1 3)

LV. (KBr): -\)OH 3450 cm-I, Vc=o 172 e 1730 cm- 1

VHC=C 970 cm- 1

H

1H R.M.N. (300 MHz): 0.72 (3H,s), 10.87 (6H,s), 0.92

(3H,s), 0.94 (3H,d,J=6), 1.00 (3H,s~, 1.32 (6H,s), 2.05

(3H,s), 2.06 (3H,s), 4.57 (lH,s l1g0), 5.25 (lH,dd,

J 1=7.5,J2=3.7), 5.56 (lH,dd,J1=15,J =7.5), 5.79 (lH,d,

J=15)

13C R.M.N. (CDC1 3): 170.7, 142. 1, 34.8, 134.0, 121.0,

77.9, 76.6, 70.5, 49.5, 47.0, 45. , 44.7, 40.4, 36.7,

30.8, 29.8, 27.4, 27.1, 25.9, 24. , 23.3, 21.8, 21.3,

20.9, 18.9, 18.0, 15.1, 13.2

m/z: 542 (M+, C34H5405), 482 (M+-A OH), 467 (M+-AcOH

+ + +-CH3) , 464 (M -AcOH-H20), 449 (M -AcO -CH
3-H20),

407 (M

+ +-2AcOH-CH3), 389 (M -2AcOH-CH3-H20), 367 (M -C
5HgO-AcOH

-2CH3), 356 (M+-C10H1803), 341 (M+-C OH
1803-CH 3),

325(M+



P.f. da mistura 199-201oC (recristalizaç~o de MeOH)

I.V. (KBr): VC=O 1730 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.73-1.00 (36H,grupos -CH3) , 2.01

(6H,s), 4.98 (2H,m), 5.18 (4H,m), 5.36 (lH,m), 6.22

(lH,d,J=9),

(lH,d,J=9)

6.25 (lH,d,J=9), 6.5 (lH,d,J=9), 6.59

A mistura contém 80% de [3 a] e 20% de [4 aJ, calculado

1por H R.M.N.

Por c.c.d. em placa de siliCa-AgN03, com três desenvol

vimentos sucessivos (hexano I AcOEt 9:1), i olou-se o peróxido

menos polar [3 aJ.

P.f. 200-202oC (recristalizaç~o

lit. (207)202-2050C)

de MeOH) (P.f.

I.V. (KBr): ~ C=O 1730
-1cm

1H R.M.N. (300 MHz): 0.82-1.00 (18H grupos -CH3), 4.97

(lH,m), 5.20 (2H,m), 6.22 (lH,d,J=9), 6.50 (lH,d,J=9)

m/z: 470.339714 (M+, C30H4604 reque 470.339591), 455

(M+-CH3), 410 (M+-AcOH), 395 (M+-AcO -CH
3)

, 378 (M+-AcOH

-02), 363 (M+-ACOH-02-CH 3), 285 (M+ 9H17-AcOH), 270 (M+

-C
9H17-AcOH-CH3), 253 (M+-C

9H17-ACOH-
2)



Por hidrólise de [3 a] nas condiçê5'els habituais, obteve

-se o peróxido de ergosterol [3]. Os dados fisliCOS e espectrais de

[3] e [3 a] coincidem com os de amostras autê ticas.

LU

P.f. l77-l780C

lit.(208)176-1780C)

(recristalizaç~o de MeOH) (P.f.

1. V. (KBr): V OH 3350 -1cm

(lH,d,J=9)

lH R.M.N. (300 MHz): 0.82-1.00 (18H, ~rupos

(lH,m), 5.18 (2H,m), 6.16 <lH,d,J=9),16042

metilo), 3.90

363

269

+
), 396 (M -°2 ) ,

+
(M -C9H17-H20),

C28H4403)' 410 (M+-H 2

+303 (M -C9H17), 285
+

(M -02-CH3-H20),

+
(M -C9H18-CH3-H20), 253

m/z:

25-diol l..2.n

I

111.4.4. I~Qlam~ntQ ~ 122 R)~22-acetoxi-1anfsta-8'23-dieno-3~~

I° extracto metanólico de P. ~inc~~~ius (forma ~ube-

rosus) , foi elu!do numa coluna de silica (~exano I AcOEt 7:3),

recolhendo-se vArias fracçê5'es de polaridade cr scente. As frac-

ç~es que continham os triterpenóides ([56], 92] e [93]) foram

reunidas e o eluente removido por evaporaç~o a press~o reduzida.

Por cromatografia de "flash" da mist ra obtiveram-se 4

mg de [93].



20%

P.f. l87-l90oC (recristalizaç~ de MefH)

LV. <KBr): -:J OH 3370 cm- l, VC=O ltZO cm- l

1 I

H R.M.N. (300 MHz): 0.70 (3H,s), 0.~2 (3H,s), 0.87 (3H,

s) , 0.94 (3H, d, J=6), 0.97 (3H, s ) , O. f8 (3H, s ) , 1. 32 (6H,

s ) , 2.05 (3H,s), 3.42 (1H,s lafgo), 5.30 (1H,dd,

J=7.5,3.7), 5.65 <lH,dd,Jl=14.7,Jz17.5), 5.86 <lH,d,

J=14.7)

m/z: 500 (M+, C32H5204)' 485 (M+-CH3 ' 482 (M+-H
20),

467

-AcOH-CH 3-H20), 389 (M+-AcOH-2H
20-CH)

325 (M+-C H °
, 8 13 3

H + +
- 2°), 314(M -C10H1803)' 299(M -C10H1803-CH3)' 281(M+

-C10H1803-CH3-H20)

I I I . 4 . 5. Iso1amento .dQ J.22 s..a...u ~--*-~:LW...!:...léo--",-~~w.x."--=IlI.6..::~~

-22.23-triol [1061 § i22~

-etilideno ~B .Z2.23-triol [1071

O extracto etéreo do P. tincto~ius I<forma c~assipes)
foi eluido numa coluna de sílica com hexano / +cOEt 7:3. Recolhe-

ram-se três fracç~es de polaridade crescente, que contêm respec-

tivamente ergosterol, a mistura dos monoacetatjs [104]: [105], e a

mistura de endoperóxidos do ergosterol [3]:[4]

A mistura [104]:[105] (1.9 g), na pr~porção 80%



I

calculada por 1H R.M.N., ~oi recristalizada dl metanol e hidroli

sada nas condic;a'es habituais. Por cromatOgraf(a de "flash" (hexa-

no/AcOEt 7:3), da mistura hidrolisada, obt'veram-se 764 mg de

[106] e 145 mg de [107].

[106]

[1071

I

P.f. 193-1950C (recrista1i2a~~o de Me~H)
25 I

[0(.]0 = +38
0

(c=1.1, CHCl 3) j
1.V. (KBr): ..J OH 3400 cm-1. V C=CH

2
1 14 0 e 900 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.73 (3H,s), 0.~1 (3H,s), 0.92 (3H,

s) , 0.95 (3H, d , J=6), 0.99 (3H, s), 1. 90 (3H, s), 1. 06 (3H,

d,J=6), 1.11 (3H,d,J=6), 2.39 (lH,h,IJ=6), 3.23 (lH,dd,

J 1=9, J 2=4.5), 3.62 (lH,d,J=9), 4.07 (lH,d,J=9), 5.09

( 1H, s ), 5. 14 (lH, s )

13 (COCl 3) : 157.9, 134.4, 134.3, 110.1, 78.9,C R.M.N.

75.2, 74.0, 50.3, 49.9, 46.7, 44.4, 38.8, 37.0, 36.7,

I
35.5, 31.0, 30.7, 30.5, 27.9, 27.7, 26.5, 24.3,27.81'

23.2, 22.2, 21.0, 19.1, 18.2, 15.6, 15 .4, 12.0

+ + 1m/z FAB: 473 (M +1), 472 (M , C31H500r)

I

P.f. 192-1960C (recristalizac;ão de Me~H)

25
[ ~]O = +390 (c=1.1, CHCl 3)



J=9), 5.63 (lH, q, J=6)

I. V. (KBr): VOH 3400 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.74 (3H,s), 10.81 (3H,s), 0.92

(3H,s), 0.93 (3H,d,J=6), 0.99 (3H,s), 1.00 (3H,s), 1.07

(3H,d,J=6), 1.11 (3H,d,J=6), 1.7~ (3H,d,J=6), 2.83

(lH,h,J=6), 3.22 (lH,m), 3.62 (lH,r,J=9), 3.98 (lH,d,

I

13 IC R.M.N. (CDC1 3): 147.2, 134.4, 134.3, 122.9, 78.9,

73.6, 72.7, 50.3, 49.9, 46.7, 44.t, 38.8, 37.0, 36.5,

35.5, 31.0, 30.8, 27.9, 27.8, 27", 27.5, 26.4, 24.3,

21.5, 21.3, 21.0, 19.1, 18.2, 15.7, 1 .4, 13.5, 11.8,

mlz FAB: 466 (M+. C32H5403" 465 (M+-t)

111.5. Isolamento ~ n -manitol

O extracto metanólico do P.~inc~oriu (forma tuberosus)

foi eluído numa coluna de sílica com hexano I AcOEt 7:3, e segui-

damente com metanol. Da fracç~o metanólica recipitaram 2 9 de

cristais de manitol, cujos dados físicos e spectrais coincidem

com os de amostra autêntica .

.u -manitQl

P.f. 155-1650C
(recristalizaç~o de

(P . f. 1 i t . (212) 1660 C)



[do. ]2g = +18° (c=1.9, borax , 0.2 N)

r. V. ( KBr ): VOH 32 OO cm- 1

1H R.M.N. (60 MHz) em D20: 3.8 (s

13C R.M.N. em D20 : 76.3, 75.3, 73.6

Coluna OV-101

TO
coi. 160°C

TO 250°Cinj.

(20 m x 0.25 mm)

Por C.G.L. B - glucose e

físicas e espectrais coincidem com as de amos

P.f. 124-1250C (recristalizaç~o de Me

autêntica.

