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Resumo 

Resumo 

o câncer vem aumentado sua incidência em todo mundo tornando-se um 

grande desafio para as autoridades de Saúde Pública. Infelizmente, apesar dos 

progressos tanto na área diagnóstica quanto na área de tratamento, nem todos os 

pacientes tratados atingem a cura. Entre os vários fatores associados a esse 

problema, podemos citar a resistência aos fármacos disponíveis e a alta toxicidade 

apresentada por diversos fármacos, o que muitas vezes, representa fator limitante 

ao tratamento. Nesse sentido, a busca por novos agentes antitumorais mais ativos e 

menos tóxicos é de suma importância. Como resultado de uma mobilização das 

indústrias farmacêuticas na tentativa alcançarem esse objetivo, várias novas 

moléculas têm sido estudadas e desenvolvidas. Um exemplo disso são as 

alquilfosfocolinas que surgiram na década de 80, tendo como protótipo a miltefosina. 

Seu uso clínico, no entanto, é limitado devido à toxicidade gastrointestinal e ação 

hemolítica. Desta maneira, a síntese de novos compostos análogos à miltefosina 

que sejam mais potentes e menos tóxicos apresenta considerável interesse. Neste 

trabalho, a miltefosina (hexadecilfosfocolina) e nove análogos foram sintetizados, 

divididos em duas séries: derivados alquilfosfocolínicos e derivados N-metil 

alquilfosfoetanolamínicos. A confirmação estrutural das moléculas obtidas foi 

realizada por espectrometria de ressonância magnética nuclear e os análogos foram 

submetidos a ensaios de potencial hemolítico, na tentativa de se observar que 

características estruturais da classe contribuem para a diminuição do efeito 

hemolítico. Devido às dificuldades de purificação dos compostos alquilfosfocolínicos, 

somente os derivados N-metil alquilfosfoetanolamínicos, a miltefosina e os álcoois 

de partida empregados na síntese dos análogos foram avaliados quanto ao potencial 

hemolítico. Os resultados encontrados apontam para uma relação inversa entre o 

comprimento da cadeia alquílica e o potencial hemolítico. Aiém disso, os derivados 

N-metil alquilfosfoetanolamínicos se apresentaram bastante promissores, com 

valores de % de hemólise inferiores a 10% para 350 )lM, em comparação a 100% de 

hemólise para a miltefosina na mesma concentração. Para que se confirme o 

potencial destes derivados, entretanto, faz-se necessária a realização de ensaios de 

atividade antiproliferativa e, posteriormente, ensaios in vivo de atividade 

antineoplásica. 
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Cancer incidence has increased worldwide becoming a major challenge for

health authorities. Although many improvements can be observed both in the

diagnostic field as in the treatment area, it is known that not ali patients achieve cure.

Among the various factors associated with this problem, we can name the

emergence of drug-resistance against the drugs currently available and high toxicity

presented by these drugs, which often are limiting factors to treatment. In this sense,

the search for new antitumor agents presenting, lower toxicity, better spectrum of

action and efficacy against tumors resistant to available drugs is of paramount

importance. In an attempt of the pharmaceutical industry to achieve this goal, several

new molecules have been studied and developed. An example is the

alkylphosphocholine class that emerged in the 80s, with miltefosine as the prototype.

Its clinicai use, however, is limited due to gastrointestinal toxicity and hemolytic

activity. Therefore, the synthesis of new miltefosine analogs less hemolytic and more

potent is of considerable interest. In this work, miltefosine

(hexadecylphosphocholine) and nine analogs were synthesized, accoding to two

series: alkylphosphocholines and N-methyl alkylphosphoethanolamines. Structural

confirmation was performed by nuclear magnetic resonance and the molecules were

submitted to hemolytic potential assays, in an attempt to establish structural features

that would contribute to lower the hemolysis effect. Owing to the difficulties in

purifying the alkylphosphocholine derivatives, hemolytic potential values were

obtained only for miltefosine, the N-methyl alkylphosphoethanolamines and the

alcohols employed for the analogs synthesis. Results pointed to an inverse

correlation between alkyl chain length and hemolytic potential. Moreover, the N

methyl alkylphosphoethanolamine series was found to be very promising with values

of % hemolysis lower than 10% at 350 JlM, in comparison to 100% for miltefosine.

However, in order to confirm their potential, in vitro anti-proliferative activity and,

following, in vivo antineoplastic activity should be evaluated .

....~ Juliana de Almeida Pachioni



Usta de figuras

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estágios da Carcinogênese.

Figura 2. Evolução das alquilfosfocolinas.

Figura 3. Influência da estrutura das moléculas na formação de micelas e Iamelas.

111

Figura 4. Estrutura química geral das N-metil alquilfosfoetanolaminas (4a) e das
alquilfosfocolinas (4b) sintetizadas.

Figura 5. Valores de potencial hemolítico (%) obtidos para os alcoóis N-alquílicos a
3,5 mM. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95%.

Figura 6. Potencial hemolítico da miltefosina em função da concentração de
fármaco. As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95%.

Figura 7. Valores de potencial hemolítico (%) obtidos para os compostos N-metil
alquilfosfoetanolamínicos a 350 I-lM em comparação à miltefosina. As barras de erro
correspondem a um intervalo de confiança de 95%.

Juliana de Almeida Pachioni



Usta de tabelas
•

LISTA DE TABELAS

IV

Tabela 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes
estimados para 2012 por sexo, exceto não melanoma (Extraído de: INCA 2012).

Tabela 2. Solventes e reagentes empregados.

Tabela 3. Comparação entre os deslocamentos obtidos por espectrometria RMN 1H
para hexadecilfosfocolina sintetizada neste trabalho, hexadecilfosfocolina padrão e
os deslocamentos previamente descritos na literatura.

Tabela 4. Valores estimados para os parâmetros estruturais da miltefosina e dos
análogos N-metil alquilfosfoetanolamínicos.

Tabela 5. Valores de CMC estimados para compostos alquilfosfocolínicos e N-metil
alquilfosfoetanolamínicos.

Juliana de Almeida Pachioni



Usta de esquemas v 

LISTA DE ESQUEMAS 

Esquema 1. Rota sintética de obtenção dos análogos N-metil 
alquilfosfoetanolamínicos. 

Esquema 2. Rota sintética de obtenção dos análogos alquilfosfocolínicos. 

Esquema 3. Obtenção do dicloridrato de fosforohexadecila. 

Esquema 4. Obtenção do 2-(hexadeciloxi)-3 metil-2-oxa-1 ,2,3-oxazofosfolano. 

Esquema 5. Obtenção da N-metil hexadecilfosfoetanolamina. 

Esquema 6. Obtenção da hexadecilfosfocolina. 

Julíana de Almeida Pachioni 



Usfa de anexos

LISTA DE ANEXOS

VI

Anexo 1. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCh) - Dicloridrato de fosforohexadecila.

Anexo 2. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCh) - 2-(hexadeciloxi)-3-metil-2-oxa
1,2,3-oxazofosfolano.

Anexo 3. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCh) - N-metil hexadecil
fosfoetanolamina.

Anexo 4. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCh) - Hexadecilfosfocolina.

Anexo 5. Espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCh) - Hexadecilfosfocolina.

Anexo 6. Espectro de RMN 1H (300 MHz, COCh) - Hexadecilfosfocolina padrão.

Anexo 7. Espectro de RMN 1H (300 MHz, COCh) - N-metil dodecilfosfoetanolamina.

Anexo 8. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCh) - N-metil dodecilfosfoetanolamina.

Anexo 9. Espectro de RMN 1H (300 MHz, COCh) -N-metil decilfosfoetanolamina.

Anexo 10. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCh) - N-metil decilfosfoetanolamina.

Anexo 11. Espectro de RMN 1H (300 MHz, COCI3) - N-metil octilfosfoetanolamina.

Anexo 12. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCI3) - N-metil octilfosfoetanolamina.

Anexo 13. Espectro de RMN 1H (300 MHz, COCh) - N-metil hexilfosfoetanolamina.

Anexo 14. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCh) - N-metil hexilfosfoetanolamina.

Anexo 15. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCh) - Oodecilfosfocolina.

Anexo 16. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCh) - Decilfosfocolina.

Anexo 17. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCI3) - Octilfosfocolina.

Juliana de Almeida Pachioni



Sumário 

SUMÁRIO 

Resumo. ..... .... ... .. .... .. ..... .. .... .. ... ........ ........ ....... .. .... .. ... ... ........ .... ....... ... ............ .. .... I 

Abstract .. .. .. ..... ........ .. ... .... .. ... .. .... ..... .... .. ... ...... ... .. ... ............... .............................. ... II 

LISTA DE FIGURAS ......... .. ........ .. ... .... .... .... ........ ...... ...... ... ................. ..... .. ...... .. .... . 111 

LISTA DE TABELAS ........ ... .... ... ... .......... ... ......... ..... ... .. ... ..... .. .... ... ... ... .......... ..... ... IV 

LISTA DE ESQUEMAS .. .. ...... .. ..... .. ... ..... ................ .... .. .. .. .......... ....... ... .. .. ...... .... .. . VI 

LISTA DE ANEXOS ...... ... ..... ... ...... ... ........ ..... .. .... .. .... ....... .. ...... .... .. ... ..... ..... .. ... .... ... 10 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA .... .. ... ... ....... ..... ... ... .... ........ ..... .. ..... ......... ... .... 13 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFiCA ...... .... .. ....... ..... ......................... ... .. .. .. ... .......... ... ...... 16 

2.1. O ciclo celular ... ...... ... .. ... .. ........ ... .. .. .. .. ... .. .... ..... .. ..... ............. ..... ............. .... .. 18 

2.2. Células tumorais benignas ... ......... .... .. .. ... .... .. ... .... ...... ..... ....... ... ... ............. .. . 20 

2.3. Células tumorais malignas ..... ... ......................... .. ... ........ .... .... ... ..... ..... ..... ..... 21 

2.3.1. Metástase ... ................. .. ... .......... .... .. .... .... .. ... ............. .. .. ......... .... ..... ... ... 21 

2.4. Tratamento do câncer .......... ... ...... ..... ......... .... .... ...... ... ..... .. .. ..... ............. .... .. 22 

2.4.1. Retirada cirúrgica do tumor ... ............ .. ..... .. ..... .............. .. ..... .. .... ........... .. 23 

2.4.2. Radioterapia ... .. ... ... ...... .... ... ... ........ ....... ............................... ........ ...... ..... 23 

2.4.3. Quimioterapia .. ....... .. .. ... ... ......... ... ... ....... ..... .. ... .... .... ...... .. ..... ............. ... .. 24 

3. OBJETiVOS .. ....... .. ..... ... .. ................. .. .. ......... .. .... ........ .. .. .... ... ....... ........... ........ .. 38 

4. MATERIAL E MÉTODOS ......................... ............ ... .. ... ... .. ... ...... .. ... ... .... .. ... ...... .. 39 

4.1. Material ... ............................ ... .... .. .... .. ... ............... .... .. .. .... ... .. ........ ... ... ... .. .... . 39 

4.1 .1. Reagentes .. .. .... ... .. ....... ... .. .. ... .... ........ .. ... ... ......... ... ... ...... ....... ...... ..... ...... 39 

4.1.2. Material para cromatografia ... .... ... .. ... .. ....... .... .. .... ..... .. ........ ...... .... ....... .. . 40 

4.1.3. Equipamentos ............... .. ... ......... .. ........... ............... .. ...... ... .. ..... ... ..... .... .. 40 

4.2. Métodos ....... ... .. ...... .. ... .......... .. ... .... .. .... ... ... .... ......... ... .................................. 40 

4.2.1. Síntese dos análogos N-metil alquilfosfoetanolamínicos (111 a VII) ........ .. 40 

4.2.2. Síntese dos análogos Alquilfosfocolínicos (VIII a XII) ...... ........... .... ..... ... . 43 

Juliana de Almeida Pachioni 



Sumário 

4.2.3. Determinação do potencial hemolítico ............ .. ......... ........ ......... ... .. ... ..... 44 

4.2.4. Cálculo da Concentração micelar crítica (CMC) ... .... ... ..... ...... ................. 45 

5. RESULTADOS E DiSCUSSÃO .. ... .... ... ... .. .... ...... .. ............ .. ... .. ....... .... .. ........ ... .. . 46 

5.1. Síntese da N-metil hexadecilfosfoetanolamina e da hexadecílfosfocolína ..... 46 

5.1.1. Obtenção do dicloridrato de fosforohexadecila ... .. ........ ... .... ...... ............. . 49 

5.1.2. Obtenção do 2-(hexadeciloxi)-3-metil-2-oxa-1 ,2,3-oxazofosfolano (11) ..... 50 

5.1 .3. Obtenção da N-metil hexadecilfosfoetanolamina (111) .. .... .. ....... ... .... ....... . 51 

5.1.4. Obtenção da hexadecílfosfocolína (VIII) ... ...... .. .......... .... ... .. .. ....... ... ........ 52 

5.2. Síntese dos análogos .. ... .. .. ........ .... ..... .... ... ... .. .. .... ..... ... ......... ... .. ..... ...... ..... .. 53 

5.2.1. Síntese das N-metil alquilfosfoetanolaminas .......... ........ ...... ..... .. ..... ....... 54 

5.2.2. Síntese das Alquilfosfocolinas ..... .... ... ..... .. .. ..... ....... .... ... ......................... 55 

5.3. Ensaios de Potencial Hemolítico ... ... ........... ... ........ .. .. .......... ............ .. .. .... .. ... 57 

5.4. Cálculo da CMC ................................................................................... ......... 61 

6. CONCLUSÕES ... ................... ...... ............ ............... ... .. .... .......... ........ .... ............. 63 

