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Resumo 

As proteases de cisteína do clã CA (superfamília da papaína), são 

proteases com uma distribuição extremamente diversificada e que têm ganho 

cada vez mais visibilidade e interesse como alvos terapêuticos para diferentes 

e variadas patologias devido à sua elevada distribuição em processos fisio-

patológicos.   

Das diferentes proteases deste clã são de especial interesse as 

calpaínas, as catepsinas e diversas proteases de diversos organismos 

patogénicos ao Homem, tal como parasitas do género Plasmodium e 

Trypanosoma, agentes causadores da malária e doença de chagas, 

respectivamente. Sendo que o desenvolvimento e aplicação terapêutica de 

inibidores para estas proteases é um campo emergente e que até à data se 

tem revelado promissor. 

Uma das classes de inibidores mais antigas é a das diazometil cetonas, 

que demonstram uma especificidade elevada para proteases de cisteína do clã 

CA aliada a uma grande reactividade, que as torna em potentes inibidores 

destas proteases. Com estes factos em mente e tendo em conta que existem 

alguns receios relativamente à excessiva reactividade destes compostos, o 

objectivo deste trabalho consistiu na síntese de duas séries de compostos, α-

diazo ésteres, que se pretendiam que mantivessem a reactividade para as 

proteases-alvo, mas que sejam também mais estáveis. 

Os compostos sintetizados foram depois testados contra vários alvos, a 

papaína, a falcipaína-2 e uma estirpe resistente à cloroquina (W-2) de 

Plasmodium falciparum. Com estes ensaios, mais especificamente contra a 

papaína, foram obtidos resultados promissores relativamente ao potencial 

destes compostos, mais concretamente os α-diazo-β-hidroxi ésteres, como 

inibidores de proteases de cisteína do clã CA. Os ensaios contra a falcipaína-2 

e Plasmodium falciparum não foram completamente explorados uma vez que 

não foram testados todos os compostos sintetizados, daí que tenham que ser 

repetidos. 
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Abstract 

Cysteine proteases from clan CA (papain superfamily), are a widespread family 

of proteases and have been gaining notoriety as therapeutic targets for several 

diseases since they have an essential role in various phisio-pathological 

processes. 

 Notable members of this clan are the calpains, cathepsins and parasitic 

proteases from several protozoa such as parasites from the genus Plasmodium 

and Trypanosoma, which are the causative agents of two important parasitic 

diseases to Man, malaria and Chaga’s disease. The development of inhibitors 

of cysteine proteases to these valuable therapeutic targets is an emerging field, 

which so far as shown some promising results. 

 One of the earliest class of inhibitors developed were the diazomethyl 

ketones, which show a high specificity for clan CA proteases added by a high 

reactivity towards these proteases. Bearing these facts in mind and knowing 

that there are concerns over the potential excessive reactivity of these 

molecules, this work aimed at the synthesis of two series of compounds, α-

diazo esters, which were expected to maintain the same reactivity towards the 

targeted proteases but also to be more stable. 

The synthesized compounds were then evaluated for their activity 

against, papain, falcipain-2 and a chloroquine resistant strain (W-2) of 

Plasmodium falciparum. These assays, namely the papain assays, provided 

promising results concerning the potential of the synthesized compounds, with 

the α-diazo-β-hydroxy esters providing the best results, as cysteine proteases 

inhibitors. The assays against falcipain-2 and the Plasmodium falciparum strain, 

were not fully accessed since not all compounds were not tested so further 

studies are needed to evaluate their value against these two targets. 
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1.Introdução 

As proteínas têm vindo a ganhar cada vez mais importância como alvos 

terapêuticos devido ao seu envolvimento em todos os processos fisiológicos e 

patológicos, existindo um especial interesse nas enzimas. Deste enorme 

conjunto de proteínas, têm saído abordagens inovadoras e em muitos casos 

completamente revolucionárias para muitas áreas terapêuticas que 

aparentemente tinham estagnado ou se encontravam mesmo sem uma 

terapêutica bem estabelecida. 