:~:~5:i~~::12:C::~:~)CHC13) I

.~ l-iI.V. (filme NaCl): VC=O 1730 e 1740 ci

lH R.M.N. (300 MHz): 2.05 (6H,s), F.07 (6H,s), 2.09

(6H,s), 4.07 (2H,dd,J1=11.7, J2=5.7)~14.21 (2H,dd,J1=15,

I



J 2=2.7), 5.07 (2H,m), 5.45 (2H,d,J=9)

m/z: 434 (M+, C H ° + +18 26 12)' 375 (M -CH3C02), 361 (M-

CH2C02CH3), 289 (M+-(CH3CO)30), 217, 187, 170, 157, 145,

139, 128, 115, 103, 97, 85, 73

111.5.2. FormacaQ ~ hexabenzoato ~ manitol

A uma mistura de 0.5 c.c. de piridina e 0.5 c.c. de

clorofórmio seco arrefecida em banho de gêlo, adicionou-se uma

soluç~o arrefecida de 0.5 c.c. de cloreto de benzoilo em 0.5 C.c.

de clorofórmio. De seguida, adicionaram-se com agitaç~o, 50 mg de

manitol, mantendo a temperatura a 10oC. A mistura reaccional foi

deixada no frigorifico durante 24 horas, após o que foi diluída

com clorofórmio e lavada sucessivamente com H2S04 2M, àgua,

NaHC03 aquosa a 10% e Agua. Após remoç~o dos solventes por evapo

raç~o a press~o reduzida, o hexabenzoato de manitol foi recrista-

lizado de éter de petróleo, obtendo-se 3D mg de cristais.

Os dados fisicos e espectrais do hexabenzoato de mani-

tol, coincidem com os de amostra autêntica.

P.f. 154-1550C (P.f. lit.(212) 148oC)

25
[0(.]0 = +540 (c=O.8, CHCl

3
)

I. V. (filme NaCl): Vc=o 1720 cm- 1

u. V . : À cn3CN 235 nm
max.



111.6. Isolamento ~ Acidos gordos

Parte do extracto metanólico do P.tinctorius (form

tuberosus) foi metilado com diazometano.

A mistura metilada, foi cromatografada em coluna de

sílica (éter de petróleo / éter etílico 9:1), obtendo-se 1.78 g

de ésteres de Acidos gordos de mesmo Rf em c.c.d ..

A separação e identificação dos esteres dos Acidos

gordos foi feita por C.G.L.-E.M. (c.f. Fig. XXVI).

1H R.M.N. (300 MHz) da mistura metilada: 0.87 (s),

1.26 ( s ) , 1.30 (s), 1.60 (m), 2.03 (M), 2.26 (t), 2.75

(m), 3.62 (s), 5.31 (m )

13C R.M.N. (CDCl 3 ) da mistura metilada: 173.2, 130.0,

129.7, 78.6, 77.0, 75.4, 68.9, 62.1, 34.2, 34.0, 31.9,

29.7, 29.5, 29.3, 29.1,27.2,24.8, 22.7, 14.0

C.G.L.-E.M. da mistura metilada:

coluna OV-101 (19 m x 0.25 mm)

TO 800 C durante 30 minutos, 80-2700 C a 4 0 / mi nu t ocol.

2700 C durante 5 minutos

TO 3000C
inj.

TO 3000C

fonte iónica

steres de àcidosgordos identificados:

Capróico (6:0), M+ 130; Càprico (10:0), M+ 186; Làurico

(12:0), M+ 214; Mirístico (14:0), M+ 242; Palmltico

(16:0), M+ 270; Esteàrico (18:0), M+ 298; Lignocêrico



(24:0), M+ 382; Oleico (18:1), M+ 296; (18:2), M+ 294;

111.7. AcetilaçãQ ~ piSolactona

A pisolactona [56] foi acetilada nas condiç~es habi-

tuais, para formar [57] «22 S, 24 R)-3B -acetoxi-lanosta-8-eno-

-28,22-lactona), com rendimento quantitativo.

P.f. 297-280oC (recristalizaç~o de MeOH)

25
[ f:i....]D = +530 (c=l, CHCl 3)

I . V. ( KBr ): ;; C=0 1746 e 17 25 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.70 (3H,s), 0.88 (9H,s), 0.94 (6H,

d , J=6) • 1. 00 (3H, s) , 1.04 (3H, d, J=6), 2.05 (3H, s ) , 2.23

(lH,m), 2.57 (lH,m), 4.49 (2H,m)

13 (CDCl 3) : 178.1. 170.7, 134.8, 134.5, 80.9,C R.M.N.

80.6, 50.7, 50.1, 47.9, 47.0, 45.0, 40.0, 38.1, 35.2,

35.1, 31.7, 29.9, 27.2, 26.6, 24.5, 24.2, 21. 2, 20.6,

19.2, 18.4, 16.6, 15.2, 12.5

m/z: 512.3856 (M+; C33H5204 requer 512.38653), 497 (m+

+ +-CH3), 452 (m -AcOH), 437 (M -AcOH-CH
3)

AnAlise elementar: valores obtidos C 77.18; H 10.30



Cristalografia de R.X.

Sistema monoclínico a= 9.391(3),

c= 25.960(6) ~

13= 95.43(2)

u= 1509 X3

Grupo espacial P2 1, z= 2

Densidade D = 1.42 g/cm3
c

b= 6.217(1),

Dimensaes do monocristal 0.04 x 0.75 x 0.04 mm

9 max= 580
; 2259 r e f Lexões com r adí ec'ãc CuKaI... ( À= 1.54 X)

A estrutura foi determinada por métodos directos, usan-

do um sistema de programas, SHELXTL. A estrutura foi refinada por

métodos de regress~o linear até um factor R= 0.052.

111.8. Formac!o ~ p-bromobenzoato ~ pisolactona

A uma soluç~o de 124 mg de pisolactona em 1 c.c. de

piridina anidra, adicionou-se um excesso de cloreto de p-bromo-

benzoilo. A mistura reaccional foi aquecida a refluxo durante 1

hora, e após arrefecimento em banho de gêlo, adicionou-se uma

gota de Agua. Após extracç~o habitual e purificaç~o por c.c.p.

(hexano/AcOEt 9;1) obtiveram-se 50 mg de cristais de [58] [(22 S,

24 R)-313 -p-bromobenzoiloxi-Ianosta-8-eno - 28,22-lactona].

P.f. 315-3170C (recristalizaç~o de MeOH)

1 QA



I.V. (KBr): ..JC=O 1760 e 1720 cm- 1

1 .H R.M.N. (100 MHz). 0.74 (3H,s), 0.89 (3H,s), 0.94

(3H,s), 1.02 (3H,s), 1.04 (3H,s), 4.30-4.87 (2H,m), 7.46

-7.89 (4H,m).

111.9. Formªç~Q ~ derivado L1Jl ~ pisolactona

A uma soluç~o de 454 mg de pisolactona em 20 c.c. de

tetra-hidrofurano, foram adicionados 0.4 c.c. de di-hidropirano e

2 mg de Acido p-tolueno-sulfónico. A mistura foi deixada 24 horas

á temperatura ambiente, após o que se adicionaram 0.2 c.c. duma

soluç~o alcoólica de amoníaco. A mistura foi evaporada a press~o

reduzida e o produto extraído do modo habitual. Após purificação

por cromatografia em coluna, obtiveram-se 300 mg de [73] [(22 S,

24 R)-3 B -[2'-tetra-hidropiranil]-lanosta-8-eno- 28, 22-lactona] .

P.f. 232-2330C (Recristalizaç~o de MeOH)

1H R.M.N. (60 MHz): 0.70-1.10 (24H, grupos -CH3), 3.10-

-4.10 (4H,m), 4.40 (lH,m)

III. 10. Determinaç~ dg cQofigurªç~ absoluta gm Q=1 dg Risolactona

17.8 mg de pisolactona foram dissolvidos numa solução

de 71.5 mg de anidrido (±)-~-fenilbut!ricoem 0.5 c.c. de p í r í.>

dina. Ao fim de 16 horas á temperatura ambiente adicionou-se uma



gota de àgua, e aqueceu-se a soluç~o a 90 0 C durante 30 minutos.

Após adiç~o de 3 c.c. de benzeno, titulou-se o àcido fenilbuti-

rico com NaOH 0.1 N (4.32 c.c.) em presença de fenolftaleina. A

fase aquosa foi extraida duas vezes com benzeno, e acidificada

com 1 c.c. de HCl N. Após nova extracç~o com benzeno, a fase

orgânica que contém o àcido d. -fenilbutirico foi seca sobre sulfa-

to de magnésio, e a sua rotaç~o óptica determinada.

Acido ~-fenilbutirico obtido 61.5 mg

Rendimento de esterificaç~o 78%

[ of..]obs= -0.105
0

25
[~]D= -3.450 (c= 0.3, benzeno). Configuração S

Rendimento óptico 22.4%

Da fase orgânica inicial, isolaram-se 6.7 mg do ester

[72], após purificaç~o por cromatografia de "flash" (hexano/AcOEt

8:2).

P.f. 221-2230C

1 -1I.V. (KBr): V C=O 1750 e 1720 cm

111.11. Oxidacão gg pisolactona ~ Q reagente ~ JQn~

A uma soluç~o de 100 mg de pisolactona em 30 c.c. de

acetona, adicionaram-se com agitação e ã temperatura ambiente 0.2

C.c. do reagente de Jones(209). A reacç~o ê completa ao fim de 10

minutos. Por extracç~o do modo habitual, e recristalizaç~o de



metanol, obtiveram-se 95 mg da 3-oxopisolactoria [92].· Os dados

fIsicos e espectrais coincidem com os do produto natural.

III.12. Reduç~o ~ pisolactona ~ LAH

Uma soluç~o de 890 mg de pisolactona em tetra-hidrofu-

rano redestilado sobre tetra-hidreto-aluminato de lltio, foi

adicionada lentamente e com agitaç~o, a uma soluç~o de 1 g de

tetra-hidreto-aluminato lltio em tetra-hidrofurano, sob atmosfera

de. azoto. A mistura reaccional foi mantida a refluxo durante 5

horas. Em seguida, o excesso de hidreto foi destruIdo por adiç~o

gota a gota duma soluç~o aquosa saturada de sulfato de sódio. O

tetra-hidrofurano foi evaporado sob press~o reduzida, e o meio

reaccional dissolvido em clorofórmio.

Após lavagem com àgua, soluç~o aquosa de sulfato de

sódio e novamente com àgua, a fase orgânica foi seca sobre sulfa-

to de sódio anidro. Obtiveram-se 450 mg de [59] [(22 S, 24 R)-24-

-metil-lanosta-8-eno-36,22,28-triol].