7. REFERÊNCIAS ........... .............. ... .................................. .. ... ... .. .... .. ... ........ ..... ..... 64 

8. ANEXOS ... ... .. ....... .... ... ...................... ....................... .. .... .. .. .. ... .............. ... ...... .. .. 71 

8.1. Espectros relativos à síntese da N-metil hexadecilfosfocolina e 
hexadecílfosfocolina ... ...... .. ....... .. ... .... .... .. .. ... .. .... ... ... ........................................... 71 

8.2. Espectros relativos à série das N-metil alquilfosfoetanolaminas ... .... ... .... ...... 77 

8.3. Espectros relativos à série das Alquilfosfocolinas .. .... ... .... ..... ... .... ...... ... ... .. ... 85 

Juliana de Almeida Pachioni 



Introdução e justificativa 13 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

o câncer vem atraindo olhares das organizações de saúde do mundo todo, 

por apresentar um crescimento cada vez mais acentuado, configurando-se 

atualmente como um grande problema de Saúde Pública não só em países 

desenvolvidos, mas também nos países em desenvolvimento. De acordo com o 

INCA (Instituto Nacional de Câncer), as estatísticas mundiais mostram que no ano 

2000 ocorreram 5,3 milhões de novos casos de câncer em homens e 4,7 milhões em 

mulheres, e que 6,2 milhões de pessoas morreram em decorrência da doença (3,5 

milhões de homens e 2,7 milhões de mulheres), correspondendo a 12% do total de 

mortes por todas as causas (cerca de 56 milhões). Se a tendência atual não se 

modificar, prevê-se que em 20 anos a incidência de câncer aumentará em cerca de 

50%. Dados do INCA revelam que maiores incidências são observadas em países 

como Estados Unidos, Itália, Austrália, Alemanha, Canadá e França o que reforça a 

ideia de que países desenvolvidos sejam mais atingidos pela doença em 

decorrência do estilo de vida cada vez mais sedentário e com péssimos hábitos 

alimentares. 

Em seu relatório mais atual que projetou dados para o ano de 2012 e 2013, o 

mesmo instituto prevê que somente no Brasil, entre os dois anos citados, a 

incidência do câncer represente 518.510 novos casos, sendo que destes 257.870 

atingirão o sexo masculino e 260.640 o sexo feminino. A tabela 1, extraída do 

relatório acima citado revela a estimativa de incidência dos principais tipos de câncer 

na população masculina e feminina do Brasil no ano de 2012. 

Juliana de Almeida Pachioni 
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Tabela 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por 
sexo, exceto pele não melanoma (Extraído de: INCA, 2012). 

Localização primaria casos novos pertenlual Localizaçáo primaria casos IHMIS pen:eafual 

Próstata 60.180 30,8% Homens Mulheres Mama fi!mÜ1ina 52.680 27,9% 
Traqueia SrÓOQuio e Pulmâo 17.210 8,8% Colo do útero 17.540 9,3% 

Cólon e Reto 14 180 7.3% .... ' Cólon e Reto 15.960 8,4% 
Estômago 12.670 6.5% () GlindlJla Tireoide 10.590 5,6% 

Cavidade Oral 9990 5,1% TraQueia, Brónquio a Pulmão 10.110 5,3% 
Esõfago 7.770 4,0% Estômago 7.420 3.9% 

Bexiga 6.210 3,2% \1 OVàrio 6.190 3,3% 
aringa 6.110 3,1% Corpo do Útero 4.520 2,4% 

UnfDma não HoOgkm 5 19{) 2,7% Jj Linforna não Hoogkrn 4.450 2,4% 
Siste ma Naf1lOso Central 4.820 2,5% Sistema Ne IVt}SO Central 4.450 2',4% 

"rNm;ros arreóllndadll~ pala 10 ou múltiplllS de 10 

Esses dados estatísticos explicam porque o câncer tornou-se uma 

preocupação para as autoridades de Saúde Pública do mundo todo e justifica a 

necessidade do desenvolvimento de novas técnicas de detecção, que permitam o 

diagnóstico precoce, de novas estratégias de prevenção e de tratamento. 

Por outro lado, esse dados alarmantes revelam-se como um estímulo para a 

busca por novos fármacos antineoplásicos que possam atuar de diferentes maneiras 

frente à doença. Felizmente, reflexos disso já podem ser observados. No 

ano de 2011 , 40% dos fármacos aprovados pela agência de regulação norte-

americana FDA (Food and Drug Adminisfrafion) como novas entidades moleculares 

foram fármacos destinados ao tratamento do câncer (FDA, 2012). Pode-se dizer que 

o melhor entendimento do desenvolvimento da doença e a descoberta de novos 

alvos biológicos representam os principais motivos para os avanços. Como resultado 

desses avanços pode-se citar a introdução na terapêutica dos anticorpos 

monoclonais, dos inibidores de aromatase e dos inibidores de proteínas quinases, 

revelando uma nova tendência para o tratamento do câncer com a busca de 

Juliana de Almeida Pachioni 
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fármacos mais seletivos. Seguindo essa tendência, o objeto de estudo do presente 

trabalho foi a classe das alquilfosfocolinas. 

As alquilfosfocolinas representam uma classe de fármacos antineoplásicos 

que não interagem diretamente com o DNA, seu mecanismo de ação parece estar 

ligado à inibição de proteínas quinases e à interação com os fosfolipídios de 

membrana. Apesar do mecanismo de ação ainda não ser totalmente elucidado, 

sabe-se que a atividade citotóxica e citostática das alquilfosfocolinas é notavelmente 

seletiva para células cancerosas embora o mecanismo responsável por esta 

seletividade ainda não seja conhecido (Mravljak et aI., 2005). Ao surgimento da 

classe, muitas expectativas foram criadas sobre a miltefosina, protótipo da classe 

que se mostrou eficaz frente a diferentes linhagens celulares in vitro e em modelos 

experimentais animais. Seus dois efeitos adversos principais, gastrotoxicidade e 

potencial hemolítico, entretanto, representaram fatores limitantes à continuidade dos 

ensaios de fase 11. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de estudos com essa 

nova classe de agentes antineoplásicos, na tentativa de obtenção de análogos que 

possuam a mesma atividade antitumoral ou até melhor, porém com menos efeitos 

adversos que as alquilfosfocolinas disponíveis. 

Juliana de Almeida Pachioni 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Câncer ou neoplasia maligna corresponde a um grupo de mais de cem 

doenças caracterizadas por alteração do ácido desoxirribonucleico (DNA), que leva 

ao crescimento e desenvolvimento de células anormais. É causado por uma 

mutação ou ativação anormal de genes celulares que vão determinar o 

aparecimento de vários eventos indesejáveis. Esse processo de mutação pode ter 

origem genética ou ainda desenvolver-se em virtude da exposição das células a 

diferentes agentes iniciantes, representados por substâncias químicas, vírus ou 

ainda agentes radioativos (Merkle, 2007). Independentemente da exposição a 

carcinógenos, as células sofrem processos de mutação espontânea, que não 

alteram o desenvolvimento normal da população celular como um todo. Estes 

fenômenos incluem danos oxidativos, erros de ação das polimerases e das 

recombinases, redução e reordenamento cromossômico (INCA, 2002). Sabe-se, 

entretanto, que alguns fatores estão diretamente envolvidos no aumento da 

predisposição celular frente aos processos mutagênicos que podem resultar em 

câncer. São exemplos desses fatores o envelhecimento celular, o uso de fármacos 

citotóxicos e esteróides, o estresse extremo causado por infecções virais ou ainda a 

ocorrência de doenças imunossupressoras (Porth, 2010). 

Em geral, o organismo está bastante preparado para reparar os danos 

celulares. O ciclo celular, por exemplo, apresenta inúmeros mecanismos de defesa 

que permitem o reparo dessa mutação, impedindo que a informação genética 

incorreta seja passada a outras células. Na execução dessa tarefa podemos 

observar alguns genes de maior relevância (proto-oncogênes) como os genes p53 e 

gene Rb ou ainda de algumas proteínas como as ciclinas (Merkle, 2007). 

Juliana de Almeida Pachioni 
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Em indivíduos saudáveis, esse processo de controle é bastante eficiente. Em 

alguns casos, entretanto, esse processo pode falhar, permitindo que a mutação 

sofrida pela célula seja mantida. A célula mutada pode permanecer em latência 

durante muito tempo. O tempo para a carcinogênese se completar é indeterminável, 

podendo ser necessários muitos anos para que se verifique o aparecimento do 

tumor (INCA, 2002). Sob a ação de agentes promotores (hormônios, aditivos 

alimentares, drogas, entre outros) essas células podem passar a se dividir-se, 

apresentando perda do controle sobre o ciclo celular e falta de resposta aos sinais 

apoptóticos, fatores que juntos levarão ao desenvolvimento do câncer (Porth, 2010). 

O termo carcinogênese, utilizado para descrever a cascata de eventos que 

transformam uma célula normal em câncer, pode ser representado por três estágios 

principais (Figura 1): iniciação, promoção e progressão. Na iniciação verifica-se a 

ocorrência das mutações nas células saudáveis devido à exposição a carcinógenos 

que alteram de modo irreversível a composição ou estrutura química do DNA 

iniciando assim o câncer (Polloock, 2006). A progressão, . por sua vez, é 

caracterizada pela alteração da expressão de genes que levarão à proliferação das 

células que sofreram iniciação. Já a progressão pode ser caracterizada por 

alterações moleculares adicionais com aumento da massa tumoral primária e 

desprendimento de células dessa massa que passam a se deslocar em direção aos 

tecidos em um processo conhecido como metástase. 
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o ciclo celular desempenha um papel fundamental na fisiopatologia do 

câncer. Isso porque, acredita-se que o que diferencia uma célula normal de uma 

célula cancerígena é a capacidade de controle do seu processo de diferenciação e 

proliferação (Hanahan, 2011). O ciclo celular pode ser dividido em quatro estágios: 

S, M e G (1 e 2). As fases SeM correspondem ao período em que ocorre a síntese 

do DNA e a replicação dos cromossomos, respectivamente. Já a fase G (divida em 

G1 e G2) compreendem um período necessário para o crescimento e duplicação da 

massa de proteínas e organelas. Durante essa fase, enzimas e outras proteínas 

necessárias para a divisão celular são sintetizadas e movidas para seus sítios 

apropriados (Porth, 2010). Entre uma fase e outra, mais especificamente entre as 
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fases G1 e S e entre as fases G2 e M, alguns mecanismos de regulação do ciclo 

podem ser observados. 

Os mecanismos de regulação e a consequente progressão da célula no ciclo 

celular envolvem, principalmente, o equilíbrio de forças reguladoras positivas e 

negativas. As forças positivas são representadas pelos fatores de crescimento (que 

estimulam a entrada das células no ciclo) e por duas séries de proteínas conhecidas 

como ciclinas e quinases ciclina-dependentes ou cdks. As ciclinas são responsáveis 

por regular as cdks, que por sua vez, são responsáveis pelo controle de enzimas do 

ciclo celular (Porth, 2010). Para cada etapa do ciclo, um complexo ciclina/cdk pode 

ser observado e é este grau de especificidade que torna essas proteínas tão estudas 

como possíveis alvos terapêuticos. 

A ação de ciclinas/cdks, entretanto, é modulada por várias forças regulatórias 

negativas, ou seja, proteínas que se ligam às cdks e inibem sua ação. Essas 

proteínas, por sua vez, são induzidas por vários genes que constituem travas no 

ciclo celular, por exemplo, o gene p53 e o gene do retinoblastoma (Rb) (Porth, 

2010). Esses dois genes, ao identificarem a presença da mutação no DNA, 

interrompem o ciclo celular no ponto de reparo 1 (primeiro ponto de reparo do ciclo 

celular, com ocorrência entre G 1 e S) levando a célula à apoptose. Sabe-se que 

muitos tipos de câncer são correlacionados a mutações nos genes p53 e Rb, 

resultando na ativação ou inativação destes e, consequentemente, descontrole 

sobre o ciclo celular. Estatísticas recentes sugerem que 50% dos tumores 

diagnosticados apresentam mutações no gene p53, evidenciando a importância 

deste gene no processo de regulação do crescimento celular (Jemal et aI., 2012). O 

processo oncogênico pode ainda alterar genes responsáveis pela produção de 

proteínas altamente especificas que auxiliam no processo de proliferação celular. 
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As proteínas RAS e B-RAF, são exemplos dessas proteínas, elas estão 

envolvidas em uma via de sinalização celular conhecida como MAP-K (Mitogen 

Activated Protein Kinase). Os oncogenes levam à superexpressão dessas proteínas, 

fazendo com que as células estejam constantemente em proliferação. Alguns tipos 

de tumores apresentam com mais freqüência essas mutações que levam à 

superexpressão de RAS e B-RAF. Sabe-se, por exemplo, que 40% dos casos de 

meia no mas diagnosticados apresentam mutações que levam a superexpressão de 

B-RAF (Hanahan, 2011), e que 20% de todos os tumores diagnosticados 

apresentam mutações que levam a ativação constitutiva de RAS (Jemal et aI., 2012). 