São enzimas de especial interesse as proteases, que pertencem à classe 

das hidrolases, cujo seu substrato são proteínas ou fragmentos peptídicos. As 

várias proteases existentes podem exercer a sua actividade a nível endo ou 

exocelular, apesar de o número de proteases endocelulares ser superior [1].  

As proteases são enzimas preponderantes no metabolismo e equilíbrio de 

todos os seres vivos, estando associadas a virtualmente todos as funções 

biológicas, sendo que a sua presença está descrita em todos os reinos, dos 

seres mais simples aos mais complexos, como o Homem [1]. Devido ao 

envolvimento em toda uma miríade de processos biológicos não é de estranhar 

que qualquer alteração da sua actividade normal, isto é, sobre ou sub-

actividade, resultará em processos potencialmente nefastos para os 

organismos. No Homem são conhecidas várias e diversas funções para as 

proteases, sendo importantes em processos de coagulação, inflamação, 

imunológicos entre muitos outros. 

As proteases podem ser divididas em 7 classes, de acordo com o seu 

mecanismo catalítico. Segundo esta classificação, os membros de cada uma 

destas classes possuem um conjunto característico de aminoácidos funcionais 

dispostos numa configuração específica e que formam o centro activo da 

enzima. As diferentes classes subdividem-se ainda em diversas famílias, sendo 

que os membros de famílias diferentes, apesar de terem uma sequência de 

aminoácidos distinta, partilham uma geometria e um mecanismo catalítico 

semelhante. A relação evolutiva dos membros de uma família de proteases 

está patente, na semelhança entre as suas estruturas terciárias, na ordem dos 

resíduos catalíticos na sua sequência e pela disposição de aminoácidos em 

redor do centro activo [2]. 
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Rawlings e Barrett [3] organizaram as diferentes classes de proteases por 

várias famílias evolutivas e clãs, o que levou à formação da base de dados 

MEROPS, que inclui todas as proteases descritas e respectiva classificação. 

Os vários clãs descritos são constituídos por diversas famílias e contêm todas 

as proteases com uma origem evolutiva comum [2]. 

1.1. Proteases de Cisteína 

Estruturalmente as proteases de cisteína podem ser classificadas como 

proteínas α/β, consistindo maioritariamente de folhas β anti-paralelas, com as 

regiões α e β separadas [4]. São proteínas relativamente pequenas com 

tamanhos entre os 21-30kDa, tendo um pH óptimo de actividade entre os 4-6,5 

[5]. Todas as proteases de cisteína são endopeptidases, excepção feita à 

catepsina B (dipeptidil carboxipeptidase), catepsina H (aminopeptidase) e 

catepsina C (dipeptidil aminopeptidase) [2].  

De acordo com a base de dados MEROPS [6], estas proteases 

encontram-se divididas em 9 clãs, constituídos por uma ou várias famílias, que 

perfazem até à data, um total de 72, sendo que existem várias que não têm 

ainda um clã atribuído.  

Juntamente com as proteases de serina, são a classe de proteases mais 

abundante, tendo uma distribuição muito vasta - estão descritas em animais, 

plantas, bactérias e vírus – o que torna o campo de aplicação para potenciais 

moduladores da sua actividade muito vasto e aumentando o seu valor 

terapêutico exponencialmente [7]. Isto é no entanto um conceito recente uma 

vez que durante vários anos pensou-se que desempenhavam funções menores 

e que por isso eram despojadas de valor enquanto alvos terapêuticos, devido a 

um desconhecimento da actividade concreta destas proteases e dos processos 

em que estavam envolvidas, [8]. 

No que respeita a interesse terapêutico, todos ou quase todos, os clãs de 

proteases de cisteína têm potenciais alvos promissores, já que do clã CA 

(superfamília da papaína) fazem parte as catepsinas e as calpaínas, por 

exemplo, onde as catepsinas estão envolvidas em variadíssimos processos 

fisiológicos e alterações nas suas funções estão descritas em doenças 

neoplásicas e auto-imunes [1]. Em relação às calpaínas, por seu turno, existe 

evidência de disfunções destas em patologias como, a doença de Alzheimer, 
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esclerose múltipla e enfarte do miocárdio. Outros membros desta família são as 

proteases de cisteína de diversos parasitas, Plasmodium, Trypanosoma, 

Leishmania, que por desempenharem funções vitais nestes, abrem novas 

linhas terapêuticas às patologias causadas por estes microorganismos, que 

actualmente têm poucas alternativas seguras e eficazes, existindo ainda um 

crescente número de resistências aos fármacos mais utilizados e eficazes [9]. 