P.f. 193-1960C (recristalizaç~o de AcOEt/EtOH 20:1)

25
[ -' ] D= +430

( 1 6 CHCl )~ c= ., 3

_"I -1
I.V. (KBr): V OH 3400 cm

1H R.M.N. (300 MHz): 0.71 (3H,s), 0.81 (3H,s), 0.91 (15H,

5 grupos -CH3), 1.00 (3H,d,J=6), 3.23 (IH,m), 3.50

( lH, m), 3. 71 (2H, m)

1a.,



C.G.L. do derivado trisililado de [59] (HMDS:TMCS, 20

minutos a 80°C):

Coluna OV-101 (25 m x 0.25 mm)

T
O

c o l 250-280oC 30/minuto

TOi n j 350°C

t R= 15 minutos

111.13. Redyção ~ l11l ~ LAH

340 mg de [73] em soluç~o de tetra-hidrofurano foram

reduzidos numa solução de tetra-hidreto-aluminato de lítio, em

tetra-hidrofurano, segundo ° processo descrito no paràgrafo ante-

rior.

Obtiveram-se 134 mg de [74] [(22 S,24 R)-24-metil-313-

-[2'-tetra-hidropiranil]-lanosta-8-eno-22,28-diol].

P.f. 200-202oC (recristalizaç~o de MeOH)

" -1I.V. (KBr): Y OH 3450 cm

I I I . 14. ~ilgç~Q .9§ l.1.4.l

A uma soluç~o de 180 mg de cloreto de tosilo em 0.5

c.c. de piridina, adicionaram-se 132 mg de [74] em soluç~o de 0.5

c.c. de piridina. A mistura reaccional foi deixada 1 h em banho

de gêlo, seguido de 24 horas à temperatura ambiente. De seguida

188



adicionaram-se 2g de gêlo e Agua gelada, precipitando [75]. Após

extracçilo do modo habitual e purificaç'ão por c.c.p. obtiveram-se

100 mg de [75] «22 S, 24 R)-24-metil-3 B -[2 C-tetra-hidropira-

nil]-lanosta-8-eno-22,28-ditosilato).

P.f. 129-1300C

I . V. ( KBr ): .:) C=C 1175 e 119O cm- 1

..J SO 1370 cm- 1

2

À CH3CN
U.V.: 229, 258, 264 e 275 nmmax

111.15. AcetilaeJo ~ triol~

o triol [59] foi acetilado nas condiç~es habituais,

para formar [60] [(22 S, 24 R)-24-metil-lanosta-8-eno-3B ,22,28-

tr iacetato] .

P.f. 112-1150C
(recristalizaç~o de MeOH)

25
[~]D= +300 (c= 1.0, CHC1 3)

_"'\ -1
I.V. (KBr): YC=O 1740 cm

1H R.M.N. (60 MHz): 0.69 (3H,s), 0.81-0.97 (21H, grupos

-CH3), 2.00 (9H,s), 3.94 (2H,m), 4.44 (lH,m), 5.02 (lH,m)

m/z: 600.4190 (M+; C37H6006 requer 600.439), 585 (M+

-CH3), 540 (M+-AcOH), 525 (M+-ACOH-CH
3),

480 (M+-2AcOH),



470 (M+-C 7H1402), 465 (M+-2AcOH-CH
3),

455 (M+-C
7H1402

-CH3), 395 (M+-C7H1402-AcOH-CH3)' 357 (M+-e13H2304).

111.16. Tosilaç~ ~ triol~

A uma soluç~o de 24.2 mg de cloreto de tosilo em 5c.c.

de piridina foram adicionados a OoC, 100 mg do triol [59]. A

mistura reaccional foi deixada em banho de g810 durante 1 hora e

seguidamente 24 horas à temperatura ambiente. Por adiç~o de 2 9

de gêlo e àgua gelada precipitou [61]. Os cristais de [61] foram

lavados com àgua gelada e recristalizados de éter de petróleol

metiletilcetona obtendo-se 90 mg de [61] [(22 5, 24 R)-24-metil-

-lanosta-8-eno-3 B ,22,28-tritosilato].

P.f. 126-1290C

) -1
I.V. (KBr): V C=C 1175 e 1190 cm

~ 50 1370 cm- 1

2
~ CH3CN

U.V.: . max 229. 258. 267 e 275 nm

1H R.M.N. (60 MHz): 0.66 (3H,s), 0.81-0.94 (21H, grupos

-CH3), 2.38 (9H,s), 3.70-4.37 (4H.m), 7.17-7.76 (12H,m).

111.17. FQrmac~ ~ mQnobenzoato [1371

A uma soluç~o de 114 mg do triol [59] em 4.8 c.c. de



acetonitrilo e 2.4 c.c. de trietilamina adicionaram-se com agita-

ç~o magnética 98 mg de cianeto de benzo!lo. A reacç~o é completa

ao fim de 5 minutos. O cianeto de benzo!lo em excesso foi des-

truido por adiç~o de algumas gotas de âgua, e os solventes remo-

vidos por evaporaç~o a pressão reduzida.

Após extracç~o do modo habitual e purificaç~o por

c.c.p. obtiveram-se 98 mg de [137] [(22 5, 24 R)-24-metil-3B ,22-

-diol-lanosta-8-eno-28-benzoato].

[1371

P.f. 81-82oC (recristalizaç~o de MeOH)

I.V. (KBr): VOH 3400 cm- 1

-J C=O 1720 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.70 (3H,s), 0.81 (3H,s), 0.89

(3H,d,J=6), 0.90 (3H,s), 0.96 (3H,d,J=6), 0.98 (3H,s),

0.99 (3H,d,J=6), 3.23 (lH,m), 3.81 (lH,m), 4.34 (2H,t,

J=6), 7.44 (2H,t,J=6), 7.55 (lH,t,J=6), 8.03 (2H,d,J=7.5)

111.18. Pirólise dQ monobenzoato [1371

7 mg do monobenzoato [137] foram colocados num tubo de

sublimaç~o, e aquecidos num forno a 2380C sob press~o reduzida

durante 7 horas. Sublimaram 3 mg dum sólido de maior Rf que o

produto de partida. 1Por H R.M.N. verificou tratar-se duma mis-

tura complexa, na qual se encontra o produto de partida.

,n,



111.19. Hidr6lise ~ diacetato l2!l

Por hidrólise de [94] nas condiçôes habituais, formou-

-se o triol [95], [(22 R)-lanosta-8,23-dieno-3 d- ,22,25-triol],

com rendimento quantitativo.

P.f. 184-186oC (recristalizaç~o de MeOH)

I V " -1.. (KBr): y OH 3500 cm

..J HC=C 970 cm- 1

H

1H R.M.N. (300 MHz): 0.75 (3H,s), 0.87 (3H,s), 0.90

(3H,s), 0.96 (3H,d,J=6), 1.00 (3H,s), 1.02 (3H,s), 1.37

(6H,s), 3.45 (1H,dd,J1=15, J 2=7 . 5 ) , 5.88 (1H,d,J=15).

111.20. Acetilªç~Q ~ ~

A acetilaç~o de [95] nas condiçôes habituais, formou o

diacetato [94], [(22 R)-25-hidroxi-lanosta-8,23-dieno-3~,22-

-diacetato],com um rendimento quantitativo. Por acetilªç~o prolon-

gada formou-se o triacetato [96] [(22 R)-lanosta-8,23-dieno-3oL,

22,25-triacetato] e outros produtos de degradaç~o.

L2Ql (óleo)

I.V. (filme NaCl): y C=01730 -1cm

1H R. M.N. (300 MHz): O• 71 (3H, s ) , 0.86 ( 3H, s ) , 0.89



(3H,s), 0.92 (3H,s), 0.95 (3H.d.J=6). 1.00 (3H.s). 1.52

(6H.s), 2.04 (6H.s). 2.06 3H,s), 4.65 (lH,s largo), 5.30

(lH,dd,J1=7.2, J 2=3.7). 5.56 (lH,dd,J1=16.2, J
2=7.2),

5.94 (lH,d,J=14.7).

111.21. Acetilac!Q ~ triol [1061

o triol [106] foi acetilado nas condiç~es habituais,

para formar com rendimento quantitativo, o triacetato [108]

[(22 S, 23 R)-lanosta-8,24(28)-dieno-36 ,22,23-triacetato].

r108]

P.f. 162-1650C (recristalizaç~o de MeOH)

25
[ol]D = +39° (c: 1.4, CHCl3)

.~ -1I.V. (KBr): VC=O 1730 cm

1H R.M.N. (300 MHz): 0.73 (3H,s), 0.90 (3H,s), 0.93

(6H,s), 1.02 (3H,d,J=6), 1.03 (3H,s), 1.05 (3H.d,J=6),

1.10 (3H.d,J=6), 2.03 (3H,s). 2.05 (3H,s). 2.10 (3H.s),

2.32 (lH,h,J=6), 4.50 (lH,m), 5.02 (lH,s), 5.10 (lH,s).

5.16 (lH,d,J=9).

+ + +
m/z: 598 (M, C37H5S06), 523 (M -AcOH-CH3), 478 (M -

-2AcOH), 463 (M+-2AcOH-CH3), 403 (M+-3AcOH-CH
3),

369 (M+-

CI1H1S04-CH3)' 356 (M+-C13H2204)'



111.22. Formaeao ~ acetonido [1191

A uma soluç~o de 456 mg de [106] em 10 c.c. de acetona.

adicionaram-se 8 mg de Acido p-tolueno-sulfónico. A mistura re-

accional foi aquecida a refluxo durante duas horas. Em seguida

adicionou-se bicarbonato de sódio sólido, e o produto da reacç~o

foi extraído do modo habitual. Após purificaç~o por cromatografia

de coluna (hexano/AcOEt 7:3) recuperaram-se 410 mg de [119] [(22

5, 23 R)-3B -hidroxi-Ianosta-8,24(28)-dieno-22,23-acetonido].

[119]

P.f. 197-2000 C (recristalizaç~o de acetona)

25
[ -J ] D= +570

(- 3 1 CHCI )gl" c- ., 3

1H R.M.N. (300 MHz): 0.66-1.16 (30 H, grupos -CH3), 1.40

(3H.s), 1.54 (3H,s), 2.38 (lH,h.J=9), 3.23 (lH,m), 4.29

(lH,d,J=7.2),

( 1H, s ) .