2.2. Células tumorais benignas 

As células benignas são células diferenciadas que se assemelham às células 

dos tecidos de origem e se caracterizam por uma taxa de crescimento lento e 

progressivo que pode alcançar um platô ou regredir. Sabe-se que, por razões ainda 

desconhecidas, essas células perdem a capacidade de suprimir o programa 

genético de proliferação celular. Porém, retém o programa para diferenciação celular 

normal (Porth, 2010). Essas células, ao contrário das células tumorais malignas, não 

possuem a capacidade de infiltrar ou invadir tecidos. Crescem por expansão e, por 

apresentarem um crescimento lento, desenvolvem uma borda circundante de tecido 

conjuntivo comprimido denominado cápsula fibrosa. 

A presença dessa cápsula diminui a gravidade da doença, já que permite uma 

separação entre o tumor e os tecidos adjacentes, facilitando sua remoção cirúrgica. 

Em função dessas características é comum afirmar que, em geral, os tumores 
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compostos por células benignas não provocam a morte, exceto em casos em que 

interfiram com funções vitais devido à sua localização (Porth, 2010). 

2.3. Células tumorais malignas 

As células tumorais malignas são muito mais agressivas do que as células 

tumorais benignas, pois além das alterações no perfil de proliferação celular, várias 

outras alterações podem ser observadas. Essas alterações vão proporcionar um 

aumento do dano provocado ao organismo, tendo em vista que são desenvolvidas 

pelas células cancerígenas a fim de aumentar suas chances de sobrevivência. 

Dentre essas alterações, podemos citar instabilidade genética, independência de 

ancoragem, capacidade de coesão e de aderência celular reduzidas, 

comprometimento da comunicação intercelular, alterações do ciclo de vida, 

produção de enzimas, hormônios e outras substâncias. Além de contribuírem para a 

sobrevivência no hospedeiro, as alterações desenvolvidas pelas células 

cancerígenas permitem o deslocamento destas através de vários órgãos e tecidos, 

configurando o processo de metástase (Porth, 2010). 

2.3.1. Metástase 

A metástase é um processo de vários passos, no qual as células tumorais 

provenientes do tumor primário são separadas e depositadas no desenvolvimento de 

uma lesão tumoral similar em um órgão secundário. As células separadas do local 

primário utilizam os vasos linfáticos e a circulação sanguínea para atingirem outros 

órgãos. Na cascata metastática, as células tumorais sofrem uma série de alterações 
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que resultam em pré ou pós-regulação de moléculas de superfície celular, 

proteases, fatores de motilidade, fatores de estimulação do crescimento e moléculas 

promotoras de angiogênese (Teicher, 2002). A propagação metastática de tumores 

sólidos é direta ou indiretamente responsável pelas mortes relacionadas ao câncer. 

(Kumar et aI., 2005; Teicher, 2002; Silva et aI., 2002). Aproximadamente 30% dos 

pacientes com câncer têm metástases clinicamente detectáveis na diagnose inicial e 

30-40% tem metástases ocultas. Desde maneira, há uma necessidade iminente de 

prognosticar o potencial metastático do tumor característico, para identificar o foco 

metastático oculto, impedir a disseminação e a transformação de tumores em 

fenótipos mais invasivos. (Evans, 1991; Teicher, 2002). Nesse sentido, a detecção 

precoce se mostra mais uma vez de extrema importância para o tratamento 

adequado e para a sobrevida do paciente portador de neoplasia. 

2.4. Tratamento do câncer 

o tratamento do câncer tem evoluído bastante nos últimos anos, não somente 

pelo desenvolvimento de novos fármacos, mas também pelo desenvolvimento de 

novas técnicas de diagnóstico que têm contribuído significativamente para o sucesso 

dos tratamentos realizados. De fato, a detecção precoce do câncer é um dos fatores 

que mais contribuem para o sucesso do tratamento, pois o diagnóstico precoce, 

antes que ocorra o processo de metástase, permite maiores chances de cura com a 

retirada cirúrgica do tumor e/ou tratamento farmacológico (INCA, 2012). 

As modalidades de tratamento mais comumente aplicadas são a retirada 

cirúrgica do tumor, a radioterapia e a quimioterapia. Na grande maioria dos casos 

esses três processos são realizados em conjunto, aumentando as chances de cura. 
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A utilização desses três processos envolve o desenvolvimento de um 

programa cuidadosamente planejado com o auxílio de uma equipe interdisciplinar de 

especialistas, incluindo oncologistas clínicos, cirúrgicos e radiologistas, além de 

especialistas em enfermagem e farmácia (Porth, 2010). 

2.4.1. Retirada cirúrgica do tumor 

A retirada cirúrgica do tumor é a abordagem mais antiga usado para o 

tratamento do câncer e, até recentemente, a única capaz de curar pessoas (Porth, 

2010). Hoje em dia, além de proporcionar a cura do paciente, a retirada do tumor 

pode ainda ser utilizada para diagnóstico do tipo de tumor (maligno ou benigno) ou 

estadiamento da doença. O tratamento cirúrgico é considerado curativo quando 

realizado nos casos iniciais da maioria dos tumores sólidos. É um tratamento radical , 

que compreende a remoção do tumor primário com margem de segurança e, se 

indicada, a retirada dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão-sede 

do tumor primário (INCA, 2011). 

2.4.2. Radioterapia 

A radioterapia é outra opção no tratamento contra o câncer. Neste caso, 

utilizam-se partículas de alta energia para destruir ou lesar as células tumorais. 

O processo funciona com a formação de moléculas ionizadas ou ainda de 

radicais livres (que têm como principal alvo as moléculas de oxigênio) e que por sua 

vez vão destruir importantes estruturas das células, levando-as à morte. O 

tratamento com a radioterapia pode ocorrer de três maneiras: no primeiro caso, o 
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feixe de radiação é externo e incide sobre uma área previamente delimitada no 

corpo do paciente. É o processo mais amplamente utilizado e recebe o nome de 

teleterapia. Em outro processo, conhecido como braquiterapia, utiliza a inserção de 

fontes radioativas lacradas internas em locais muito próximos ao tumor. Por fim, tem

se a utilização de fontes de radiação internas não lacradas administradas via oral, 

por exemplo. É um processo bastante utilizado para o tratamento de câncer de 

tireóide, em que fontes de iodo radioativo são administradas ao paciente (Porth, 

2010). 

2.4.3. Quimioterapia 

Embora o termo quimioterapia seja comumente empregado para designar o 

tratamento de neoplasias, o mesmo pode ser utilizado para se referir ao combate de 

qualquer organismo ou célula invasora patogênica. No caso das neoplasias, a 

quimioterapia recebe o nome de quimioterapia antineoplásica ou antiblástica. A 

quimioterapia antineoplásica é um processo longo, doloroso, com muitas reações 

adversas, passível de surgimento de resistência, mas que tem evoluído como uma 

das principais modalidades de tratamento sistêmico para o câncer. Em comparação 

com cirurgia e radiação, a quimioterapia possibilita que os fármacos alcancem o sítio 

do tumor e também outros sítios distantes (Porth, 2010). 

Os agentes quimioterápicos para o câncer exercem seus efeitos através de 

diversos mecanismos, sendo os mais comuns a inibição de enzimas essenciais para 

a replicação celular, inibição da síntese de DNA e RNA e prevenção da mitose 

celular (Porth, 2010). Dentre as principais classes de fármacos, podem-se citar os 

agentes alquilantes, cujo mecanismo principal é a alquilação do DNA; os 
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antimetabólitos, que interferem com o metabolismo do DNA impedindo sua 

replicação; os compostos antimitóticos, fármacos ciclo-específicos que inibem o 

processo de polimerização/despolimerização da tubulina bloqueando a formação do 

fuso mitótico; os análogos da camptotecina, responsáveis pela ligação e 

estabilização da topoisomerase-I com rompimento da dupla fita de DNA; os 

antibióticos, com variados mecanismos de ação; as enzimas; os agentes 

imunológicos (Chabner et aI., 2006) e os inibidores de proteína quinase, capazes de 

bloquear proteínas responsáveis pela fosforilação e conseqüente modulação da 

atividade enzimática, processos geralmente alterados em células cancerígenas 

(Avi/a, 2010). Essa grande variedade de fármacos, entretanto, ainda não é suficiente 

para proporcionar a cura de todos os indivíduos acometidos pelo câncer. 

Como já mencionado, um dos fatores mais relevantes para a quimioterapia é 

a detecção precoce da doença que, na maioria das vezes, proporciona o tratamento 

pré-metastático, aumentando as chances de cura. Mas, além disso, o tratamento 

farmacológico do câncer ainda apresenta outras duas grandes complicações que 

impedem o sucesso em todos os casos da doença, a alta toxicidade dos fármacos e 

o surgimento de resistência (Porth, 2010). 

A alta toxicidade é um dos maiores problemas relacionados ao tratamento do 

câncer, colocando em risco órgãos não afetados pelo tumor (Meyers, 2008; 

Jacobson et aI., 2009). É devida principalmente à falta de especificidade dos 

agentes antineoplásicos frente às células tumorais, resultando em ação frente a 

várias outras células do organismo, destacando-se as de crescimento acelerado. Por 

este motivo, esses fármacos acabam produzindo efeito negativo obre a produção de 

células pela medula óssea (podendo levar à mielo supressão), cicatrização de 
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feridas, crescimento de células do tecido epitelial e, ainda, sobre a produção de 

células germinativas (podendo resultar em esterilidade). 

A aquisição de resistência aos agentes quimioterápicos pelas células tumorais 

é outro desafio na eficácia da terapia antitumoral. Embora vários mecanismos de 

resistência tenham sido identificados e estudados, essa continua sendo uma das 

maiores causas de morte em pacientes com câncer (de Visser, 2009). Diversas 

pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de novos fármacos antitumorais têm 

como principal objetivo atuar exatamente sobre células resistentes. A elevada 

mutagenicidade das células tumorais, entretanto, dificulta o sucesso de novas 

terapias. 

2.4.4. Desenvolvimento de novos fármacos e perspectivas 

Em vista das limitações das opções terapêuticas apresentadas, é evidente a 

necessidade de novos agentes antitumorais que apresentem melhor espectro de 

ação, eficácia contra tumores resistentes aos fármacos disponíveis e, ainda, que 

melhorem a tolerabilidade ao tratamento. (Leighl, et aI., 2008). 

Neste sentido, várias terapias têm sido estudas e já se podem observar 

novidades para o tratamento do câncer. Os anticorpos monoclonais são um exemplo 

bastante recente disso. O primeiro fármaco dessa classe, rituximabe, foi lançado em 

1997 e levou ao desenvolvimento de vários sucessores menos imunogênicos, 

aumentando a expectativa sobre essa classe terapêutica que vem sendo bastante 

utilizada (National Cancer Institute, 2012). 

Outra classe de fármacos que revolucionou a terapia do câncer corresponde 

aos inibidores de proteínas quinases. Essas proteínas estão envolvidas em várias 
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vias de sinalização que levam à proliferação celular, como a via JAKlSTAT, ativada 

pela ação de citocinas, ou ainda a via RAS/RAF, ativada por fatores de crescimento. 

Como já anteriormente citado, sabe-se que alguns genes, os denominados 

oncogenes, podem levar à super expressão das proteínas constituintes dessas vias, 

o que por sua vez, resulta em aumento do número de células, devido ao fato das 

mesmas estarem em constante processo de ativação. Na tentativa de interromper 

esse ciclo, foram criados os inibidores de proteínas quinases. O primeiro fármaco 

aprovado em 2001 com esse mecanismo de ação foi o imatinibe, empregado 

principalmente para o tratamento da leucemia mieloíde crônica (LMC) (Dobbin, 

2002). Devido ao sucesso observado com este fármaco (INCA, 2002), vários novos 

inibidores de proteínas quinases têm sido estudados. Como exemplo de fármacos já 

disponíveis podemos citar os inibidores de EGFR (erlotinibe, gefitinibe e lapatinibe), 

os inibidores VEGFR (sunitinibe, sorafenibe e pazopanibe), bem como o grupo dos 

alquilfosfolipídios sintéticos, que acredita-se que exerçam seu efeito farmacológico 

sobre proteínas quinases do tipo C, embora seu mecanismo de ação ainda não seja 

totalmente conhecido. 

2.4.4.1. Alquilfosfocolinas 

A utilização de análogos sintéticos da lisofosfatidilcolina (Lyso PC) como 

modificadores de resposta biologica é bastante antiga. A idéia baseia-se no fato da 

Lyso PC, molécula endógena componente da membrana celular e proveniente da 

quebra hidrolítica das fosfatidilcolinas pelas fosfol ipase, apresentar-se como 

percursos e até mesmo como modulador de várias vias de sinalização. No final dos 

anos 1960, Hansjõrg Eibl, sintetizou a edelfosina, primeira molécula dessa classe, 
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conhecida como ALPs (alquilfosfolípidios sintéticos, ou em inglês, Synthetic 

alkylphopholipids). Apesar dessa denominação comum, os ALPs são classificados 

em 2 grupos: alquil-lisofosfolípidos e alquilfosfolipídios (Blitterswijk, 2012). 

A primeira geração de ALPs sintetizados, como a edelfosina e ilmofosina 

(Figura 2), mantinham o grupo glicerol em suas estruturas, o que os tornavam 

estruturalmente semelhantes à lisofosfatidilcolina e lhes conferia pouca estabilidade, 

principalmente pela ação das fosfolipases. (Eibl, 1967; Munder,1979). 
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Figura 2. Evolução das alquilfosfocolinas. 

Apesar disso, estudos preliminares usando a edelfosina mostraram-se muito 

promissores porque revelaram que a molécula comportou-se como um potente 

modulador imunológico e inibidor de proliferação celular (Andreesen, 1978; Munder, 

1979). 
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Após ensaios de citotoxicidade em uma grande variedade de células tunorais 

e células normais, observou-se que a edelfosina apresenta pouca seletividade para 

as células tumorais (Runge, 1980; Mollinedo, 1997; Mollinedo, 2010; Ruiter, 1999). 

