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Introdução 

Gliomas são os tumores cerebrais p

comuns em adultos, são altamente invasivos, de 

rápida proliferação e tem apresentado resistência à 

quimioterapia disponível na atualidade

moléculas com esqueleto triterpênico apresentam 

atividade antitumoral
[2]
, neste sentido, nosso grupo 

de pesquisa vem trabalhando com

triterpenos derivados do ácido ursólico (AU) com 

potencial atividade citotóxica, dentre os quais se 

destaca o N-{3-[4-(3-aminopropil)piperazinil]propil}

3-O-acetilursolamida (Lafis 10). Em face disso, 

trabalho buscou realizar a semissíntese do Lafis 10 

a partir do AU (Figura1) e avaliar sua atividade 

antitumoral frente a células de glioma

Resultados e Discussão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 1. Obtenção dos compostos 2-3. Reagentes: 
anidrido acético, ta., 24h, Rdt=; (ii) Cloreto de oxalila, 

bisaminopropilpiperazina, TEA, CH2Cl2, 0°, 3h, ta. 24h

Rendimento= 90%; TFA, CH2Cl2, ta. 3h, Rendimento
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, Agente Antitumoral, Glioma.  

Gliomas são os tumores cerebrais primários mais 

são altamente invasivos, de 

rápida proliferação e tem apresentado resistência à 

quimioterapia disponível na atualidade
[1]
. Diversas 

moléculas com esqueleto triterpênico apresentam 

, neste sentido, nosso grupo 

trabalhando com uma série de 

derivados do ácido ursólico (AU) com 

, dentre os quais se 

opropil)piperazinil]propil}-

Em face disso, este 

ealizar a semissíntese do Lafis 10 

e avaliar sua atividade 

antitumoral frente a células de glioma de rato (C6). 

Resultados e Discussão 

. Reagentes: (i) Piridina, 

Cloreto de oxalila, N-Boc-

, 0°, 3h, ta. 24h. 

, Rendimento=10% 

A atividade antitumoral dos compostos foi avaliada 

através do ensaio de MTT e SRB

de glioma de rato (C6) (Figura 2)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2 Viabilidade celular frente aos derivados do AU.

 

O composto Lafis 10 (3) na concentração de 10
apresentou 98% de inibição da viabilidade celular. 

Os precursores e intermediários de síntese também 

foram testados. O AU (1) apresentou uma inibição 
da viabilidade celular de 98%

composto 2 demonstrou inibir 94% da células.
Apenas a bisaminopropilpiperazina

atividade.  

Conclusões

Os novos compostos semissintético

parecem ser promissores 

graças a potente atividade 

preliminares. Mais estudos estão sendo realizados a 

fim de avaliar a relação estrutura atividade (REA) e 

o índice de seletividade para esta classe de 

compostos, buscando, assim, moléculas bioativas e 

seguras. 
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atividade antitumoral dos compostos foi avaliada 

e SRB, frente à linhagem 

(Figura 2).  

Viabilidade celular frente aos derivados do AU. 

) na concentração de 100µM 

% de inibição da viabilidade celular. 

Os precursores e intermediários de síntese também 

apresentou uma inibição 

da viabilidade celular de 98%, enquanto que o 

demonstrou inibir 94% da células. 

piperazina não apresentou 

Conclusões 

semissintéticos obtidos 

 candidatos a fármacos 

potente atividade observada em testes 

. Mais estudos estão sendo realizados a 

avaliar a relação estrutura atividade (REA) e 

e para esta classe de 

compostos, buscando, assim, moléculas bioativas e 
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