4.74 (lH,d,J=7.2), 5.04 (lH.s). 5.25

111.23. AcetilaeJQ gç acetooido [119]

o acetonido [119] foi acetilado nas condições habi-

tuais. para formar com rendimento quantitativo [120] [(22 S,

23 R)-3 e -acetoxi-Ianosta-8,24(28)-dieno-22,23-acetonido] de p.f.

200-2040C (recristalizaç~o de acetona).



111.24. Formaejo ~ moooacetato [1211

A 432 mg do acetonido [120] em soluç~o de 10 c.c. de

tetra-hidrofurano e 5 c.c. de metanol, adicionaram-se 5 c.c. de

àc. acético a 75% e aqueceu-se a refluxo durante duas horas. Em

seguida, os solventes foram removidos por evaporaç~o a press~o

reduzida, e os cristais de [121] lavados com água gelada e puri-

ficados por cromatografia de coluoa (hexaoo/AcOEt 7:3), obtendo-

-se 231 mg de moooacetato [121] [(22 5, 23 R)-22,23-di-hidroxi-

-lanosta-8,24(28)-dieno-3B -acetato].

[121]

P.f. 181-1850C (recristalizaç~o de MeOH)

25
[o(]D= +390 (c= 1.4, CHCl 3)

V B -"' -11 .. (K r): V OH 3450cm

..J C=O 1700 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.73-1.10 (24H,8 grupos -CH3), 2.04

(3H,s), 2.38 (lH,h,J=9), 3.62 (lH,d,J=9), 4.07

(lH,d,J=9), 4.50 (lH,dd,J1=9.0, J 2=4.5), 5.09 (lH,s),

5.19 (lH,s).

111.25. Formaç~Q ~ diacet~ [1221 ~ [12~]

53 mg de [121] foram acetilados á temperatura ambiente,

e a evoluç~o da reacç~o seguida por c.c.d ..



t
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hexano/AcOEt 8:2

t(minutos)
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t
20

f
60

A reacç~o foi interrompida ao fim de uma hora, e a

mistura extraida do modo habitual. Após cromatografia de "flash",

obtiveram-se 19 mg de (122] [(22 S, 23 R)-22-hidroxi-Ianosta

-8,24(28)-dieno-3 B-23-diacetato] 17 mg de [108] e 19 mg da mis-

tura [122]:[123].

11221

P.f. 188-1920C (recristalizaç~o de MeOH)

1H R.M.N. (300 MHz): 0.70 (3H,s), 0.88 (6H,s), 0.90

(3H,s), 0.91 (3H,d,J=7.2), 1.01 (3H,s), 1.05 (3H,d,J=7),

1.11 (3H,d,J=7), 2.05 (6H,s), 2.36 (lH,h,J=6), 3.74 (lH,

d , J=9) , 4.50 ( 1H, m) , 5. 13 (lH, s) , 5.15 ( 1H, s ) , 5. 17

(lH,d,J=9) .

9.6 mg de [122] foram dissolvidos numa soluç~o de 31.5

mg de anidrido (±)-ol-fenilbutirico em 0.5 c.c. de piridina. Ao

fim de 24 horas à temperatura ambiente, adicionou-se uma gota de



Agua e aqueceu-se 30 minutos em banho de Agua. De seguida adicio-

naram-se 3 c.c. de benzeno e titulou-se o ácido fenilbut!rico com

NaOH 0.1 N (2.01 c.c.) em presença de fenolftale!na. A fase

aquosa foi extraída duas vezes com benzeno e seguidamente acidi-

ficada com 1 c.c. de Hei N. Após nova extracç~o com benzeno, a

fase orgânica que contém o ácido fenilbut!rico foi seca sobre

sulfato de magnésio e a rotaç~o óptica determinada.

Acido~-fenilbut!ricoobtido 32.8 mg

Rendimento de esterificaç~o 13%

25
[ol)D = -0.1750 (c= 0.34, benzeno) configuraç~o 5

Rendimento óptico 17%

111.27. Oxida%~Q ~ [1061 Q2m HalQ~

260 mg do triol [106] dissolvidos em 15 c.c. de meta-

nol, foram adicionados com agitaç~o magnética a uma soluç~o de

260 mg de metaperiodato de sódio em 10 c.c. de água/metanol 1:1.

A mistura reaccional foi mantida durante três horas á temperatura

ambiente com agitaç~o. De seguida, separaram-se o metanol e a ~ -

-isopropilacrole!na [109] da mistura reaccional, por destilaç~o a

press~o reduzida. O aldeído [111] foi extraído do modo habitual.

Após purificaç~o por cromatografia de coluna e recristalizaç~o de

metanol, obtiveram-se 120 mg de [111] (3 B -hidroxi-23,24,25,26,

27-pentanor-lanosta-8-eno-22-al).



[1111

P.f. 177-1800C

25
[oL]D -- +380

(- 1 4 CHCl )c- . '" 3

I . V. (KBr ): --J OH 3490 cm- 1

.J C=O 1700 cm- 1

~C_H(aldeidO) 2760 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.74 (3H,s), 0.81 (3H,s), 0.91

(3H, s ) , 0.99 (3H, s) , 1. 00 (3H, s ) , 1. 10 (3H, d, J=6), 2.37

(lH,m), 3.24 (lH,m), 9.57 (lH,d,J=3).

[1091

1H R.M.N. (60 MHz): 1.05 (6H,d,J=6), 2.80 (lH,M), 6.00

( 1H, s ), 6.30 (lH, s ) , 9.60 (lH, s >.

As caracteristicas espectrais de [109] coincidem com as

duma amostra autêntica de oL -isopropilacroleina.

111.28. Acetilacão ~ f1111

O aldeido [lllJ foi acetilado nas condições habituais

para formar [l12J com rendimento quantitativo (3B -acetoxi-23,24,

25,26,27-pentanor-lanosta-8-eno-22-al).



[1121

P.f. 151-154oC (recristalização de MeOH/acetona)

(P.f.lit.(164) 154-1550C)

LV. (KBr): .J c-o 1725 e 1715 cm- 1

~ C-H( aldeído) 2760 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.74 (3H.s). 0.88 (6H.s). 0.90

(3H.s). 1.01 (3H.s). 1.10 (3H.d.J=6). 2.05 (3H.s). 2.37

(lH.m), 4.49 (lH.m). 9.57 (lH.d.J=3).

m/z: 414 (M+. C27H4203)' 399 (M+-CH
3).

385 (M+-CHO). 356

(M+-C 3H60). 339 (M+-AcOH-CH
3)

111.29. Formae@ ~ 2.4-dinitrofenil-hidrazona sk [1121

10 mg do aldeído [112] foram dissolvidos a quente. numa

solução de 50 mg de 2.4-dinitrofenil-hidrazina em 0.8 c.c. de N,N

dimetilformamida. A solução foi acidificada com duas gotas de HCl

concentrado. e seguidamente arrefecida em banho de gêlo. Os

cristais da 2.4-dinitrofenil-hidrazona que precipitaram foram

centrifugados e lavados sucessivamente com HCI diluído. àgua e

etanol gelado. Por recristalização de etanol obtiveram-se 6 mg de

[113].

ill.ll

P.f. 270-2730C (P.f. lit. (164)2730 C )

[0(.]5
5

= +450 (c= 0.46. CHCI
3)



1625 cm-I,

I. V. (KBr): 1725 -1cm , 1700

1330

-1cm

-1cm

ÀCHCl 3U. V . : max 360 nm

l H R.M.N. (300 MHz): 0.78 (3H,s), 0.88 (6H,s), 0.91

(3H,s), 1.02 (3H,s), 1.21 (3H,d,J=6), 2.05 (3H,s), 4.50

( lH,m) , 7.38 (lH,d,J=7.2), 7.91 (lH,d,J=10.2), 8.29

(lH,dd,J1=9, J 2=3), 9.11 (IH,d,J=2.7)

m/z: 594 (M+, C33H46N406)' 579 (M+-CH
3),

+
CH3), 414, 411, 399, 356, (M -C9H10N404)'

III.30. FQrmac~o ~ 2,4-diDitrofeoil-hidrazona [1101

+519 (M -AcOH-

Ao aldeído [109] em soluç~o metanólica, adicionaram-se

algumas gotas de soluç~o 0.25 M de 2,4-dinitrofenil-hidrazina.

Por arrefecimento em banho de gêlo precipitaram os

cristais de 2,4-dinitrofenil-hidrazona, que foram centrifugados e

lavados sucessivamente com HCl diluído, àgua e etanol gelado. Por

recristalizaç~o de etanol, obtiveram-se 10 mg de [110].

P.f. 166-16SoC (P.f. lit. (210) 164-168oC)

I . V. (KBr ): ~ N- H 1615 cm-1 , VNO 1325 cm- 1

2



À CH3CN
U.V.: 370 nmmax

1H R.M.N. (300 MHz): 1.21 (6H,d,J=7.2), 3.04 (lH,m), 5.45

(lH,s), 5.60 (lH,s), 7.76 (lH,s), 7.93 (lH,d,J=8.7), 8.32

(lH,dd,J1=9.6, J 2=3), 9.13 (lH,s)

m/z: 278 (M+,C12H14N404)' 263 (M+-CH
3

) , 245 (M+-CH
3-H2

0 ) ,

218, 216, 201, 170

III.31. Reduç~Q ~ [1111 k2m HABH4

A uma soluç~o de 37 mg de (111] em 20 c.c. de metanol,

adicionaram-se com agitaç~o, 38 mg de tetra-hidretoborato de

sódio. Ao fim de uma hora adicionaram-se 5 c.c. de HCl a 10% e o

metanol foi removido por evaporaç~o a press~o reduzida. Após

extracç~o do modo habitual e recristalizaç~o de metanol, obtive-

rem-se 35 mg de (114] (23,24,25,26,27-pentanor-lanosta-8-eno-33 ,

-22-diol) .

[1141

P.f. 202-2070 C (P.f. lit.(94) 206-2070 C

25
(oL]O = +620 (c= 0.78, CHCl 3)

I.V. (KBr): ~ OH 3400 cm- 1

1H R.M.N. (300 MHz): 0.72 (3H,s), 0.80 (3H,s), 0.88

(3H, s) , 0.98 (3H, s) , 1. 00 (3H, s), 1. 02 (3H, d , J=6), 3.23

(lH,m), 3.35 (lH,dd,J1=10.8, J 2=6), 3.65 (IH,d,J=10.2)



m/z:

325

+
374 (M , C25H4202)'

+(M -CH 30-H20)

+ +359 (M -CH3), 341 (M -CH -H O)
32'

111.32. Acetilac~ ~ (1141

° diol [114] foi acetilado nas condi~~es habituais,

para formar com rendimento quantitativo, o diacetato [115] (23,

24,25,26, 27-pentanor-lanosta-8-eno-3 (3 , 22-diacetato) .