Posteriormente, a molécula foi avaliada quanto à sua atividade anti-proliferativa in 

vitro e in vivo (com ratos e camundongos) e, em ambos os casos, mostrou-se eficaz 

(Mollinedo, 1997; Berdel, 1987; Tarnowski, 1978). No entanto, sua utilização clínica 

foi muito limitada, principalmente devido a problemas de estabilidade, elevada 

toxicidade gastrointestinal e potencial hemolítico, que impediam a utilização do 

fármaco em doses suficientes para se observar o efeito esperado. Atualmente, a 

aplicação clínica da edelfosina é restrita à pacientes com leucemia aguda 

submetidos a transplante de medula óssea. (Scherf, 1987; Berdel, 1987). 

O seu sucessor direto ilmofosina, uma variação tio-éter da edelfosina, 

também apresentou instabilidade química e citotoxicidade semelhante, limitando a 

sua utilização. 

Apenas nos anos 80 as alquilfosfocolinas passaram a apresentar importância 

clínica, com a descoberta de um novo análogo produzido a partir da remoção do 

grupo de glicerol, que lhe conferiu maior estabilidade. A miltefosina, primeiro 

fármaco sintetizado com esta alteração, foi quem abriu a porta para novas 

pesquisas. Entretanto, não resolveu todos os problemas associados à classe. O 

desenvolvimento de estudos utilizando miltefosina como agente antitumoral contra 

várias linhas de células in vitro mostrou que, apesar de ser mais estável que 

eldefosina e apresentar atividade antitumoral potente (Breiser, 1987; Unger, 1989), a 

miltefosina causa hemólise quando administrada por via parentérica e sua aplicação 

oral conduz à toxicidade gastrointestinal cumulativa, especialmente vómitos e 

diarreia (Verweij, 1993), devido à presençado fármaco na parte superior do trato 
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gastrointestinal. Em estudos realizados por Verweij et ai (1993), procurou-se avaliar 

a atividade de miltefosina para o tratamento de pacientes com sarcoma de tecido 

mole avançado, cancro, metástase de colo retal e no carcinoma de células 

escamosas da cabeça e pescoço. ° estudo, entretanto, foi finalizado durante os 

ensaios clínicos de fase 11, pois a dose diária máxima tolerada (MTD = 200mg/dia) 

não permitiu a observação do efeitos anteriormente observados in vitro (Bllitterswijk, 

2012). 

Em 1992, a miltefosina foi aprovada na Alemanha para o uso tópico de 

metástases cutâneas de câncer de mama e atualmente é utilizada em diversos 

países com a mesma finalidade. Além disso, a miltefosina tem sido utilizada na India 

como único fármaco via oral para o tratamento da Leishmania desde 2000, quando 

foi aprovada com nome comercial Impavido (WHO, 2010). 

Outra modificação estrutural nas APCs destinada a melhorar a potência 

terapêutica e diminuir os efeitos tóxicos foi obtida pela substituição da porção 

colínica da miltefosina por um anel piperidínico, obtendo-se a perifosina (Hilgard, 

1997). A inserção deste heterociclo não foi capaz de diminuir os efeitos hemolíticos 

associados a miltefosina. Estudos preliminares demonstraram que a dose diária 

máxima permitida foi igual à observada para a miltefosina, entretanto, essa 

modificação aumentou o tempo de meia vida da molécula (cerca de 140h) por evitar 

sua metabolização pelas fosfolipases que atuam sobre a miltefosina originando 

colina, fosfocolina e 1,2-diacilfosfocolina, conferindo-lhe um curto tempo de meia

vida. 

As duas últimas moléculas desenvolvidas foram a, Erucilfosfocolina (ErPC) e 

seu homólogo erufosina (ErPC3). Esses análogos apresentam a porção colina, 

assim a como miltefosina, uma cadeia de 22 átomos de carbonos e a presença de 
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A redução do potencial hemolítico pode ser explicada pelo fato de que essas

formação de micelas, enquanto que a erucilfosfocolina e a erufosina, por

2012). Isso acontece principalmente porque as moléculas como miltefosina e

~evisão bibliográfica

uma insaturação. Esta modificação resultou em diminuição da toxicidade hemolítica,

permitindo assim administração sistêmica, que não era possível com os outros

lamelares (menos hemolítica), ao invés de micelas em solução aquosa (Blliterswitsk,

análogos desenvolvidos até então (Berger, 1998; Kaufmanm-Kolle, 1996).

apresentarem uma estrutura em formato de cone truncado, favorecem a formação

alterações estruturais conduzem à agregação preferencial do fármaco em estruturas

de lamelas, menos hemolíticas que as micelas (Wnetrazak, 2013) (Figura 3).

perifosina apresentam uma estrutura em formato de cone, permitindo assim, a
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Outra característica muito interessante destes novos análogos é a sua 

capacidade de atravessar a barreira hemato-encefálica. Estudos de farmacocinética 

com erucilfosfocolina em ratos saudáveis e portadores de tumor, revelaram que 

ERPC atravessa a barreira hemato-encefálica e acumula-se no cérebro, atingindo 

concentrações suficientes para matar as linhagens de células cancerígenas sem 

graves efeitos secundários tóxicos observados (Jendrossek, 2002) Além disso, os 

estudos com eurofosina mostram que o composto tem baixa toxicidade para a 

medula óssea quando comparado com os demais compostos dessa classe 

(Blliterswitsk, 2012). Na figura 2 observa-se a evolução das moléculas de 

alquilfosfocolinas ao longo dos anos, contemplando todas as modificações 

realizadas. 

2.4.4.1.1. Mecanismos de ação das alquilfosfocolinas 

Ao contrário dos quimioterápicos clássicos, as alquilfosfocolinas não atuam no 

DNA nem interferem diretamente na sua síntese. Acredita-se que o efeito citotóxico 

das alquilfosfocolinas seja resultado da ação nas membranas celulares. Até o 

momento, estudos têm mostrado que essa classe de fármacos induz apoptose em 

vários modelos de câncer (Fiegl et ai, 2008; Ruiter et ai, 2001; Vink et ai, 2007; 

Wieder et ai, 1999; Hung, et ai, 2005). 

Inicialmente, acreditava-se que a ação inibitória dos alquil-lisofosfolipídios no 

crescimento celular fosse indireta e mediada pela ativação de macrófagos. Estudos 

subseqüentes, entretanto, mostraram que os alquil-lisofosfolipídios causam 

destruição direta das células tumorais e que este efeito está associado com a 

perturbação do metabolismo de fosfolipídios da membrana (Ruiter et aI., 2001). 
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Rakotomanga e colaboradores (2004) estudaram o mecanismo de interação da 

miltefosina com a membrana celular e concluíram que o fármaco se insere na 

membrana fosfolipídica pela miscibilidade e pela interação com esteróis. Acredita-se 

que as alquilfosfocolinas interfiram primariamente na permeabilidade, fluidez e 

composição lipídica da membrana e, desse modo, acometam a proliferação celular, 

progressão do ciclo celular, diferenciação, invasão e angiogênese. A exemplo disso, 

uma hipótese bastante estudada para explicar o efeito citotóxicos das 

alquilfosfocolinas concentra-se na inibição da transdução de sinal das membranas 

celulares, incluindo a proteína quinase C (PKC) e a fosfolipase C. O mecanismo de 

inibição da PKC pela miltefosina é parecido ao modo de ação dos alquil

lisofosfolipídios, ou seja, competição com o ativador biológico fosfatidilserina. Isso 

é um fato interessante já que a miltefosina não apresenta a porção de diacilglicerol 

(Leonard et aI., 2001; Ruiteret aI., 2001; Überall et aI., 1991). 

Em células viáveis, a membrana fosfolipídica natural é submetida a processos 

de turnover rápidos e constantes, os quais são essenciais para o caminho de 

sinalização que permite que a célula sobreviva. As enzimas envolvidas nesses 

turnovers lipídicos incluem basicamente todas as fosfolipases conhecidas (tipos C, D 

e A), transacilases e outras enzimas biossintéticas. Algumas dessas enzimas, as 

catabólicas, são essenciais para a geração de segundos mensageiros lipídicos (por 

exemplo, diacilglicerol, ácido fosfatídico, ácido araquidônico e derivados), 

especialmente quando células são ativadas por fatores de crescimento. Assim, a 

sinalização associada ao turnover fosfolipídico de fosfatidilinositol (PI), 

fosfatidilcolina (PC) e esfingomielina ocorre em ciclos, por exemplo, hidrólise e 

ressíntese (Ruiter et aI., 2001; Ruiter et aI., 2003). Devido à sua única cadeia 

alquílica longa, alquil-lisofosfolipídios inserem-se facilmente no folheto externo da 

Juliana de Almeida Pachioni 



Revisão bibliográfica 34 

membrana plasmática, sendo que suas ligações éteres ou ésteres os tornam 

relativamente resistentes à atividade de fosfolipases e, por isso, esses compostos 

acumulam persistentemente em membranas celulares. Como consequência, alquil

lisofosfolipídios causam perturbação em turnover rápidos e constantes e, portanto, 

na biossíntese de fosfolipídios naturais (Ruiter et aI., 2001; Ruiter et aI., 2003). 

Acredita-se que os derivados de fosfolipídios, como a m iltefosi na, penetrem 

nas membranas por meio de translocação para o interior (mecanismo de flip-flop), 

um processo dependente de energia mediado por proteínas. Neste sentido, o 

transportador protéico foi recentemente identificado e o gene responsável pela sua 

ativação, clonado. Este gene codifica uma ATPase do tipo P, denominada 

transportador de miltefosina em L. donovani (LdMT), pertencente à subfamília das 

translocases de aminofosfolipídios (APT) e expressa na membrana plasmática, onde 

controla a translocação de fosfolipídios. Para a ligação do fármaco à membrana, a 

composição fosfolipídica da membrana celular parece ser relevante. 

Segundo Van der Luit e colaboradores (2007), a miltefosina e a edelfosina 

induzem apoptose através da inibição da fosfocolina citidiltransferase (CTP), enzima 

chave na biossíntese de fosfatidilcolina, possivelmente pela indução de translocação 

da forma ativa da enzima ligada à membrana para o citosol. A fosfatidilcolina é uma 

das representantes de moléculas anfifílicas zwitteriônicas amplamente presentes em 

membranas celulares (Bittman et al. ,1998; Kang et aI., 2005). A inibição da 

biossíntese da fosfatidilcolina está bem correlacionada com o efeito antiproliferativo 

de determinados lipídios e depende do comprimento da cadeia alquílica e da 

natureza do grupo polar (Wieder et aI., 1999). Para que este efeito ocorra, é 

necessário um acúmulo intracelular do fármaco. Neste sentido, linhagens celulares 

resistentes demonstram acumular menos fármaco, sendo que esse acúmulo ocorre 
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em três etapas que parecem comuns às células eucarióticas: o fármaco se liga à 

membrana plasmática da célula, penetra na mesma e atinge o seu alvo (Heczková 

et al.,2006; Lindner et aI., 2008; Van der Luit et aI., 2007; Wright et aI., 2004). 

Apesar das hipóteses descritas acima, o mecanismo de ação das 

alquilfosfocolinas não é totalmente elucidado, o que implica na necessidade de 

novos estudos. Sabe-se que a atividade citotóxica e citostática dos alquil

lisofosfolipídios é seletiva para células cancerosas, entretanto, ainda não se conhece 

o mecanismo responsável por esta seletividade (Markoulides et aI., 2001; Mravljak et 

aI., 2005). Uma explicação plausível baseia-se na habilidade que estas moléculas 

apresentam de acumular preferencialmente em altas concentrações na membrana 

de células cancerosas, acarretando na destruição destas células. Essa acumulação 

seletiva pode, por sua vez, ser devido às diferenças na organização ou composição 

da membrana entre células normais e células cancerosas (Koufaki et aI., 1996), pois 

estas últimas parecem não ter a enzima alquilglicero mono-oxidase, encontrada em 

tecidos normais (Berkovic, 1998; Heesbeen et aI., 1994; Koufaki etal., 1996). 

2.4.4.2. Planejamento de novas alquilfosfolinas 

A procura por novos composto que mantenham o perfil farmacodinâmico da 

miltefosina (protótipo) e apresentem melhor perfil de efeitos adversos e toxicidade é 

crescente (Mravljak et ai, 2005). Desde a aprovação da miltefosina para uso tópico 

em metástases cutâneas de câncer de mama, multiplicaram-se o número de 

análogos na tentativa de diminuir o aparecimento de efeitos colaterais, o que 

permitiria o uso dessa classe para o tratamento de outros tipos de câncer, uma vez 

que in vitro , o fármaco tem se mostrado eficiente no tratamento de uma grande 
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variedade de neoplasias (Papazafiri et aI., 2005). Além das modificações mostradas 

anteriormente de maneira específica, sabe-se que muitos grupos trabalham 

buscando superar a toxicidade gastrointestinal e obter aumento da potência, com 

modificações tanto na porção polar quanto na cadeia alquílica (Mravljak et aI., 2005; 

Unger et aI. , 2010). Inicialmente, a maioria das tentativas foi voltada para o aumento 

da potência através de mudanças na porção fosfocolina e na estrutura do glicerol 

(Fos et aI., 1995). A porção lipofílica, por sua vez, vem sendo estudada mais 

recentemente. Avlonitis e colaboradores (2003) propuseram estudar a influência de 

anéis cicloalquílicos na atividade anti-Ieishmaniose e observaram que alguns 

compostos com anéis cicloalquílicos na porção apoiar apresentaram-se mais 

potentes e menos tóxicos do que a miltefosina. 