 Num outro clã terapêuticamente relevante, clã CD, um grupo em especial 

tem recebido vindo a receber especial destaque, as caspases, isto porque 

estão envolvidas no processo apoptótico o que lhes confere potencial como 

alvos para terapias anti-tumorais [10]. 

As proteases de cisteína virais, têm uma distribuição muito difusa em 

termos de clãs e famílias, contudo a grande maioria pertence ao clã PA (que é 

um clã de tipo catalítico misto), são também importantes, pois tal como as que 

se encontram presentes nos parasitas, são essenciais para que os vírus 

consigam completar o seu ciclo de vida, oferecendo também novas estratégias 

para combater infecções virais, tais como, Hepatite A e Síndrome Respiratório 

Agudo Grave, onde a última teve uma grande exposição mediática 

recentemente [7]. 

Devido ao facto de as proteases de cisteína serem um tema muito vasto, 

esta tese irá focar-se apenas no clã CA, pois é o mais representativo, já que 

aproximadamente metades de todas as proteases de cisteína pertencem a este 

clã. 

1.1.1.Proteases de Cisteína do clã CA. 

As diferentes proteases pertencentes a este clã partilham as mesmas 

características gerais das proteases de cisteína, em termos de peso molecular 

(excepção feita à catepsina C, que é uma enzima oligomérica com 

aproximadamente 200KDa [2]) e de classificação estrutural. Partilham também 

o facto de o seu arranjo tridimensional ser muito idêntico ao da protease-

protótipo deste clã, a papaína, daí que de entre os membros deste clã, existam 

apenas diferenças subtis em relação à papaína [11]. A papaína foi a primeira 

protease deste clã a ser isolada (do látex da Carica papaya) e caracterizada, 

sendo inclusivamente melhor a estudada de todos os membros. Devido a isto é 

considerada a proteína-tipo deste clã [2, 12].  
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Tendo em conta que a proteína-tipo deste clã é a papaína, é suficiente 

descrever as características desta, que os restantes membros as seguem por 

defeito. A papaína caracteriza-se pela sua estrutura de dois domínios com uma 

fenda de acesso ao centro activo em forma de V, que se estende ao longo da 

interface dos dois domínios [10]. O domínio esquerdo (L-) caracteriza-se por ter 

três α-hélices, enquanto o direito (R-) tem uma conformação de barril-β [10]. 

Devido à sua fenda característica estas proteases apresentam uma zona de 

ligação ao substrato grande, sendo que as interacções que ocorrem nesta 

zona, com os substratos são de importância capital para o processo catalítico 

[2]. Os substratos interagem com o centro activo, adoptando uma conformação 

estendida, ao longo da fenda entre os dois domínios. Existe também uma 

preferência por substratos volumosos e hidrofóbicos em S2 [2]. 

A tríade catalítica é constituída, por um resíduo de cisteína na posição 25 

(numeração da papaína), que se encontra no terminal N, da hélice α do 

domínio L-. Este resíduo tem um valor de pKa invulgarmente baixo, 

aproximadamente 4, sendo que forma um par iónico, fundamental para a 

actividade catalítica, com outro membro desta tríade, a histidina-159 (pKa  

   ) que se encontra posicionada no barril-β, no lado oposto da fenda catalítica. 

O terceiro membro é a asparagina-175, que orienta a histidina para a posição 

correcta para que esta possa desprotonar o resíduo de cisteína e ajuda a 

estabilizar o par cisteína-histidina, por pontes de hidrogénio [2, 9, 13]. Entre as 

diversas proteases da família da papaína, a tríade catalítica pode aparecer em 

posições diferentes na estrutura primária e a Asparagina pode aparecer 

substituída por ácido aspártico, mantendo as mesmas funções do resíduo de 

asparagina [13].  
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Figura 1. Papaína com os resíduos catalíticos em evidência 

As proteases desta família são responsáveis pela hidrólise catalítica de 

ligações peptídicas, amida, éster, tio-éster e tiono-éster [2]. 