[1151

P.f. 171-176oC (recristaliza~~o de MeOH)

(P.f. lit. (94) 175-177oC).

25
[oL]D = +450 (c= 0.61, CHCl3)

I.V. (KBr): .vc=o 1740 e 1730 cm- 1

1H R. M. N. (300 MHz): O. 71 (3H, s) , 0.88 (9H, s) , 0.99

(3H,d,J=6), 1.00 (3H,s), 2.04 (3H,s), 3.74 (lH,dd,J1=

10.2, J 2=7.5), 4.09 (lH,dd,J1=11.5, J 2=3), 4.49 (lH,m)

m/z: 458 (M+, C29H4604)' 443 (M+-CH3), 399 (M+-C
2H302),

383 (M+-AcOH-CH3), 339 (M+-C2H302-
AcOH), 323 (M+-2AcOH

-CH3)

111.33. Acetilaç}o ~ [1071

° triol [107] foi acetilado nas condi~~es habituais, para



formar com rendimento quantitativo [116] [(22 5, 23 R)-lanosta-8-

-eno-24(28)-etilideno-313 , 22,23-triacetato].

[116]

P.f. 160-1650C
(recristalizaç~o de MeOH)

25
[ol]D = +300 (c= 0.9, CHC1

3)

I.V. (KBr): ~ C=O 1730 cm- l

lH R.M.N. (300 MHz): 0.73 (3H,s), 0.90 (3H,s), 0.95

(6H,s), 0.99 (3H,d,J=6), 1.05 (3H,s), 1.12 (6H,d,J=6),

1.69 (3H,d,J=6), 2.00 (3H,s), 2.08 (6H,s), 2.70 (lH,m),

4.50 (lH,m), 5.14 (lH,d,J=9), 5.46 (lH,d,J=9), 5.60

(lH,q,J=6)

m/z: 612 (M+, C38H6006)' 597 (M+-CH
3),

552 (M+-AcOH), 537

(M+-AcOH-CH 3), 492 (M+ -2AcOH), 477 (M+-2AcOH-CH
3),

417

+ +
(M -3AcOH -CH3), 369 M -C12H2004-CH3)' 355 (M+-C14H2504)'

+
309 (M -C12H2004-CH3-AcOH).

111.34. Formaç)o ~ acetonido [124]

A uma solução de 20 mg do triol [107] em 2 c.c. de

acetona, adicionaram-se 67 mg de resina Amberlist A 15-H+.Ao fim

de uma hora, a resina foi filtrada e o acetonido purificado por

cromatografia de coluna (hexano/AcOEt 8:2). Por recristalização

de metanol/acetona obtiveram-se 11 mg de [124] [(22 5,23 R)-3 f3-

-hidroxi-lanosta-8-eno-24(28)-etilideno-22,23-acetonido].



[1241

P.f. 225-2290C

1H R.M.N. (300 MHz): 0.65-1.16 (24H, grupos -CH
3),

1.32

(3H,s), 1.46 (3H,s), 2.50 (1H,m), 3.14 (1H,m), 4.10

(1H,d,J=7.2), 4.54 (1H,d,J=7.2), 5.67 (1H,m)

111.35. Qxidac!Q ~ [107] ~ HalQ4

A uma soluç~o de 322 mg de metaperiodato de sódio em 5

c.c. de metanol/Agua 1:1, adicionaram-se com agitaç~o magnética

65 mg de [107]. A soluç~o foi aquecida a refluxo suave durante

uma hora, e seguidamente deixada uma noita A temperatura ambien

te. O metanol e o aldeído [117] (2-isopropil-2-butenal) foram

removidos da mistura reaccional por destilaç~o a press~o reduzi

da.

Por extracç~o do modo habitual obteve-se o aldeído

[111], jà caracterizado anteriormente (c.f. parAgrafo 111.27).

111.36. f2Lm~ ~ 2.4-dinitrofenil-hidrazona ~ [1171

Ao aldeído [117] em soluç~o metanólica, adicionaram-se

algumas gotas de soluç~o 0.25 M de 2,4-dinitrofenil-hidrazina.

Por arrefecimento em banho de gêlo, precipitaram os

cristais da 2,4-dinitrofenil-hidrazona [118], que foram centri-



fugados e lavados sucessivamente com HCI 10%, àgua e etanol

gelado.
Em c.c.d., são visíveis duas manchas no U.V., de R

f
muito

próximo, que correspondem às formas syn e an~i de [118]

na proporção de 43:57 respectivamente (calculado por 1H R.M.N.).

Por c.c.p., com três desenvolvimentos sucessivos (hexa

no/AcOEt 95:5) isolou-se a forma anti da mistura.

[1181 (forma anti)

P.f. 161-1620C (recristalização de EtOH)

1H R.M.N. (300 MHz): 1.32 (6H,d,J=7.2), 1.91

(3H,d,J=7.2), 3.14 (lH,m), 5.96 (lH,q,J=6), 7.58 (lH,s),

7.86 (lH,d,J=8.7), 8.31 (lH,dd,J1=11.7, J 2=3), 9.13

(lH,d,J=3), 11.03 (lH,s largo).

(forma syn)

1H R.M.N. (300 MHz): 1.31 (6H,d,J=7.2), 1.93 (3H,d,

J=7.2), 3.04 (lH,m), 6.04 (lH,q,J1=11.7, J
2=3),

7.94

(lH,d,J=9), 8.16 (lH,s), 8.31 (lH,dd,J1=11.7, J 2=3), 9.13

(lH,d,J=3), 11.15 (lH,s largo).

III.37. ~~ .!iao<..-isopropilacrQle!na [1091 Q..Qm ~~

A uma solução de 1.156 g de tetra-hidretoborato de

sódio em 30 c.c. de etanol, adicionaram-se gota a gota 10 9 de~

-isopropilacroleína diluidos em 5 c.c. de etanol. A mistura é

mantida com a agitação magnética à temperatu~a ambiente durante



quatro horas. De seguida adicionaram-se 5 c.c. de HCI 1 N, e o

àlcool [129] extraído com éter. Após secagem da fase orgânica

sobre sulfato de magnésio e remoç~o do éter, o àlcool [129] foi

separado por destilaç~o fraccionada.

[129]

) -1I.V. (filme NaCl): V OH 3350 cm

lH R.M.N. (60 MHz): 1.05 (3H,d,J=6), 2.30 (lH,h), 3.85

(lH,s), 4.08 (2H,m), 4.86 (lH,m), 5.00 (lH,m).

111.38. Reacç~o ~ [1291 ~ ~J

Ao àlcool [129) arrefecido abaixo de 10oC, foram adicio

nados gota a gota 4.6 9 de tribrometo de fósforo, de modo a

manter a temperatura inferior a 10oC. Após a adiç~o estar comple

ta, a mistura foi deixada 30 minutos à temperatura ambiente. De

seguida adicionou-se NaHC03 aquoso e o produto foi extraído com

éter.

Após secagem da fase etérea sobre sulfato de sódio, o

éter foi removido, e o brometo [131] destilado a press~o reduzi-

da.

[1311



1H R.M.N. (60 MHz): 1.05 (3H,d,J=6), 2.50 (lH,h), 4.00

(2H,s), 4.90 (lH,s largo), 5.20 (lH,s largo)

111.39. Preparac~Q ~ derivado l.3-ditiaoo [1341

A uma soluç~o 0.1 M do aldeído [112] em clorofórmio (73

mg de [112] dissolvidos em 1.8 c.c. de CHCl3) adicionou-se uma

quantidade equivalente de l,3-ditiol-propano (19,05 mg). A mis-

tura foi deixada uma hora com agitaç~o A temperatura ambiente,

após o que foi arrefecida a -20°C. De seguida adicionou-se uma

quantidade equimolecular (25 mg) duma soluç~o eterea de trifluo-

reto de boro, e a mistura deixada 18 horas a -20°C. De seguida,

levou-se a mistura A temperatura ambiente, após ° que se lavou

três vezes com Agua, soluç~o aquosa de KOH e Agua, e se secou

sobre carbonato de potàssio. Após remoç~o do solvente a press~o

reduzida, e purificaç~o por cromatografia de coluna (hexano/AcOEt

95:5), recristalizou-se o produto de diclorometano/acetato de

etilo, obtendo-se 71.4 mg de [134] (3B-acetoxi-23,24,25,26,27-

pentanor-lanosta-8-eno-22-[l,3-ditiano]).

f134]

P.f. 274-2750 Ç

25
[ J]D = +490

(- 1 8 CHCl )O'- c- ., 3

'\ -1
1. V. (KBR. r): Y C=O 1730 cm

1H R.M.N. (60 MHz): 0.70 (3H,s), 1.00 (12H,s,4 grupos -

CH3), 0.95 (3H,d,J=6), 2.04 (3H,s),- 2.85 (4H,m), 4.30



(lH.m). 4.60 (lH,m).

111.40. Sililac@ ~ comnpQstQs [711. [1061. [1231. [1041. f1051 ~

[1261 ~ C.G.L.-E,M ..

1 mg do composto foi sililado com um excesso de BSA,

durante 24 horas á temperatura ambiente.

Coluna OV-1 (27m x 0.2 mm)

Derivado sililado de: TOe
col

TOe
iónica TR (minuto)fonte

[71] 285 250 36.6

[106] 285 250 40.1

[104] 285 280 31.2

[105] 285 280 36.6

[123] 286 250 12.4

[126] 290 280 20.5
/0.5

28
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PARTE B

METABOLITOS DAS ESPONJAS



CAPITULO I

I. LHTROPUC!Q

A Química dos Produtos Naturais Marinhos tem conhecido

nos óltimos quinze anos um desenvolvimento explosivo.

Este interesse pela fauna e flora marinha estã associa-

do ã actividade biológica encontrada em grande numero das subs-

tâncias isoladas e á diversidade estrutural desses metabolitos.

Muita da fauna e flora marinha contém substâncias de propriedades

anti-virais, anti-microbianas, anti-coagulantes, anti-tumorais,

cardioactivas e neurofisiológicas, que servem de modelos para o

desenvolvimento de novas drogas(l).

As esponjas providenciaram as primeiras drogas anti

-cancerígenas de origem marinha, de aplicaç~o clínica(2) .