Com relação ao potencial hemolítico, segundo Papazafiri e colaboradores 

(2005) a presença de cicloalcanos na porção lipídica de análogos de 

alquilfosfocolinas reduz efeitos hemolíticos quando comparados à miltefosina, sendo 

que a maioria dos análogos estudados por estes autores apresentou melhora na 

atividade antineoplásica. Mais recentemente, esta mesma correlação também foi 

observada para atividade antileishmania (Calogeropoulou et aI., 2008). 

Além disto, estudos realizados com ácidos biliares anfifílicos indicam que 

quanto menor a concentração micelar crítica (CMC) da molécula anfifílica, maior o 

potencial hemolítico (Posa et aI., 2010). Considerando que a miltefosina é uma 

molécula anfifílica formada por uma porção hidrofílica fosfocolina e uma porção 

hidrofóbica que consiste na cadeia alquílica, apresentando capacidade de formar 

micelas em meio aquoso a uma CMC de 2-10j.JM (Castro et aI., 2001), podemos 

inferir que alquilfosfocolinas que apresentem valores de CMC maiores que o da 

miltefosina possam apresentar menor potencial hemolítico. 
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Em um estudo recente, Wnetrazak (2013) e colaboradores demonstram a 

influência da estrutura espacial da molécula com seu potencial hemolítico, 

relacionando a estrutura de cones com a formação de micelas e a estrutura de cone 

truncado com a formação de lamelas. Considerando que as micelas são mais 

hemolíticas que as lamelas, isso explicaria, por exemplo, a diminuição do potencial 

hemolítico da erucilfosfocolina, que forma lamelas em meio aquoso, quando 

comparada a miltefosina, que forma micelas em meio aquoso. As prováveis 

conformações dessas moléculas em meio aquoso foram apresentadas na figura 3. 
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3. OBJETIVOS 

Com o intuito de obter moléclulas menos hemolíticas que a miltefosina, foi 

proposto como objetivo deste trabalho a síntese e caracterização de 9 compostos 

análogos à miltefosina. Os compostos foram divididos em 2 grupos: 

alquilfosfocolinas e N-metil alquilfosfoetanolaminas sendo que, para os dois grupos, 

os análogos apresentaram variações no tamanho da cadeia alquilíca como pode-se 

obsevar nas figuras 4 e 5. O presente trabalho também apresentou como objetivo 

relacionar as características estruturais e concentração micelar crítica (CMC) dos 

compostos sintetizados com os valores de potencial hemolítico apresentados pelos 

mesmos. 
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Figura 4. Estrutura química geral das N-metil alquilfosfoetanolaminas (4a) e das alquilfosfocolinas 
(4b) sintetizadas. 

Juliana de Almeida Pachioni 



Material e métodos 39 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Material 

4.1.1. Reagentes 
Tabela 2. Solventes e reagentes empregados. 

Solvente Fórmula molecular Fabricante 

Acetato de etila C4Ha0 2 Synth 

Acetona C3H6O Synth 

Ácido Acético glacial C2H40 2 Merck 

Cloreto de Sódio NaCI Synth 

Clorofórmio CHCb Synth 

Diclorometano CH2CI2 Synth 

Etanol C2H6O Synth 

Éter de petróleo C5H12O Synth 

Éter dietílico C4HlOO Synth 

Fosfato de sódio dibásico Na2HP04 Synth 

Hexano C6H14 Synth 

Hidróxido de amônio NH40H Synth 

Hidróxido de sódio NH50 Synth 

lodeto de metila (Iodometano) CH31 Aldrich 

Metanol CH30H Synth 

N- Metiletanolamina C2H7NO Aldrich 

n-Butanol C4HlOO Synth 

n-Decanol C10H22O Synth 

n-Dodecanol C12H26O Synth 

n-Hexadecanol C16H34O Cromoline Química Fina 

n-Hexanol C6H14O Synth 

n-Octanol CaH1aO Synth 

Oxicloreto de fósforo POCb Aldrich 

Sangue de Carneiro desfibrinado NewProv 

Tricloroetileno C2HCI3 Synth 

Trietanolamina C6H15N Synth 
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4.1.2. Material para cromatografia 

Para as análises de cromatografia em camada delgada (CCD) foram 

empregadas cromatoplacas de sílica (Silica gel 60 F254 - Merck). 

Para os processos de purificação por coluna cromatográfica empregou-se 

sílica-gel (60-230 mesh, Merck) e, opcionalmente, a resina de troca iônica mista 

Amberlite Mixed Bed-Exchanger (wet mesh 16-50, SIGMA). 

4.1.3. Equipamentos 

• Agitadores magnéticos (FISA TOM e IKA) 

• Mantas com agitação (FISATOM) 

• Centrífuga modelo BRA4i (JOUAN) 

• Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear 300 MHz modelo Advance 

DPX300 (BRUKER) 

• Evaporador rotatório modelo R-215 (BUCHI Switzerland) 

• Bomba à vácuo modelo 1-C48 (EDWARDS) 

• Espectrofotômetro de absorção UVNis de feixe duplo, Hitachi,modelo U-1900 

4.2. Métodos 

4.2.1. Síntese dos análogos N-metil alquilfosfoetanolamínicos (111 a VII) 

A rota sintética utilizada (Esquema 1) para síntese dos análogos N-metil 

alquilfosfoetanolamínicos foi adaptada de MacDonald e colaboradores, (1991) e 
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realizada em três etapas, sendo que para cada uma delas, algumas modificações 

pontuais foram realizadas. Na primeira etapa de síntese é obtido o dicloridrato de 

fosforoalquila (I), na segunda o 2-(alquiloxi)-3-metil-oxa-1,3,2-oxazofosfolano (11) e 

na terceira aN-metil alquilfosfocolina (111) como mostra o esquema 1. 
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Esquema 1. Rota sintética de obtenção dos análogos N-metil alquilfosfoetanolamínicos. 

4.2.2.1. Obtenção do dicloridrato de fosforoalquila (I) 

Em um balão de três bocas, sendo uma delas utilizada para o condensador 

com a inserção do gás inerte, uma delas para o funil de adição e a outra 

devidamente lacrada, foram adicionados 4,6 g (0,03 moI) de oxicloreto de fósforo em 

10 mL de hexano, sob agitação, em banho de gelo. Subsequentemente, 3,0 9 (0,03 

moi) de trietilamina em 20 mL de tricloroetileno foram adicionados ao balão através 

do funil de adição, mantendo-se agitação e resfriamento. Uma solução de 0,02 moi 

do álcool de partida (hexadecanol, dodecanol, decanol, octanol ou hexanol) em 80 

mL de tricloroetileno foi então gotejada lentamente na mistura reacional. A reação foi 

mantida por 2 horas. A formação do dicloridrato de fosforoalquila resulta em 
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precipitação do cloridrato de trietilamina. A formação do produto desejado foi 

confirmada pelo desaparecimento da banda do álcool de partida em cromatografia 

em camada delgada em sílica-gel (CCO), utilizando-se mistura de solventes 

clorofórmio/metanol 1: 1 (v/v) . Após o término dessa etapa, o produto foi filtrado com 

papel de filtro comum para a completa remoção do cloridrato de trietilamina e 

procedeu-se à etapa seguinte. 

4.2.2.2. Obtenção do 2-(alquiloxi)-3-metil-2-oxa-1,3,2-oxazofosfolano (11) 

o produto (I) obtido da etapa anterior ainda na presença do solvente foi 

transferido para um novo balão de três bocas e adicionou-se, uma mistura contendo 

1 ° mL de tricloetileno, 1750jJL (0,022 moi) de N-metiletanolamina e 12 mL (0,08 moi) 

de trietilamina, sob agitação e resfriamento em banho de gelo. A reação foi mantida 

por 2h e monitorada por CCO. 

Após o término da reação, o produto foi filtrado, através de filtração simples, 

para remoção do cloridrato de trietilamina e, em seguida, removeu-se o solvente sob 

pressão reduzida, dando origem ao intermediário 11 , 2-(alquiloxi)-3-metil-2-oxa-1 ,3,2-

oxazofosfolano, um produto oleoso transparente. 

4.2.2.3. Obtenção da N-metil alquilfosfoetanolamina (111 a VII) 

Ao intermediário 11 (aproximadamente 0,018 moi), foi adicionada uma mistura 

de 200 mL de acetona e 1 ° mL de água em um balão de boca única. Conectou-se 

ao balão um tubo secante e a reação foi mantida por 3 h à temperatura ambiente e 

sob agitação branda. Para o derivado N-metil hexadecilfosfocolina (111), um sólido 

branco, o produto obtido nesta etapa sintética foi centrifugado a 1788 x g por 10 
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minutos e, em seguida, o sobrenadante foi descartado e 30 mL de acetona foram 

adicionados. O sistema foi submetido ao vórtex para promover a homogeneização e 

então levado à centrífuga novamente. Este procedimento foi realizado 10 vezes, 

resultando em cristais brancos. Já para os outros análogos obtidos (IV a VII), 

correspondentes a óleos, o procedimento de purificação foi diferente. Após a 

completa evaporação da acetona, esses compostos foram submetidos a uma 

extração em duas fases empregando-se clorofórmio e água. A fase orgânica foi 

recolhida e submetida à evaporação sob pressão reduzida originando compostos 

oleosos e transparentes. 

4.2.2. Síntese dos análogos Alquilfosfocolínicos (VIII a XII) 

Os análogos alquilfosfocolínicos foram obtidos a partir de uma reação de 

alquilação dos compostos N-metil alquilfosfoetanolamínicos correspondentes, 

conforme MacDonald et aI. (1991) com adaptações. Mais especificamente, realizou-

se a metilação do nitrogênio empregando-se iodeto de metila, originando então os 

análogos alquilfosfocolínicos como descrito no esquema 2. 

o 

Ho-~-o4 
I 
o~/ 

N 
H 

+ CH3-1 .. o 

Ho-~-o4 
I 
o~+/ 

I'" 

VIII (n=15) 
IX(n=11) 
X (n=9) 
XI (n=7) 
XII (n=5) 

Esquema 2. Rota sintética de obtenção dos análogos alquilfosfocolínicos 

Para cada análogo N-metil alquilfosfoetanolamínico (111 a VII, 

aproximadamente 0,018 moi), foram adicionados 100 mL de metanol contendo 0,8g 
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(0,020 moi) de NaOH e 28,4 g (0,20 moi) de iodeto de metila. A reação foi mantida 

por 24h no escuro, à temperatura ambiente, utilizando-se um balão de boca única 

conectado a um tubo secante. Ao término da reação, o excesso de solvente foi 

removido sob pressão reduzida e o produto submetido à cromatografia em coluna de 

sílica gel utilizando-se como fase móvel clorofórmio/metanol em diferentes 

proporções. 

4.2.3. Determinação do potencial hemolítico 

Os ensaios foram realizados em triplicata, preparando-se sistemas em 

solução fisiológica de fosfato de sódio (PBS), contendo 5% (v/v) de sangue de 

carneiro desfibrinado (NewProv) e os compostos sintetizados a uma concentração 

de 15 a 350 IJM. Em seqüência, as suspensões foram centrifugadas por 5 minutos a 

1788xg e a porcentagem de hemólise determinada por meio de leitura de 

absorbância (A) do sobrenadante em Â = 540 nm. A porcentagem de hemólise foi 

determinada como sendo a razão entre a absorbância lida na amostra e a 

absorbância encontrada para o sangue em água destilada, que corresponde a 100% 

de hemólise, conforme a equação (I). Como branco dos ensaios, empregou-se PBS 

(Rangel-Yagui et aI., 2007). 

%hemólise Aamostra (Eq. I) 

Aágua 

Determinações de potencial hemolítico dos alcoóis de partida, bem como 

outros alcoóis n-alquílicos também foram realizadas, visando a comparação com os 
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análogos correspondentes. Para os alcoóis, a concentração utilizada nos ensaios foi 

de 3,5 mM. 

4.2.4. Cálculo da Concentração micelar crítica (CMC) 

A concentração micelar crítica (água, a 25°C) das moléculas sintetizadas foi 

calculada utilizando-se o programa computacional PREDICT (Blankschtein, 1986 e 

Carale, 1992), com a colaboração do aluno de doutorado Matheus Malta de Sá. Para 

a série das alquilfosfocolinas, foi considerada uma área transversal da cabeça polar 

(ah) de 71,7 A2 e a distância de separação entre a carga positiva e a carga negativa 

(dsep) foi de 2,5 A. Já Para o grupo das N-metil alquilfosfoetanolaminas, as 

aproximações consideraram uma área transversal da cabeça polar (ah) de 51,9 A2 e 

uma distância de separação entre a carga positiva e a carga negativa (dsep) de 2,5 A. 