O elevado grau de homologia entre os membros da família da papaína, 

fica bem patente no facto de a sequência peptídica que contém o resíduo de 

cisteína-25, se encontrar altamente conservada, nas diferentes proteases deste 

clã, sendo que as sequências que contêm os outros dois constituintes da tríade 

catalítica também se encontram extremamente preservadas [9]. Existem no 

entanto pequenas diferenças quer na sequência de aminoácidos (tal como a 

substituição de asparagina por ácido aspártico no centro activo, acima 

mencionada), quer no arranjo tridimensional dos vários membros deste clã.  

As semelhanças e as diferenças subtis encontradas revelam que esta 

família teve origem num ancestral comum, e que essa ramificação ocorreu 

muito provavelmente antes da diferenciação entre seres eucariotas e 

procariotas [14]. Devido a diferentes pressões evolutivas, os diferentes 

membros, foram-se tornando cada vez mais específicos para determinadas 

funções nos organismos a que pertenciam, revelando assim a sua importância 

para a homeostase e sobrevivência destes [14]. 
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A tríade catalítica descrita acima está envolvida num mecanismo de 

catálise (esquema 1) relativamente complexo e que durante algum tempo não 

foi consensual, nomeadamente devido ao facto de se considerar que alguns 

passos – acilação e desacilação - eram concertados, sendo que apenas 

recentemente (2007) se chegou à conclusão que na realidade são sequenciais 

[13]. É importante referir que esta activação da enzima, nomeadamente a 

formação do par iónico cisteína-histidina, é independente da presença de 

substrato o que torna estas proteases, em enzimas activadas a priori, por 

oposição por exemplo às proteases de serina que só na presença de substrato 

ficam com o seu centro activo ionizado [12].  

Após a acomodação do substrato na zona de ligação da enzima, existe 

um ataque do tiolato da cisteína, ao carbonilo da ligação a ser cindida, 

formando-se um intermediário tetraédrico, cujo colapso origina a acilação da 

enzima, com libertação da parte amina da ligação que se quebrou, 

desprotonando neste processo o anel de imidazole da histidina. Para se obter a 

enzima “livre” novamente, ocorre a desacilação da enzima, promovida pelo 

ataque de uma molécula de água que por sua vez, é desprotonada pelo anel 

de imidazole da histidina. Concluído o processo, a enzima está pronta a 

interagir com uma nova molécula de substrato [9, 13]. 

 

 

Esquema 1. Mecanismo de catálise da papaína e suas semelhantes. 
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Um aspecto relevante deste mecanismo catalítico é o facto de no centro 

activo da enzima existirem diversos resíduos, que por pontes de hidrogénio, 

ajudam a estabilizar o intermediário tetraédrico. A estabilização deste 

intermediário é um dos segredos da actividade enzimática, e é devido à 

estabilização do intermediário, que tem como consequência a diminuição da 

energia de activação, que as enzimas conseguem catalisar reacções em 

segundos que noutras condições, demorariam muito mais ou então não 

aconteceriam.  

No caso específico da papaína os resíduos que parecem estar 

envolvidos na estabilização do intermediário e que juntamente com a tríade 

catalítica formam a cavidade oxianiónica são a glutamina-19, cuja função 

amida da cadeia lateral, estabelece pontes de hidrogénio com o grupo 

carbonilo da cisteína-22, com o grupo hidroxilo da serina-176 e com o 

intermediário tetraédrico do substrato. O intermediário pode ser estabilizado 

adicionalmente pela cisteína-25 (esquema 2) [15]. 

A presença do resíduo glutamina-19 apesar de não ser essencial para a 

actividade enzimática, quando experimentalmente foram induzidas mutações 

deste resíduo, sendo substituído por outros levou a uma diminuição drástica da 

velocidade de catálise da enzima [16-17]. 

 

Esquema 2. Cavidade Oxianiónica da Papaína. 