Os arabinosil-nucleósidos isolados por Bergman et at da

esponja C~yptotethya crypta(3) , conduziram ã síntese do arabinó

sido de adenina (Ara A) [1], usada na quimioterapia do cancro(2).

~
HO

As toxinas marinhas constituem um dos grupos mais inte-

ressantes dos produtos naturais marinhos. D~stas, salientam-se a
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nereistoxina [2] usada comercialmente como insecticida e a tetro

dotoxina [3] usada em pesquisa neurofisiológica(4).

OH

o isolamento, determinaç~o estrutural e síntese de [3],

foram revistos por Nakanishi et ateS), e a química de outras

toxinas marinhas revistas por Scheuer(6).

A par da actividade biológica, os produtos naturais

marinhos apresentam por vezes características estruturais distin-

tas dos metabolitos secundàrios de origem terrestre. Alguns as-

pectos ligados a esta diversidade estrutural foram revistos por

Premuzi~(7) e Faulkner(4).

Na grande variedade de compostos halogenados isolados,

incluem-se pequenas moléculas poli-halogenadas, que numa perspec-

tiva de síntese orgânica oferecem exemplos de regiosselectividade

e estereosselectividade das reacç~es de halogenaç~o.

Da alga Chondrococcus hornemanni colhida em duas loca-

lidades diferentes foram isolados os compostos (4] a [8] relacio-

nados com o mirceno:

~
[4J CI

Sr

~
[5J CI



/
(

Br

c~
Br CI

[7J

Enquanto que no composto [6] existe uma localizaç~o

"anti-Markovnikoff" de Cl e Br (em C-6.e C-7 respectivamente),

nos compostos [7] e [8], presentes numa mistura 3:1, predomina o

produto de adiç~o "Markovnikoff" de BrCl à ligaçflo dupla.

De uma espécie da alga Lau~encia foram isolados os

compostos [9] e [lO}, um caso raro da existência de esqueletos

carbonados de ambas as configuraç~es absolutas, num mesmo orga-

nismo.
Br,

Os sesquiterpenos gorgonianos (Gorgonacea) apresentam a

particularidade de serem geralmente enantiómeros dos mesmos ter-

penos de origem terrestre.

Casos hã, em que os metabolitos isolados s~o os pro-

dutos de reacç~o do metabolito desconhecido com solventes ou

reagentes nucleófilos. O dimetoxi-cetal [12] extraído da esponja

Verongia fis~uLaris, resulta da reacç~o do antibiótico [11] com o

??t:



solvente metanol.

BrQOBr
I I

HO
CONH.

~~

Mp:eoOMeBr Br
I I

HO
CONHa
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1.1. Metabolitos seçundàrios ~ esponjas § A~ importância eCQ16g~

As esponjas (Phytum porifezoa) s~o invertebrados multi-

celulares primitivos que contribuem de forma significativa para a

biomassa dos ecosistemas marinhos e têm uma distribuição variada

numa grande diversidade de habitats. Julga-se que este sucesso

ecológico està relacionado com estratégias bem adaptadas de re-

produção e fisiológicas, e a excelentes mecanismos de defesa.

Tendo em conta que as defesas fisicas ou de comportamento s~o

raras entre as esponjas, os meios de defesa quimicos assumem

especial importância(8). Grande nómero dos metabolitos bioactivos

isolados das esponjas são aleloquimicos.

A sifonodictidina [13], uma terpeno-guanidina isolada

da Siphonodictyon sp., impede o crescimento de corais em redor da

base de ~ustentação da esponja(9).

Numerosos metabolitos antibióticos protegem a esponja

de infecções patogénicas, caso dos sesterterpenos isolados da

Spongia idia, entre os quais a idiadiona [14](10):

Alguns destes metabolitos provêm de bactérias ou outros

microorganismos que est~o presentes nas esponjas como endosimbi-

ontes, caso da acantifolicina [15]. Este antibiótico isolado da

.,.,~--------------------~



esponja Panda~os acanthifotium, pertence a uma classe de compos

tos isolados anteriormente apenas de bactérias(ll).

1010

As alomonas das esponjas constituem um importante meio

de defesa químico contra os predadores. Nas zonas dos trópicos

onde é maior a press~o dos predadores, a toxicidade das esponjas

é superior à encontrada noutras latitudes(12,13).

Albericci et at(14) apresentam uma breve revisão dos

metabolitos bioactivos isolados das esponjas.

A halitoxina [16](15), mistura de sais de piridinio

quaternàrios de elevado peso molecular, possui ainda actividade

citot6xica em cultura de células cancerosas KB(2), e hemol!tic~ e

t6xica em peixes e ratos.

~6J

o àcido acetilênico dibromado [17] isolado da esponja

Xestospongia. muta, possui actividade anticancerígena in vivo( 16) .



t R =C02H

BrCH=CH-CBr:CH-(CH2)~·CH =CH-C:C-(CH2h-R TI R:I C02CH3

[17J

Algumas esponjas que produzem alomonas fazem parte da
I

dieta alimentar de alguns moluscos. E o caso do molusco Phyttidia

varicosa I que al imentando-se da esponj a Hymeniacidon sp. acumul a

a alomona desta, o 9-isocianopupuqueanano [18] e a utilisa por

sua vez como secreç~o defensiva contra os predadores(17).

~8]

Os metabolitos das esponjas "apresentam por vezes, além

da actividade ictiotóxica, propriedades dissuasivas enfastiantes.

Neste caso, o predador rejeita o alimento antes ou depois de este

ter sido engolido.

I

E o caso dos furanosesquiterpen6ides [19] e [20] isola-

dos da esponj a Dysidea f'ragiUs ( 18) .

Nesta breve revis~o, tentou ilustrar-se a complexidade

das interacções aleloqu!micas entre as esponjas e o seu meio



ambiente. Os dados experimentais recolhidos sugerem que os meta

bolitos secundàrios desempenham um papel fundamental na sobre

vivência e adaptaç~o das esponjas.

o estudo químico das esponjas Fasciaspongia c~vepnosa e

Pe~posia sepia~, descrito no capitulo seguinte insere-se nesta

perspectiva.
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CAPITULO II

II. RSSULTADOS E DISCUSS~Q

II.l. Esponja Fasciospongia cave~nosa

Poucos estudos químicos têm sido dedicados ás esponjas

do género Fasciospongia (spongiidae). Kashman et at(19) isolaram

da F. cavepnosa do Mar Vermelho, uma série de ésteres metílicos

da N-acil-2-metileno- o-alanina:

Da F. fovea foram isolados alguns furanosesterterpenos

e geranilfarnesol(20).

O extracto de diclorometano da esponja F. cave~nosa tem

uma actividade ictiot6xica nos peixes Lebistes peticutates, de

dose letal aproximada de 20 mg/l.

Por sucessivas cromatografias em coluna de sílica do

extracto, controladas por testes de toxicidade isolou-se uma

fracç~o tóxica, contendo praticamente o grau de actividade origi-

nal. Desta fracç~o isolou-se uma mistura de endoper6xidos de

ergosterol, frequente em esponjas(21) e um outro composto oleoso,

a que se deu o nome trivial de cavernosina.



11.1.1. Dados espectrais ~ cayernosina l2ll

A cavernosins [21] tem um i~o molecular de m/z 280, a

que corresponde a fórmula molecular C17H2803' calculada por es

pectrometria de massa de alta resoluç~o.

As primeiras fragmentaç~es sugerem a presença de um

grupo hidroxilo, e de mais dois oxigénios na molécula:

[21]

265

262

-H O
2 ~ 247

177 (C 13H2 1, calculado por E.M.A.R.)

O grupo hidroxilo ( VOH 3490 cm- 1) n~o é acetilado nas

condiç~es habituais, sugerindo a sua natureza terciária.

A banda de absorç~o ..J c=o 1785 cm-1 no espectro de

I.V., e a frequência de ressonância a 177.3 p.p.m. no espectro de

13C R.M.N. sugerem a presença duma O-lactona(46).

No espectro de 1H R.M.N. (Fig. I) os quatro singuletos

intensos s~o atribu1veis a quatro grupos metilo quaternários,

cujos deslocamentos s~o caracter1sticos de(47):

-CH em átomos de carbono sp3 0.98 e 0.99 p.p.m.3

-CH em átomos de carbono sp2 1. 58 p.p.m.3

-CH em posiç'ão cÁ dum carbono ligado a um oxigenio:3

1. 34 p.p.m.



[2iJ

i I.
4·35

i
2.55

Figura I

,;

i

1.58 1.34

Por ensaios de irradiaç~o dupla no espectro de l H

R.M.N. de [21] constata-se que (Tabela I):

Tabela I

Irradiaç~o dupla em lH R.M.N. de [21]

lH.t (4.35) 2H.m (2.55)

~
~ 1\

I~



- o tripleto a 4.35 p.p.m. (lH), característico dum prot~o eH-OR

estA acoplado a um grupo met1lén1co

- o grupo metilénico CHAHB està por sua vez acoplado a um outro

grupo met1lén1co a 2.55 p.p.m.

Estes dados indicam que a ~ -lactona està apenas

substituída na posiç~o r (Fig. II).

R
4.35ppm~ H

Figura II

No~a: O tripleto a 4.35 p.p.m. atribuível a 4-H, trata-se na

realidade dum dupleto de dupleto, em que dois dos picos est~o

A existência da ~ -lactona foi confirmada pela r-e ducão

de [21] com tetra-hidreto-aluminato de lítio, para formar o triol

[22], com o consequente desaparecimento da banda Y c=o no espec-

tro de I.V., e ó aparecimento duma banda larga a 3450 cm-I:



A existência duma ligação dupla é indicada pelos picos

7 13a 12 .6 e 134.4 p.p.m. no espectro de C R.M.N ..

Os sinais a 85.7 e 73.1 p.p.m. são característicos de

carbonos ligados a oxigénios Q-OR(46).

Assim, o fragmento R (Fig. II) contém as seguintes

unidades estruturais:

CH3 quaternários

11.1.2. Determlnaç~o e§trutural ~ l2ll

A comparaç~o do espectro de 13C R.M.N. de [21] com os

dos sesterterpenóides [23] a [26] isolados da esponja Luj'j'arietla

variabitis(22) e do hexaprenóide [27] (23), permitiu a identifi-

cação do anel do trimetil-ciclohexeno (Tabela II).