Para a porção apoiar foi considerado, em ambos os casos, uma distância de 1,65 A 

entre as ligações carbono-carbono, 1,5 A de raio para as metilas (CH3), um volume 

de 27,4 A3 para as metilas e um volume de 26,9 A3 para os metilenos (CH2). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Síntese da H-metil hexadecilfosfoetanolamina e da hexadecilfosfocolina 

Para a síntese da hexadecilfosfocolina (VIII), bem como da N-metil 

hexadecilfosfoetanolamina (111), utilizou-se a rota sintética descrita por MacOonald e 

colaboradores (1991). No entanto, durante as tentativas de síntese realizadas, 

algumas adaptações foram propostas, visando a efetiva formação do produto e 

aumento do rendimento e da pureza dos compostos obtidos. Nesse sentido, foram 

realizadas 32 tentativas de síntese da hexadecilfosfocolina. Entre as adaptações 

realizadas, as quais foram posteriormente empregadas na síntese dos outros 

análogos, podemos citar: 

• Alteração do tempo de reação e das fases móveis utilizadas para CCO - As 

fases móveis utilizadas na CCO para acompanhamento e controle das etapas 

reacionais foram alteradas, com exceção da primeira etapa de síntese em que a 

mistura clorofórmio/metanol (1: 1) mostrou-se bastante eficiente para evidenciar a 

conversão do hexadecanol em dicloridrato de fosforohexadecila. Nas outras etapas, 

no entanto, passou-se a utilizar uma mistura de diclorometano/metanol/NH40H 25% 

(75:22:3) (Zaffalon et.al, 2011), que permitiu a identificação dos produtos formados e 

reagentes consumidos. Através do acompanhamento das reações, pudemos 

observar que em nenhuma das etapas o tempo de reação descrito por MacOonald e 

colaboradores (1991) era suficiente para permitir a completa conversão dos 

reagentes em produto final, o que pode justificar os rendimentos tão baixos nas 

primeiras tentativas de síntese. Por esse motivo optou-se pelo aumento no tempo 

das reações em todas as etapas sintéticas. 
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• Investigação da temperatura a ser utilizada nas etapas de síntese e 

evaporação de solvente - Após a realização de algumas tentativas de síntese, 

observou-se que temperaturas mais amenas, tanto nas etapas reacionais quanto 

nos procedimentos de remoção de solvente, resultavam em menor degradação dos 

intermediários e produtos obtidos sem comprometimento do rendimento. Deste 

modo, optou-se pela realização de todas as etapas sintéticas em banho de gelo e as 

evaporações de solvente sob pressão reduzida foram realizadas a 30°C. 

• Alteração dos procedimentos de purificação dos compostos - Um dos 

grandes problemas relacionado à síntese das alquilfosfocolinas refere-se à 

purificação dos intermediários sintéticos e produto final. Como em geral as 

moléculas obtidas são higroscópicas e instáveis, ou seja, degradam se facilmente na 

presença de solventes ou expostas ao ar, o processo de purificação torna-se 

bastante complexo. Face ao exposto, optou-se por não purificar os intermediários I e 

11. Como pode ser observado nos anexos 1 e 2, poucos são os contaminantes 

desses intermediários, o que permitiu a continuação da rota sem grandes prejuízos. 

Para os produtos finais (alquilfosfoetanolaminas) a purificação deve ser realizada. A 

presença de uma carga real na estrutura (nitrogênio quaternário), entretanto, dificulta 

a purificação e demanda um grande tempo de coluna, podendo levar à degradação 

do produto. A primeira tentativa de purificação foi realizada utilizando-se uma coluna 

de leito misto (Exchanger Amberlite MB-150) e eluição por gradiente de tampão. 

Porém, o método não foi eficiente pois, ao final do processo, ainda tínhamos o 

produto impuro e observávamos a presença da N-metil alquilfosfoetanolamina, 

reagente de partida para esta etapa. 
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Passamos então a realizar a purificação conforme descrito por Zaffalon et aI. 

(2011), ou seja, empregando-se coluna de sílica gel com fase móvel 

diclorometano/clorofórmio/NH40H 25% (75:22:3). Este método apresentou melhor 

resultado, entretanto, ainda incapaz de separar os compostos monometilados, N

metil alquilfosfoetanolaminas (111 a VII) dos trimetilados, alquilfosfocolínicos (VIII a 

XII). Acredita-se que tanto os compostos monometilados quanto os trimetilados 

tenham interagido de maneira intensa com a sílica, dificultando a purificação. A 

eluição foi possível somente com o emprego de metanol puro, o que resultou no 

arraste de contaminantes polares aderidos à sílica. Outras tentativas foram 

realizadas empregando-se coluna de sílica gel menores, de apenas 1 cm de 

diâmetro e 25 cm de altura. Essa alteração permitiu a realização da separação de 

maneira muito mais rápida, resultando nos compostos monometilados puros, mas 

ainda assim não levou à purificação dos compostos trimetilados em quantidade 

suficiente para realização de ensaios biológicos. 

• Retirada do ácido acético da rota sintética - Após a realização de 

diversas tentativas de síntese, observamos que todos os produtos finais 

apresentavam um contaminante comum que acreditávamos ser o ácido acético. 

Mesmo após a realização de vários procedimentos de purificação, o contaminante 

persistia em grandes quantidades. Desta maneira, passamos a realizar a etapa de 

abertura do anel oxazofosfolano em ausência de ácido acético, somente 

empregando água e agitação branda. Infelizmente, continuamos obtendo produtos 

contaminados em algumas das sínteses. Como consequência, observa-se um sinal 

nos espectros de RMN de 1 H do análogo alquilfosfocolínico dodecilfosfocolina em 
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aproximadamente 1,91 ppm, indicando que a contaminação não se deve à presença 

do ácido acético. 

A seguir, cada etapa sintética de obtenção da N-metil 

hexadecilfosfoetanolamina e da hexadecilfosfocolina é discutida em detalhes. 

5.1.1. Obtenção do dicloridrato de fosforohexadecila 

'--r-... yOH 

~ " )15 
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Esquema 3. Obtenção do dicloridrato de fosforohexadecila. 

Na primeira etapa sintética, partiu-se do POCb e do hexadecanol, sendo que 

uma substituição nucleofílica no átomo de fósforo resultou na formação do produto 

desejado, o dicloridrato de fosforoexadecila (intermediário I). A reação ocorreu sob 

agitação, banho de gelo e em atmosfera inerte de argônio. Uma CCO referência foi 

feita a partir da solução de hexadecanol inicialmente gotejada e o desaparecimento 

da mancha foi confirmado ao final da reação, sugerindo a conversão completa do 

hexadecanol no produto desejado. O Rf encontrado para a mancha de hexadecanol 

foi de 0,82, valor semelhante ao descrito na literatura, Rf = 0,85 (MacDonald et aI., 

1991). Para o intermediário obtido nesta etapa a única metodologia de purificação 

aplicada foi uma filtração simples para remoção do cloridrato de trietilamina formado. 

O produto obtido nessa etapa foi caracterizado por RMN 1H. Dicloridrato de 

fosforohexadecila: C16H3302CbP, MM 359. Anexo 1: RMN 1H (COCh, 300 MHz) õ 

4,33 ppm; Õ 1,80 ppm; Õ 1,26 ppm (s, 26H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 
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5.1.2. Obtenção do 2-(hexadeciloxi)-3-metil-2-oxa-1 ,2,3-oxazofosfolano (11) 
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Esquema 4.0btenção do 2-(hexadeciloxi)-3metil-2-oxa-1 ,2,3-oxazofosfolano. 

A síntese do intermediário 2-(hexadeciloxi)-3-metil-2-oxa-1,2,3-oxazofosfolano 

(11) foi realizada em atmosfera inerte de argônio, sob agitação e com resfriamento. O 

mecanismo de reação pode ser descrito como um ataque nucleofílico ao átomo de 

fósforo pelo grupo hidroxila, seguido de ataque pela amina secundária, com 

formação da fosfoamida cíclica. A reação foi monitorada por CCD, empregando-se 

vanilina como revelador. O valor de Rf (0,16) encontrado, utilizando-se a fase móvel 

clorofórmio/metanol (1: 1), para o intermediário (11) foi próximo do valor descrito na 

literatura, Rf = 0,2 (MacDonald et aI., 1991). 

MacDonald et aI. (1991) descreveram a realização de uma recristalização 

para a purificação dessa etapa sintética que foi reproduzida em nosso laboratório. 

Realizou-se a adição de hexano à quente e, após resfriamento em banho de gelo, 

procedeu-se com a filtração do composto recristalizado. Porém, observamos que o 

composto obtido apresentava-se bastante solúvel em hexano à temperatura 

ambiente, o que dificultou o procedimento de recristalização e resultou em 

rendimentos muito baixos. 

Após tentativas frustradas de recristalização com hexano devido à 

ressolubilização do precipitado, observamos que reações em que a purificação do 

intermediário 11 não era realizada resultavam em produtos relativamente puros e 
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rendimentos maiores em etapas subsequentes. Portanto, optamos por eliminar a 

etapa de purificação do intermediário 11. O produto obtido nessa etapa foi 

caracterizado por RMN 1H. 2(hexadeciloxi)-3-metil-2-oxa-1,3,2-oxazofosfolano: 

C19H4003NP, MM 330. Anexo 2: RMN 1H (CDCh, 300 MHz) Õ 4,01 ppm; Õ 3,84 ppm; 

Õ 3,13 ppm (m, 2H); Õ 2,71 ppm (s, 3H); Õ 1,67 ppm (m, 2H); Õ 1,38 (t, 3H); Õ 1,26 

ppm(s, 24H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 

5.1.3. Obtenção da N-metil hexadecilfosfoetanolamina (111) 

° 0",-- y 
~ / \""/15 

P H20 ° 
11 ----NQo HO-P-OU 

I 15 
• 

Esquema 5. Obtenção da N-metil hexadecilfosfoetanolamina. 

O~N/ 
H 

Na terceira etapa, o intermediário (11) foi solubilizado em acetona e adicionou-

se 10 mL de água. A reação foi mantida sob agitação branda e à temperatura 

ambiente, visando à abertura do anel por hidrólise da ligação fosfoamida. O produto 

obtido foi centrifugado e, em seguida, lavagens sucessivas com acetona foram 

realizadas, sendo que entre cada lavagem o produto precipitado foi coletado por 

meio de centrifugação. O produto obtido nessa etapa, correspondente à N-metil 

hexadeci Ifosfoetanolamina, foi caracterizado por RMN 1H. N-metil 

hexadecilfosfoetanolamina: C19H4203NP, MM 379. Anexo 3: RMN 1H (CDCI3, 300 

MHz) Õ 4,20 ppm; Õ 3,87 ppm; Õ 3,12 ppm (m, 2H); Õ 2,68 ppm (s, 3H); Õ 1,62 ppm 

(m, 2H); Õ 1,26 ppm (s, 26H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 
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5.1.4. Obtenção da hexadecilfosfocolina (VIII) 
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Esquema 6. Obtenção da hexadecilfosfocolina. 

Na última etapa da rota sintética, a metilação da N-metil hexadecilfosfocolina 

foi realizada por meio de reação de alqui/ação com CH31 em presença de NaOH e 

sob proteção da luz, mantendo-se a agitação durante 24 horas. Verificou-se um 

rendimento de 82% nesta última etapa. 

Como já discutido, a purificação da hexadecilfosfocolina consistiu em grande 

desafio devido às propriedades físico-químicas da molécula, como a presença de 

uma carga real que dificultava a eluição da molécula pela forte interação com a 

sílica, além da instabilidade química. Além disso, devido ao fato da reação de 

metilação não apresentar rendimento 100%, obtemos uma mistura de análogos N-

metil hexadecilfosfoetanolamina (111), N,N-dimetil hexadecilfosfoetanolamina e 

hexadecilfosfocolina (VIII). A semelhança química entre estes compostos dificulta a 

purificação de VIII. 

O produto obtido foi caracterizado por RMN 1 H e 13C. Hexadecilfosfocolina: 

C21H46N04P, MM 407. Anexo 4: RMN 1H (CDCb, 300 MHz) Õ 4,41 ppm (s, 2H); Õ 

4,25 ppm (s, 2H); Õ 3,77 ppm (q, 2H); Õ 3,34 ppm (s, 9H); Õ 2,66 ppm (s, 3H); Õ 1,66 

ppm (2H); Õ 1,26 ppm (s, 26H); Õ 0,87 ppm (t, 3H). Anexo 5: RMN 13C (CDCb, 300 
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MHz) Õ 66,23 ppm; Õ 65,67 ppm; Õ 59,21 ppm; Õ 54,30 ppm; Õ 31,92 ppm; Õ 31,01 

ppm; Õ 29,60 ppm; Õ 25,95 ppm; Õ 22,67 ppm; Õ 14,08 ppm. 

Como se pode observar na tabela 4, o espectro obtido apresenta 

deslocamentos correspondentes aos descritos na literatura para a miltefosina. Além 

disso, apresenta-se bastante semelhante ao espectro para o padrão adquirido da 

Cayman Chemical Company. O Anexo 6 mostra os deslocamentos químicos 

correspondentes ao fármaco comercial. Hexadecilfosfocolina padrão: C21 H46N04P; 

MM 407. Anexo 6: RMN 1 H (CDCI3, 300 MHz) Õ 4,25 ppm (s, 2H); Õ 4,02 ppm (s, 

2H); Õ 3,78 ppm (m, 2H); Õ 3,35 ppm (s, 2H); Õ 1,56 ppm (s, 2H); Õ 1,26 ppm (s, 

26H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 

Tabela 3. Comparação entre deslocamentos obtidos por espectrometria de RMN 1H (CDCI3, 300 
MHz) para a hexadecilfosfocolina (miltefosina) sintetizada neste trabalho, hexadecilfosfocolina padrão 

(Cayman Chemical Company) e os deslocamentos previamente descritos na literatura. 

Hidrogênio 
Padrão MacDonald et ai Zaffallon et aI. Kang etal. miltefosina 

sintetizada 
(1991) (2001) (2005) 

A 00,88 00,88 00,87 00,88 00,88 
B 01 ,26 01 ,25 01 ,25 01,25 01 ,26 

C 01 ,56 01 ,56 01,66/1,48 01 ,57 01 ,56 
O 04,02 03,80 03,86 03,81 04,41 
E 04,25 04,26 04,27 04,29 04,25 
F 03,78 03,77 03,78 o 3,81 03,77 

G 03,35 03,38 03,41 o 3,41 03,34 

5.2. Síntese dos análogos 

Para a síntese dos análogos, todas as alterações realizadas para a rota foram 

mantidas, levando a formação dos produtos desejados. Os compostos dos dois 

grupos, N-metil alquilfosfoetanolaminas e alquilfosfocolinas, foram submetidos à 

purificação em coluna de sílica · Gel, entretanto, como já discutido anteriormente, 

Juliana de Almeida Pachioni 



Resultados e discussão 54 

somente os compostos do grupo das N-metil alquilfosfoetanolaminas foram obtidos 

de maneira pura. 

5.2.1. Síntese das N-metil alquilfosfoetanolaminas 

As seguir são apresentados os dados de espectroscopia dos análogos 

N- metil alquilfosfoetanolamínicos obtidos, correspondentes aos anexos de 7 a 14. 

N-metil dodecilfosfoetanolamina: C15H3404NP; MM 323. Anexo 7: RMN 1 H 

(CDCb, 300 MHz) Õ 4,18 ppm (m, 2H); Õ 3,93 ppm (m, 2H); Õ 3,24 ppm (m, 2H); Õ 

2,62 ppm (d, 3H); Õ 1,60 ppm (m, 2H); Õ 1,18 ppm (s, 18H); Õ 0,80 ppm (t, 3H). 

Anexo 8: RMN 13C (CDCb, 75 MHz) Õ 67,89 ppm; Õ 63,79 ppm; Õ 49,23 ppm; Õ 

49,22 ppm; Õ 31 ,88 ppm; Õ 31,40 ppm; Õ 29,59 ppm; Õ 29,30 ppm; Õ 25,50 ppm; Õ 

22,64 ppm; Õ 14,00 ppm. 

N-metil decilfosfoetanolamína: C13H3004NP; MM 295. Anexo 9: RMN iH 

(CDCb, 300 MHz) Õ 4,18 ppm (s, 2H); Õ 3,91 ppm (m, 2H); Õ 3,24 ppm (s, 2H); Õ 

2,61 ppm (s, 9H); Õ 1,59 ppm (s, 2H); Õ 1,2 ppm (s, 14H); Õ 0,80 ppm (t, 3H). Anexo 

10: RMN 13C (CDCI3, 300 MHz) Õ 67,72 ppm; Õ 63,79 ppm; Õ 49,33 ppm; Õ 49,12 

ppm; Õ 31,20 ppm; Õ 30,43 ppm; Õ 30,34 ppm; Õ 29,38 ppm; Õ 25,37 ppm; Õ 22,53 

ppm; Õ 13,95 ppm. 

N-metil octilfosfoetanolamina: C11 H26N04P; MM 267. Anexo 11: RMN 1 H 

(CDCb, 300 MHz) Õ 4,16 ppm (s, 2H); Õ 3,93 ppm (s, 2H); Õ 3,24 ppm (m, 2H); Õ 

2,61 ppm (s, 3H); Õ 1,59 ppm (s, 2H); Õ 1,20 ppm (s, 10H); Õ 0,80 ppm (t, 3H). Anexo 
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12: RMN 13C (CDCh, 300 MHz) Õ 67,63 ppm; Õ 63,77 ppm; Õ 49,33 ppm; Õ 31,75 

ppm; Õ 31,20 ppm; Õ 29,53 ppm; Õ 25,48 ppm; Õ 22,53 ppm; Õ 13,55 ppm. 

N-metil hexilfosfoetanolamina: C9H22N04P; MM 239. Anexo 13: RMN 1H 

(CDCh, 300 MHz) Õ 4,20 ppm (s, 2H); Õ 3,94 ppm (s, 2H); Õ 3,25 ppm (m, 2H); Õ 

2,61 ppm (s, 2H); Õ 1,59 ppm (s, 2H); Õ 1,23 ppm (s, 6H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). Anexo 

14: RMN 13C (CDCh, 300 MHz) Õ 67,74 ppm; Õ 63,83 ppm; Õ 49,33 ppm; Õ 49,12 

ppm; Õ 31,22 ppm; Õ 30,35 ppm; Õ 25,00 ppm; Õ 22,39 ppm; Õ 13,84ppm. 

As análises de 1 H RMN realizadas com os análogos N-alquilícos revelam um 

pico em aproximadamente 2,60 que representa os hidrogênios ligados ao carbono 

que encontra-se diretamente ligado ao nitrogênio evidenciando a conversão de 2-

(alquiloxi)-3-metil-2-oxa-1,2,3-oxazofosfolano em N-metil aquilfosfoetanolamina. 

Para os compostos cíclicos (2-(alquiloxi)-3-metil-2-oxa-1,2,3-oxazofosfolanos) 

observamos que esses hidrogênios encontram em aproximadamente 2,70. 

5.2.2. Síntese das Alquilfosfocolinas 

A seguir são apresentados os dados de espectroscopia dos análogos 

alquilfosfocolínicos obtidos, correspondentes aos anexos 15,16 e 17. 

Dodecilfosfocolina: C17H3SN04P; MM 351 . Anexo 15: RMN 1H (CDCh, 300 

MHz) Õ 4,25 ppm (s, 2H); Õ 3,74 ppm (s, 2H); Õ 3,28 ppm (m, 9H); Õ 1,56 ppm (s, 

2H); Õ 1,26 ppm (s, 18H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 
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Decilfosfocolina: C1sH34N04P; MM 351 . Anexo 16: RMN 1H (CDCh, 300 MHz) 

Õ 4,25 ppm (s, 2H); Õ 3,74 ppm (s, 2H); Õ 3,28 ppm (m, 9H); Õ 1,56 ppm (s, 2H); Õ 

1,26 ppm (s, 18H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 

Octilfosfocolina: fórmula C13H30N04P; MM 295. Anexo 17: RMN 1H (CDCh, 

300 MHz) Õ 4,25 ppm (s, 2H); Õ 3,77 ppm (s, 2H); Õ 3,34 ppm (m, 7H); Õ 1,56 ppm 

(s, 2H); Õ 1,26 ppm (s, 10H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 

Dentre todos os compostos trimetilados propostos somente o análogo com 

seis carbonos na cadeia alquilíca (hexilfosfocolina - composto XII) não foi obtido em 

quantidades suficientes para caracterização. Entre os motivos para o baixo 

rendimento da síntese podemos citar a dificuldade de obtenção do análogo N-metil 

hexilfosfoetanolamina, seu antecessor, em quantidades suficientes para a realização 

da próxima etapa sintética. Com a diminuição do tamanho da cadeia alquilíca as 

moléculas foram adquirindo características mais polares, dificultando assim o 

processo de purificação das N-metil alquilfosfoetanolaminas, já que o processo 

empregado consiste em uma extração fase orgânica/fase aquosa empregando-se 

clorofórmio e que o aumento da polaridade leva à diminuição da quantidade de 

produto recolhido na fase orgânica, influenciando diretamente na próxima etapa 

sintética. 

Os espectros de hidrogênio revelam que, embora os compostos estejam 

impuros, a formação dos produtos aconteceu, principalmente quando comparamos 

os espectros com o espectro da miltefosina comercial. Além disso, a comparação 

dos espectros dos compostos N-metil alquilfosfoetanolamínicos com os espectros 

dos compostos alquilfosfocolínicos permite observar de maneira clara a conversão 
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do primeiro grupo no segundo. Isso porque os compostos N-metil 

alquilfosfoetanolamínicos apresentam um pico em aproximadamente 2,60 integrando 

para 3, correspondente aos hidrogênios da N-metila. Este pico não é observado nos 

espectros dos compostos alquilfosfocolínicos (a não ser que ambas espécies 

estejam presentes), nos quais observa-se em substituição ao pico de 2,60 um pico 

em aproximadamente 3,30 integrando para nove, correspondente aos hidrogênios 

do grupamento N-trimetil e indicando a conversão dos compostos monometilados 

em compostos trimetilados. 

5.3. Ensaios de Potencial Hemolítico 

Inicialmente, o potencial hemolítico de diversos álcoois n-alquílicos, incluindo 

aqueles a serem empregados para obtenção dos análogos, foi determinado e os 

resultados encontram-se apresentados na figura 5. Como pode ser observado, o 

potencial hemolítico aumentou com o aumento do tamanho da cadeia alquílica. Para 

as cadeias mais curtas (1 a 3 átomos de carbono), entretanto, não foram observadas 

diferenças significativas no potencial hemolítico. Cabe ainda ressaltar que o decanol, 

na concentração empregada nos ensaios, apresentou 100% de hemólise. Desta 

maneira, concentrações inferiores deste álcool necessitariam ser investigadas para 

que se determinasse a concentração efetiva em que se observa hemólise total. 
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Figura 5. Valores de potencial hemolítico (%) obtidos para os álcoois n-alquílicos a 3,5 mM. 
As barras de erro correspondem a um intervalo de confiança de 95%. 

Em seguida, o potencial hemolítico da miltefosina foi avaliado em diferentes 

concentrações para determinação de seu perfil hemolítico, apresentado na figura 6. 

Considerando que os análogos sintetizados deveriam ser menos hemolíticos que a 

miltefosina, utilizamos a concentração em que o potencial hemolítico foi de 100% 

para a miltefosina como sendo a concentração a ser testada nos ensaios dos 

análogos. 
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Figura 6. Potencial hemolítico da miltefosina em função da concentração de fármaco. As barras de 
erro correspondem a um intervalo de confiança de 95%. 
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Os análogos N-metil alquilfosfoetanolamínicos, devidamente purificados e 

caracterizados, foram submetidos à avaliação do potencial hemolítico. Como 

podemos observar na figura 7, ao contrário do que esperávamos, a variação na 

cadeia alquilíca contribuiu muito pouco para o potencial hemolítico dos compostos 

sintetizados. Observa-se que para os quatro compostos, com cadeias alquilícas 

variando de 12 a 6 carbonos, o potencial hemolítico encontrado é praticamente o 

mesmo. Considerando os resultados obtidos para os álcoois n-alquílicos, pode-se 

inferir que ensaios com concentrações maiores destes análogos seriam necessários 

para que o efeito do comprimento da cadeia alquílica fosse observado. Já em 

comparação com a miltefosina, os compostos sintetizados se apresentaram 

significativamente menos hemolíticos, o que pode ser considerado extremamente 

vantajoso. 
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Figura 7. Valores de potencial hemolítico (%) obtidos para os compostos N-metil 
alquilfosfoetanolaminícos a 350 !-IM, em comparação à miltefosina. As barras de erro correspondem a 

um intervalo de confiança de 95%. 
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Um dos fatores que pode justificar o potencial hemolítico menor para os 

análogos N-metil aquifosfoetanolamínicos quando comparados à miltefosina está na 

estrutura das moléculas, como demonstrado por Wnetrazak (2013). Sabe-se que 

moléculas que apresentam estrutura cônica (como é o caso da miltefosina) 

apresentam maior facilidade de formar micelas e, portanto são mais hemolíticas do 

que moléculas que adotam estrutura de cone truncado, como é o caso das N-metil 

alquilfosfoetanolaminas estudadas, que formam lamelas ao invés de micelas. Para 

predizer a estrutura espacial das moléculas foi empregada a relação demonstrada 

na equação 2 (Wnetrazak, 2013). 

v 
s = ah. Ic 

(Eq. 11) 

Em que s corresponde ao criticaI packing parameter, V é o volume ocupado 

pela cauda apoiar (27,4 A3 para os grupos CH 3 e 26,9 A3 para os grupos CH2) , ah 

corresponde à área da seção transversal da cabeça polar e Ic = 1,265 A é a distância 

entre a ligação carbono-carbono. Valores de "s" menores do 0,33 resultam em 

estrutura espacial cônica, enquanto que valores entre 0,33 e 0,50 determinam a 

predominância da estrutura espacial de cone truncado, conforme apresentado na 

tabela 4 (Israelachvili, 1991). 

Juliana de Almeida Pachioni 



Resultados e discussão 61 

Tabela 4. Valores estimados para os parâmetros estruturais da miltefosina e dos análogos N-metil 
alquilfosfoetanolamínicos. 

Compostos ah (A2) Ic (A) V (A3) s Estrutura 

Miltefosina 71 ,7 20,47 430,9 0,29 Cone 

N-metil dodecilfosfoetanolamina 51 ,9 15,18 328,3 0,41 Cone truncado 

N-metil decilfosfoetanolamina 51 ,9 12,65 273,5 0,41 Cone truncado 

N-metiloctilfosfoetanolamina 51,9 10,12 217,3 0,41 Cone truncado 

N-metil hexilfosfoetanolamina 51 ,9 7,59 163,9 0,41 Cone truncado 

5.4. Cálculo da CMC 

Os valores de CMC encontrados para os compostos do grupo das 

alquilfosfocolinas e das N-metil alquilfosfoetanolaminas estão apresentados na 

tabela 5. Como pode ser observado, os valores de CMC foram sempre superiores no 

caso das aqulquifosfocolinas, considerando-se constante o tamanho da cadeia 

alquílica. Isto se deve ao fato de os análogos N-metil alquilfosfoetanolamínicos não 

apresentarem carga efetiva. As porções fosfoetanolaminicas (cabeças polares) são 

capazes de interagir por ligações de hidrogênio, favorecendo a agregação destes 

compostos em micelas. No caso dos compostos alquilfosfocolínicos, a repulsão 

eletrostática e a área da seção transversal da porção polar, relativamente maiores, 

dificultam, em termos de energia livre, a agregação das moléculas em micelas. 