O

12

11

OH

[25J

CHO

OH

O

OH o



Tabela II

6 (p.p.m.)

Carbono [21] [23] [24] [25] [26] [27]

8 136.4 136.7 137.1 137.0 137.1 135.7

9 127.6 127.3 127.2 127.0 126.9 126.6

10 32.8 33.1 33.1 32.9 32.6 32.7

11 19.5 20.1 19.8 19.5 19.4 19.5

12 39.9 40.3 40.4 40.2 40.1 39.5

13 35.1 35.2 34.7 34.9 34.9 34.9

14 28.7 28.9 28.8 28.4 28.4 28.6

15 28.7 28.9 28.8 28.4 28.4 28.6

16 28.7 20.1 20.1 19.8 19.4 19.6

Assim, a cavernosina [21] tem as seguintes unidades

estruturais:

A

..
B

e

Para o fragmento C existem três localizações possiveis:

1a hipótese.

2 8 hipótese



3a
~ip6tese

A reduç~o de [21] com tetra-hidreto-aluminato de lítio
(

e a oxidaç~o do triol [22] com metaperiodato de sódio para origi

nar a cetona [28], permitiu confirmar a primeira hip6tese (Esque-

ma I).

Nal04

Esquema I

A confirmaç~o da estrutura do composto [28] foi feita

por correlação com a O-ionona [29]. A reduç~o selectiva da

ligaç~o dupla da cadeia da O-ionona com o complexo de r6dio

-hidrosilano, segundo o processo descrito por Ojima e~ aL(24,25),

forneceu a di-hidro- O-ionona, cujas características físicas e

espectrais (C.G.L., c.c.d., I.V., l H R.M.N. e m/z) coincidem com

as de [28] (Esquema II).
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o

Esquema II

Assim, a estrutura da cavernosina é a seguinte:

Para a determinação da estereoquimica de [21], proce-

deu-se a anAlise do efeito nuclear Overhauser e acoplamento W no

d6-acetonido [31], formado segundo o Esquema III:

OH AcOEt •

Esquema III

A acetilaç~o selectiva do alcool primario [22](26)

forma o monoacetato [30], que por reacção com acetona deuterada
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em presença de resina Amberlist H+ como catalisador(27), conduz

ao acetonido [31].

o método geral descrito por Nakanishi e~ at(28) para

diferenciar os is6meros eri~ro e ~reo em ~-glic6is. foi usado na

elucidaç~o estereoqu!mica de [31].

A lrradiaç~o do metilo em C-5, a 1.27 p.p.m., provocou

um aumento da intensidade integrada do prot~o 4-H NOE de 20%, e

manteve a largura a meia altura HI/ 2, Este resultado implica a

relaç~o cis entre este protão e o grupo metilo em C-5 (Fig. III).

DaXD3
': :
'·5 4:

Figura III

Assim. a terpenolactona.isolada da F. cavernosa, tem a

forma eritro (ou o seu enanti6mero) representada na Fig. IV:

Figura IV

A estrutura da cavernosina assemelha-se á dos terpe-

nóides monocarboxilicos [23] a [26] isolados da Luffariet:ta va

riabilis(22.29), do hexaprenóide [27] isolado duma esponja n~o

identificada(23) e àa mucubilina [32] isolada da esponja Prianos

sp. (30) •



Estas estruturas est~o relacionadas com a vitamina A.

Vitamina A

Do ponto de vista biogenetico, s~o derivados de cadeias

polipren6ides, que ap6s ciclização sofrem oxidação enzimàtica na

cadeia linear.
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II.2. Espooja Pet~osia se~iata

A esponja castanha Pet7"osia seroiata (Adooiidae, Haptos

oteroida) , é comum nos recifes da costa norte da Nova-Guiné,

encontrando-se nas encostas dos recifes a uma profundidade de 20

a 35 m(8) .

Os extractos de diclorometano e metanol têm actividade

ictiotóxica, de dose letal 20 e 50 mg/l respectivamente, e os

testes de inibiç~o alimentar realisados com ambos os extractos

foram posi tivos (8.) •

Em cromatografia de camada delgada do extracto metanó

lico, varias manchas revelam com o reagente de Dragendorff(31).

Após sucessivas cromatografias em coluna de sílica e alumina,

isolou-se um composto cristalino, a que se deu o nome trivial de

petrosina,

mg/l) (32) .

e que possui actividade ictiotóxica (D.L. 10

II.2.1. Estrutura ~ petrosioa~

A fórmula molecular da petrosina, determinada por es

pectrometria de massa de alta resoluç~o, e que corresponde a m/z

Atendendo a que no espectro de 13C R.M.N. só aparecem

quinze dos trinta carbonos, e que a rotação óptica é nula, a

molécula deve ser simétrica, podendo A partida ter um plano de

simetria (SI)'

b í nàr í c (C
2)

.

um centro de simetria (52) ou um eixo de rotaç~o

Outra hipótese a considerar A-partida, seria um



caso de aquiralidade estocàstica, encontrada por exemplo nos

derivados cis-1,2-disubstituidos do ciclohexano(33).

A presença de um grupo cetona é indicada pela banda de

absorç~o no espectro de I.V. ~ e=o 1712 cm- 1 e pelo sinal a

13213.83 p.p.m. no espectro de e R.M.N ..

A natureza terciAria do Atomo de azoto é sugerida pela

ausência de absorç~o em I.V. na regi~o de 3500 cm- 1.

A multiplicidade dos Atomos de carbono foi calculada

pela sequência INEPT em 13e R.M.N.(34) (Tabela III, Fig. V).

Tabela III

13e R.M.N.

multiplicidade

eH

6 (p.p.m.)

70.45, 51.92, 40.52, 37.04

64.83, 56.01, 29.54, 28.76, 27.44, 25.14

11.26

213.83



70.5

Figura V

o . ppm

Os picos a 70.45 (CH) , 64.83 (CH2) e 56.01 (CH2) no

espectro de 13 o multipleto a 2.98 p.p.m. (10 H)C R.M.N., no

1 (Fig. VI) , e as bandas de absorç~o a 2770 eespectro H R.M.N.

2810 cm- 1 no espectro de I.V. (Fig. VII), sugerem a presença dum

nocleo de quinolizidina [34](35,36,37,38). As bandas de Bohlman

no espectro de I.V. são características da fusão trans dos dois

aneis da quinolizidina(35,39).



2.98

Figura VI

pplR

1 12 770
2810

-1
cm

Figura VII
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No 1espectro de H R.M.N. é ainda vIsivel um dupleto a

0.94 p.p.m. (3H, J=6.4 Hz) caracteristico de CH
3-CH

Assim, tendo em conta a existência de sete insaturações

na molécula da petrosina (C30H50N202) e a inexistência de carbo

nos vinilicos, as unidades estruturais sugeridas pelos dados

espectrais s~o as seguintes:

2 CD 2 C=o 2 CH3 + 1 cicio

A estrutura foi determinada por cristalografia de

RX(32) (Fig. VI I I) .

Figura VIII

A estrutura da petrosina [33] contém um eixo de sime-

tria binàrio que passa pelo meio do anel de 16 atomos e que é

perpendicular ao plano médio do anel. Como o grupo espacial é

centrossimétrico (P 21/c) os dois enantiómeros coexistem no cris

tal.



16'
eH:)

[37](40) permitiu ainda a identificação

13de C R. M. N. (Tabe1a IV),

A comparação

[35](37,40), [36](40) e

dos carbonos no espectro

de [33] com os compostos modelo

CH~ ,1.1 11.1

(eq)
.,., lU

1'.1 17.1 2'" 21.'

J lo' JU
12.0 21.1

.... '0.'
I

H3 Ilo' CH~ (u)

OCH3
I"'CH~ (eq)

~7J
~5J [36J
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Tabela IV

13C R.M.N.

Carbono multiplicidade b(p.p.m. )

2+2' c=o 213.8

10+10' CH 70.4

4+4' CH2 64.8

6+6' CH2 56.0

1+1 ' CH 51. 9

3+3 ' CH 40.5

9+9' CH 37

CH2 29.5, 25.8, 27.4

25.1, 24.4, 24.1,

23.9

16+16' CH3 11. 3

A petrosina é o primeiro representante dum novo tipo de

alcalóide, do grupo da bis-quinolizidina.

Recentemente, Braekman e~ at(8,40) isolaram da mesma

esponja, dois estereoisómeros da petrosina, a petrosina-A [38] e

a petrosina-B [39]:

-- t:H2)~

H H
(CH~)r;--



o composto [38] tem também um eixo de simetria binário,

enquanto que [39] n~o tem elementos de simetria.

Nakagawa et at(4I) isolaram recentemente da esponja

Xes~ospongia exigua, uma série de compostos, as xestosponginas,

cujas estruturas se assemelham à das petrosinas (estrutura [40]

para a xestospongina A).

Se bem que o nócleo da quinolozidina seja frequente em

alcalóides de plantas (Leguminosas, Quenopodiàceas, Berberi

dàceas, . Papaveràceas, Equisetàceas e Licopódio) (42) até ao pre-

sente, raramente tem sido encontrado em metabolitos de origem

animal, á excepç~o dos alcalóides das coccinettidae(43).

Os resultados dos testes de actividade ictiotóxica e de

inibiç~o alimentar(18) mostram que as petrosinas podem constituir

um meio de defesa da esponja contra os predadores.



CAPITULO III

III. PARTE EXPERIMENTAL

111.1. Aparelhagem ~ cQndiçe§s experimentais

Os pontos de fus~o (P.f.) foram determinados num apare-

lho de placa aquecida A. THOMAS e n~o são corrigidos.

t
A rotaç~o óptica especifica [dl]D foi determinada num

polarimetro PERKIN-ELMER 141.

Os espectros de infravermelho (I.V.) foram registados

num aparelho PYE UNICAM SP 1000.

Os espectros de ultravioleta (U.V.) foram registados

num espectr6metro PYE UNICAM SP 800.

Os espectros de ressonância magnética nuclear de protão

(lH R.M.N.) foram registados a 100 MHz num espectrómetro JEOL

- 100. e a 270 MHz num BRUCKER HEX 270.

Os espectros foram traçados em deuteroclorof6rmio com o

tetrametilsilano como padrão interno. Os dados espectrais são

indicados na orden habitual (c.f. Pag.160).

Os espectros de ressonância magnetica nuclear de 13C

(13C R.M.N.) foram registados num espectrómetro BRUCKER WP 80

(20.13 MHz) em deuteroclorofórmio com o tetrametilsilano como

padrão interno.