Consequentemente, valores de CMC maiores são observados. Com relação ao 

comprimento da cadeia alquílica, para ambas as séries observa-se que quanto maior 

o comprimento, menor a CMC, conforme esperado (Rosen, 2012). 
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Tabela 5. Valores de CMC estimados para compostos alquilfosfocolínicos e N-metil 
alquilfosfoetanolamínicos. 

Número de carbonos Derivados Derivados N-metil 
na cadeia alquilíca alquilfosfocolínicos alquilfosfoetanolamínicos 

6 20270 mM 4438 mM 

8 1242 mM 276,2 mM 

10 77,96 mM 16,71 mM 

12 4359 mM 0,988 mM 

62 

Dados publicados em estudos anteriores, como os de Rangel-Yagui (2005), 

mostram que, para uma série homóloga de tensoativos, a CMC é inversamente 

correlacionada ao potencial hemolítico. Nossos resultados, entretanto, não nos 

permitiram esta observação. Os análogos alquilfosfocolínicos (com exceção da 

miltefosina) não foram ensaiados com relação ao potencial hemolítico, pois não 

conseguimos até o momento uma metodologia de purificação adequada. Para os 

análogos N-metil alquilfosfoetanolamínicos, a concentração máxima ensaiada 

resultou em valores de potencial hemolítico baixos e, desta maneira, não foi possível 

estabelecer uma relação entre CMC e efeito hemolítico. Não obstante, os resultados 

obtidos apontam para o potencial dos compostos N-metil alquilfosfoetanolamínicos, 

uma vez que estes mostram-se consideravelmente menos hemolíticos, Além disso, 

considerando o pKa destas moléculas (em torno de 9,3), o que garante que a 

maioria das moléculas encontre-se protonada em pH fisiológico e destacadamente 

em ambientes tumorais (pH - 5,0), acreditamos que sejam capazes de interagir com 

os mesmos alvos biológicos das alquilfoscolinas de maneira semelhante. 
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6. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foram sintetizados com sucesso a miltefosina e mais quatro 

análogos alquilfosfocolínicos homólogos (n = 6, 8, 10 e 12). Os análogos 

correspondentes N-metil alquilfosfoetanolamínicos também foram sintetizados. 

Porém, devido à facilidade de obtenção e purificação dos compostos N-metil 

alquilfosfoetanolamínicos em relação aos compostos alquilfosfocolínicos, somente 

os primeiros foram obtidos com pureza suficiente para realização de ensaios de 

potencial hemolítico, além da miltefosina (hexadecilfosfocolina). De acordo com os 

resultados, na concentração em que a miltefosina apresentou 100% de hemólise os 

compostos N-metil alquilfosfoetanolamínicos apresentaram potencial hemolítico 

significativamente mais baixo (inferior a 10%). 

Portanto, considerando as características estruturais destas moléculas que as 

confere menor poder hemolítico e a manutenção de grupamentos químicos 

importantes para a interação com os alvos biológicos, consideramos as N-metil 

alquilfosfoetanolaminas moléculas promissoras. Cabe ressaltar que para essa série, 

o tamanho da cadeia alquilica não alterou de maneira significativa o potencial 

hemolítico das moléculas, o que nos permite concluir que, nesse caso, a molécula 

com 16 carbonos na cadeia alquilica seria a mais promissora, já que diversos 

estudos demonstram a relação entre cadeias alquílicas mais longas e moléculas 

mais ativas. 

Como perspectivas, consideramos que estudos in vitro de atividade anti

proliferativa frente a diferentes linhagens de células tumorais devem ser realizados 

para que se confirme o potencial das N-metil alquilfosfoetanolaminas. 
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Anexos 

8. ANEXOS 

8.1. Espectros relativos à síntese da N-metil hexadecilfosfocolina e 
hexadeci Ifosfocolina 

71 

Anexo 1. Espectro de RMN 1 H (300 MHz, CDCh) - Dicloridrato de fosforohexadecila 
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Dicloridrato de fosforohexadecila: C16H3302C12P, MM 359. RMN 1H (CDCh, 300 

MHz) Ó 4,33 ppm; Ó 1,80 ppm; Ó 1,26 ppm (s, 26H); Ó 0,88 ppm (t, 3H). 
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Anexo 2. Espectro de RMN 1 H (300 MHz, CDCb) - 2-(hexadeciloxi)-3-metil-2-oxa-
1,3,2-oxazofosfolano 
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2-(hexadeciloxi)-3-metil-2-oxa-1 ,3,2-oxazofosfolano: C19H4003NP, MM 330. RMN 

1H (COCI3, 300 MHz) Õ 4,01 ppm; Õ 3,84 ppm; Õ 3,13 ppm (m, 2H); Õ 2,71 ppm (s, 

3H); Õ 1,67 ppm (m, 2H); Õ 1,38 ( t, 3H); Õ 1,26 ppm(s, 24H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 
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Anexo 3. Espectro de RMN 1 H (300 MHz, COCh) -N-metil hexadecilfosfoetanolamina 
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N-metil hexadecilfosfoetanolamina: C19H4203NP, MM 379. RMN 1H (CDCh, 300 

MHz) Õ 4,20 ppm; Õ 3,87 ppm; Õ 3,12 ppm (m, 2H); Õ 2,68 ppm (s, 3H); Õ 1,62 ppm 

(m, 2H); Õ 1,26 ppm (s, 26H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 
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Anexo 4. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCb) - Hexadecilfosfocolina 

Caracterização estrutural 

-

O 
B o O~ / E +/ 

'P N G 
/"--o~l~ 

O F A 

'i ~ ~re ~ 1f! ~ 8 
1- 40~ 'fi ~ MM M ..... ..... o 

) 
~300 

B 

lOi! 

G 

100 
A 

E O F C 

o 
r.l !.,) t,) ~ !..l Ul w 
8 .... ~ ~ -'" 8 OI .... ..... 2l 

, I i , 1 i i 1 i i I i i I i i I i i I , i I i 

4.50 4.00 3.50 ~. O() 2 .!:-O 2 .00 150 1.00 
ppm 

Hexadecilfosfocolina: C21H46N04P, MM 407. RMN 1H (CDCb, 300 MHz) Õ 4,41 

ppm (s, 2H); Õ 4,25 ppm (s, 2H); Õ 3,77 ppm (q, 2H); Õ 3,34 ppm (s, 9H); Õ 2,66 ppm 

(s, 3H); Õ 1,66 ppm (2H); Õ 1,26 ppm (s, 26H); Õ 0,87 ppm (t, 3H). 
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Anexo 5. Espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCI3) - Hexadecilfosfocolina 
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Hexadecilfosfocolina: C21H46N04P; MM 407,57. RMN 13C (CDCh, 75 MHz) Õ 66,23 

ppm; Õ 65,67 ppm; Õ 59,21 ppm; Õ 54,30 ppm; Õ 31,92 ppm; Õ 31,01 ppm; Õ 29,60 

ppm; Õ 25,95ppm;õ 22,67ppm;õ 14,08 ppm. 
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Anexo 6. Espectro de RMN 1 H (300 MHz, COCb) - Hexadecilfosfocolina Padrão 
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Hexadecilfosfocolina: C21H46N04P; MM 407,57. RMN 1H (COCh, 300 MHz) Õ 4,25 

ppm (s, 2H); Õ 4,02 ppm (s, 2H); Õ 3,78 ppm (m, 2H); Õ 3,35 ppm (s, 2H); Õ 1,56 ppm 

(s, 2H); Õ 1,26 ppm (s, 26H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 
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8.2. Espectros relativos à série das N-metil alquilfosfoetanolaminas 

Anexo 7. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCI3) -N-metil dodecilfosfoetanolamina 
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N-metil dodecilfosfoetanolamina: C15H3404NP; MM 323. RMN 1H (CDCb, 300 

MHz) Ó 4,18 ppm (m, 2H); Ó 3,93 ppm (m, 2H); Ó 3,24 ppm (m, 2H); Ó 2,62 ppm (d, 

3H); Ó 1,60 ppm (m, 2H); Ó 1,18 ppm (s, 18H); Ó 0,80 ppm (t, 3H). 
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Anexo 8. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCh) -N-metil dodecilfosfoetanolamina 
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N-metil dodecilfosfoetanolamina: C15H3404NP; MM 323.RMN 13C (COCh, 75 MHz) 

Õ 67,89 ppm; Õ 63,79 ppm; Õ 49,23 ppm; Õ 49,22 ppm; Õ 31,88 ppm; Õ 31,40 ppm; õ 

29,59 ppm; õ 29,30 ppm; õ 25,50 ppm; õ 22,64 ppm; õ 14,00 ppm. 
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Anexo 9. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCb) -N-metil decilfosfoetanolamina 
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N-meti! decilfosfoetanolamina:C13H3004NP; MM 295. RMN 1H (COCb. 300 MHz) Õ 

4,1 8 ppm (s, 2H); Õ 3,91 ppm (m, 2H); Õ 3,24 ppm (s, 2H); Õ 3,61 ppm (s, 9H); Õ 1,59 

ppm (s, 2H); Õ 1,2 ppm (s, 14H); Õ 0,80 ppm (t, 3H). 
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Anexo 10. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCI3) -N-metil decilfosfoetanolamina
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N-metil decilfosfoetanolamina: C13H30N04P; MM 295. RMN 13C (COCh, 75 MHz) Õ

67,72 ppm; Õ 63,79 ppm; Õ 49,33 ppm; Õ 49,12 ppm; Õ 31,20 ppm; Õ 30,43 ppm; õ

30,34 ppm; Õ 29,38 ppm; Õ 25,37 ppm; Õ 22,53 ppm; Õ 13,95 ppm.
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Anexo 11. Espectro de RMN 1 H (300 MHz, CDCb) -N-metil octilfosfoetanolamina 
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N-metil octilfosfoetanolamina: C11 H26N04P; MM 267.RMN 1H (CDCb, 300 MHz) õ 

4,16 ppm (s, 2H); Õ 3,93 ppm (s, 2H); Õ 3,24 ppm (m, 2H); Õ 2,61 ppm (s, 3H); Õ 1,59 

ppm (s, 2H); Õ 1,20 ppm (s, 10H); Õ 0,80 ppm (t, 3H) . 
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Anexo 12. Espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCh) -N-metil octilfosfoetanolamina 
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N-metil octilfosfoetanolamina: C11 H26N04P; MM 267.RMN 13C (CDCI3, 75 MHz) Õ 

67,63 ppm; Õ 63,77 ppm; Õ 49,33 ppm; Õ 31 ,75 ppm; Õ 31 ,20 ppm; Õ 29,53 ppm; õ 

25,48 ppm; õ 22,53 ppm; õ 13,55 ppm. 
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Anexo 13. Espectro de RMN 1 H (300 MHz, CDCI3) - N-metil hexilfosfoetanolamina 
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H-meti I hexilfosfoetanolamina: C9H22N04P; MM 239. RMN 1H (CDCI3, 300 MHz) õ 

4,20 ppm (s, 2H); Õ 3,94 ppm (s, 2H); Õ 3,25 ppm (m, 2H); Õ 2,61 ppm (s, 2H); Õ 1,59 

ppm (s, 2H); Õ 1,23 ppm (s, 6H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 

Juliana de Almeida Pachioni 

50 

o 



Anexos 84 

Anexo 14. Espectro de RMN 13C (75 MHz, COCh) - N-metil hexilfosfoetanolamina 
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H-meti I hexilfosfoetanolamina: C9H22N04P; MM 239. RMN 13C (COCh, 75 MHz) õ 

67,74 ppm; Õ 63,83 ppm; Õ 49,33 ppm; Õ 49,12 ppm; Õ 31 ,22 ppm; Õ 30,35 ppm; Õ 

25,00 ppm; Õ 22,39 ppm; Õ 13,84ppm. 
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8.3. Espectros relativos à série das Alquilfosfocolinas 

Anexo 15. Espectro de RMN 1 H (300 MHz, CDCb) - Dodecilfosfocolina 

Caracterização estrutural 
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Dodecilfosfocolina: C17H3SN04P; MM 351.RMN 1H (CDCb, 300 MHz) Õ 4,25 ppm 

(s, 2H); Õ 3,74 ppm (s, 2H); Õ 3,28 ppm (m, 9H); Õ 1,56 ppm (s, 2H); Õ 1,26 ppm (s, 

18H); Õ 0,88 ppm (t, 3H). 
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Anexo 16. Espectro de RMN 1H (300 MHz, COCb) - Oecilfosfocolina

Caracterização estrutural
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Decilfosfocolina: C15H34N04P; MM 323. RMN 1H (COCb, 300 MHz) Õ 4,25 ppm (s,

2H); Õ 4,02 ppm (s, 2H); Õ 3,78 ppm (m, 2H); Õ 3,35 ppm (s, 2H); Õ 1,56 ppm (s, 2H);

Õ 1,26 ppm (s, 26H); Õ 0,88 ppm (t, 3H).
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Anexo 17. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCh) - Octilfosfocolina

Caracterização estrutural
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Octilfosfocolina: C13H30N04P; MM 295. RMN 1H (CDCb, 300 MHz) Õ 4,25 ppm (s,

2H); Õ 3,77 ppm (s, 2H); Õ 3,34 ppm (m, 7H); Õ 1,56 ppm (s, 2H); Õ 1,26 ppm (s,

10H); Õ 0,88 ppm (t, 3H).
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