Os espectros de massa (70 ev) foram-medidos num espec-



tr6metro FINNIGAN 3000 D.

A determinação estrutural da petrosina por cristalogra

fia de R.X., foi feita num difract6metro PICKER com radiação

monocromàtica Mo ~ no laboratório de Química Física e Cristalo

grafia da Universidade Cat6lica de Lovaina.

Na cromatografia em camada delgada (c.c.d.), camada

preparativa (c.c.p.), cromatografia em coluna e de "flash", foram

usadas as placas e sílicas anteriormente mencionadas (c.f. Pago

161). No isolamento da petrosina por cromatografia em coluna, utili

sou-se alumina neutra da MACHERY - NAGEL.

As expressões "extracção do modo habitual" e "acetila

ção nas condições habituais" foram definidas anteriormente (c.f.

Pag .162).

III. 2. Material

As esponjas Fasoiospongia oavernosa e Pe~rosia seria

~a foram colhidas ao largo da ilha de Laing (Papua - Nova Guiné)

em Outubro de 1979.

III.3. Extrª~

As esponjas secas e moídas foram extrai das à tempera

tura ambiente, com diclorometano e metanol. A actividade ictio

tóxica dos extractos foi testada do seguinte modo:



Colocaram-se peixes (Lebi~es Fe~icuta~us) em copos contendo 100

c.c. de etanol com diferentes concentraç3es da amostra a testar, e

calculou-se a dose letal (DL, mg/l). Os resultados estão expres

sos na Tabela V.

Tabela V

Fasciospongia Pe~Fosia

DL DL
caV8Fnosa seFiaro

Esponja seca 561 9 a) 200 9 a)

Extracto CH2C1 2 22 9 20 20

Extracto MeOH 40 9 b) 37 9 50

a) Não determinado.

b ) Inactivo.



111.4. Isolamento ~ cavernosina

Extracto de diclorometano

Cromatografia em coluna

.. Bz/AcOEt 6:4

P.e. .peroxidos de

er90sterol

Cromatografia em coluna

•
--.....~ ...

..
Sentido de eluiç~o da

placa cromatogràfica.



o extracto de diclorometano (llg) da Fasciospongia

cavernosa seca foi filtrado numa coluna de sílica com eluição

gradual com Bz/AcOEt (9:1 a 6:4). As fracç~es activas foram

reunidas e metiladas com diazometano. Por cromatografia de coluna

(Bz/AcOEt 8:2) separaram-se os Acidos gordos metilados. Em c.c.d.

aparecem duas manchas predominantes, correspondentes à cavernosi-

na e aos endoperóxidos de ergosterol. O restante extracto metila-

do (lg) foi acetilado durante dois dias A temperatura ambiente

com anidrido acetico/piridina. Por cromatografia de "flash" da

mistura acetilada isolaram-se 115 mg de cavernosina [21], de

actividade ictiotóxica (DL 20 mg/l).

l.2ll óleo

25
[ r:I.]O =-1. 8 (c= 1. 2, CHCI3)

I V (f'l -~ -1, -1.. ~ me): v OH 3490 cm 'YC=O 1785 cm

1H R.M.N. (270 MHz): 0.98 (3H,s), 0.99 (3H,s), 1.34 (3H,s),

1.58 (3H,s), 2.55 (2H,m), 4.35 (lH,dd,J1=J2=7.5)

13C R.M.N.: 177.3 (C-I), 136.4 (C-8), 127.6 (C-9), 85.7

(C-4), 73.1 (C-5), 39.9 (C-12), 37.2 (C-2), 35.1 (C-13),

32.8 (C-lO), 28.9 (C-17), 28.7 (C-14 e C-15), 23.2 (C-7),

22.0 (C-3), 21.9 (C-6), 19.7 (C-16), 19.5 (C-1l)

m/z: 280 (M+) ,

E.M.A.R. 280.2083 (C17HZ803' requer 280.20385)

177.16433 (C13H21, requer 177.16432)



111.5. Isolamento ~ petrosina~

° extracto metanólico (37 g) da Pe~rosia seriata foi

partilhado em CH2C1 21MeOHlH20/hexano (50:40:10:10) a fim de sepa

rar os alcalóides dos esteróis. ° resíduo activo resultante da

evaporaç~o da fase aquosa (16 g), foi cromatografado em coluna de

sílica (CHCI 3IMeOH 9:1), e seguidamente em coluna de alumina

(hexano/AcOEt 8:2). Isolaram-se deste modo 112 mg dum sólido

cristalino, a petrosina [33], de actividade ictiotóxica (DL 10

mg/l) .

P.f. 215-2160C (recristalizaç~o de hexano/acetona)

I . V. ( fi lme ) : -\)CH2810 e 2770
2 1Vc=o 1710 cm-

-1cm

1H R.M.N. (270 MHz): 0.94 (6H,d,J=6.4), 2.54 (4H,m), 2.98

(10H,m)

13C R.M.N.: 213.8, 70.4, 64.8, 56.0, 51.9,40.5, 37.0, 29.5,

28.7, 25.1, 24.3, 24.1, 23.9, 11.2

E.M.A.R. 470.3860 (C30H5002N2' requer 470.3872)

Cristalografia de R.X.

C30H5002N2

Sistema monoclínico a= 9.980(3), b= 15.805(3),
-0-

c= 17.801(5) A



B= 90.43(2)0

V=2807. 7 ( 13) JP
Grupo espacial: P2 1/ c

Densidade: 1.11 g/cm3

2 e max= 470; r ad í ec'ão M te À=0. 71069 Ro ''fI. '

A estrutura foi determinada por métodos directos com um

sistema de programas MULTAN 80(44). O refinamento da estrutura

foi feito por um programa SHELX 76(45) até um valor final de R=

0.053 pelo método de regress~o linear.

111.6. Redyclo ~ cavernosina kQm LAH

Uma soluç~o de 20 mg de [21] em 5 c.c. de tetra-hidro-

furano anidro contendo 50 mg de tetra-hidreto-aluminato de lítio,

foi agitada durante quatro horas á temperatura ambiente. De

seguida adicionou-se 1 c.c. duma soluç'ão saturada de sulfato de

magnésio, e o produto foi extraído com uma mistura CH 2C1 2/EtOH

(3: 2). Após pur í f í c acêo por cromatografia de "flash" (hexano/ace-

tona 7:3), obtiveram-se 19 mg do triol [22] .

.L.2.2J. óleo

I.V. (filme): VOH 3450 cm- 1

1H R.M.N. (270 MHz): 0.98 (3H,s), 1.00 (3H,s), 1.21 (3H,s),

1.59 (3H,s), 3.42 (lH,d,J=10), 3.70 (2H,m)

m/z:



+
(M -2 H20-CH3), 195, 177, 163, 137, 123, 121, 109, 107

III.7. Acetilac~o selectiva ~ ll2l

A uma soluç~o de 74 mg de [22] em 10 C.c. de acetato de

etilo seco, adicionaram-se 2 9 de alumina neutra. Após uma hora

de aquecimento a refluxo, a mistura foi filtrada e lavada com

AcOEt/MeOH (9:1). Após remoç~o dos solventes por evaporaç~o a

press~o reduzida, o resíduo oleoso foi purificado por cromatogra-

fia de coluna (hexano/acetona 8:2), obtendo-se 34 mg de [30].

UQl óleo

I. V. (f i lme): ..:,) OH 3450 cm-1, .::; c=o 1735 cm- 1

1H R.M.N. (60 MHz): 1.00 (6H,s), 1.23 (3H,s), 1.61 (3H,s),

2.06 (3H,s), 3.43 (lH,m), 4.15 (2H,dd,J1=J2=6)

III.8. FQrmaç~o ~ açetonido ~ ~

32 mg de [30] foram dissolvidos em 15 c.c. de acetona

deuterada, e a soluç~o agitada em presença de resina Amberlist

15-H+ durante 20 minutos á temperatura ambiente. De seguida,

filtrou-se a resina, evaporou-se o solvente, e o produto foi

purificado por cromatografia de "flash" (hexano/acetona 9:1),

obtendo-se 24 mg do d6-acetonido [31].



.u.ll óleo

I.V. (filme): VC- H 2240 cm- 1, ..JC=O 1745 cm- 1

1H R.M.N. (100 MHz): 0.97 (3H,s), 0.98 (3H,s), 1.27 (3H,s),

1.58 (3H,s), 2.04 (3H,s), 3.75 (lH,m), 4.14 (3H,dd,J
1=J2=6)

N.O.E. A irradiaç~o a 1.27 p.p.m. provocou um aumento

de 20%±3 na área integrada do sinal relativo a 4-H (3.75 p.p.m.),

tomando-se a área integrada do sinal relativo a CH2-OAc (4.14

p.p.m.) como referência (média de três ensaios de irradiaç~o).

A saturaç~o do sinal a 3.75 p.p.m. (H-4) n~o provocou

alteraç~o no singuleto a 1.27 p.p.m. (grupo 17-CH3).

111.9. Oxidac'@ ~ rzai Ç.QID HgIQ~

A uma soluç~o de 5 mg de [22] em 5 c.c. de MeOHlH20

(9:1), adicionou-se uma soluç~o de 10 mg de metaperiodato de

sódio em 5 c.c. de metanol. A mistura reaccional foi agitada

durante duas horas á temperatura ambiente. Após extracç~o do modo

habitual e purificaç~o por cromatografia de "flash" (hexano/ace-

tona 8:2), obtiveram-se 2 mg de [28].

l2ll óleo

1. V. (f ilme ): VC=O 1725 -1cm

1H R.M.N. (270 MHz): 0.94 (6H,s), 1.52 (3H,s), 2.10 (3H,s).



III .10. Reduç~º .Q.§ (3 -iODona il21

19 de 6-ionona foi tratado com um excesso de trietil

silano (914 mg) e uma quantidade catalítica de tris-(trifenilfos

fina)-clororódio, sob atmosfera de azoto, a sooe. Ao fim de duas

horas adicionaram-se 25 c.c. de hexano, e filtrou-se o precipita

do formado. Após a evaporaç~o do solvente a press~o reduzida, e

purificaç~o por cromatografia de "flash" obtiveram-se 113 mg de

[28J. As características físicas e espectrais do produto de

reduç~o da 6-ionona coincidem com as do produto [28J descrito no

paràgrafo anterior.
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