Estas enzimas são sintetizadas na forma de preproenzimas, no retículo 

endoplasmático rugoso, sendo que a activação para uma proteína matura, isto 

é activa, necessita que exista a clivagem do propéptido da zona N-terminal [9].  

O propéptido desempenha um papel de grande importância para estas 

proteases, já que é responsável pelo transporte das proteases dentro da célula, 

quer para o compartimento lisossomal, onde grande parte das proteases de 
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mamíferos são activas, quer para outros organelos (fagossomas, endossomas) 

e seus equivalentes noutros organismos. Este transporte intracelular pode ser 

feito via o receptor da manose-6-fostato, que é o mais relevante, ou de forma 

independente deste receptor [9, 18-19].  

Para além de facilitar o transporte destas proteases para os seus locais 

de acção/acumulação, os propéptidos representam também a primeira linha de 

regulação da actividade destas proteases [18].  

A actividade das proteases é regulada pelos propéptidos, na medida em 

que estes interagem com a fenda característica destas enzimas, através de 

várias pontes de hidrogénio, bloqueando o acesso ao centro activo, sendo que 

consoante a protease em causa o tamanho do propéptido tem um tamanho 

variável, onde existem no entanto, regiões altamente conservadas entre as 

diversas proteases deste clã [12]. O propéptido é ainda importante para o 

correcto folding da proteína, sendo igualmente relevante na protecção desta 

contra processos de desnaturação [20]. 

1.2. Inibidores das proteases de Cisteína do clã CA. 

A actividade das proteases de cisteína devido ao seu efeito prejudicial se 

não for controlada, pode ser regulada através de inibidores enzimáticos, para 

além da manutenção/clivagem do propéptido na região N-terminal, acima 

mencionada [18]. Os organismos produzem inibidores endógenos para uma 

eficaz regulação da actividade suas proteases, no caso das proteases de 

cisteína, a família ou neste caso superfamília de inibidores mais comum e 

abrangente, são as cistatinas [18, 21].  

As cistatinas são inibidores transversais a vários reinos de seres, sendo 

que das quatro famílias que existem, três são de animais (estefinas, cistatinas 

e quininogenos) e a restante pertence a plantas (fitocitostatinas). São inibidores 

relativamente grandes e complexos, já que as proteases de cisteína na sua 

grande maioria não tem mais de 30KDa, com tamanhos entre os 11-24 KDa, 

apesar de os quininogenos serem bem mais volumosos, com um tamanho 

entre os 60-240KDa [21].  

Os inibidores endógenos caracterizam-se por serem altamente 

específicos, não só nos aminoácidos que interagem com o centro activo, bem 
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como a restante sequência de aminoácidos promover/maximizar a interacção 

entre enzima e substrato [21]. 

Uma vez que os inibidores endógenos têm baixo potencial de aplicação 

experimental e terapêutico, por possuírem um carácter peptídico muito 

acentuado e serem moléculas relativamente grandes, para além da sua 

obtenção e/ou síntese ser complexa, daí que reconhecida a utilidade de 

inibidores de proteases de cisteína, vários tipo de inibidores, com diferentes 

funções responsáveis pela sua capacidade inibitória foram sintetizados. 

Devido a este esforço de síntese e tentativa de valorizar 

terapêuticamente inibidores de proteases de cisteína, especificamente do clã 

CA, existem actualmente vários casos de sucesso, pois dois inibidores da 

catepsina K - protease com papel de relevante no metabolismo do osso, sendo 

por isso úteis para eventual terapêutica da osteoporose -, nomeadamente 

Balicatib 1 e Ralicatib 2, encontram-se actualmente em ensaios clínicos de fase 

II.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Balicatib (1) e Ralicatib (2). 

Numa outra vertente e para destacar uma vez mais o vasto campo de 

aplicação dos inibidores destas, dois compostos encontram-se actualmente em 

fases distintas de avaliação para o tratamento de doenças infecciosas, 

Ruprintivir 3, para o tratamento da constipação comum (é um inibidor da 

protease 3C do Rhinovirus) e em ensaios clínicos de fase II/III. O outro, APC-

3316 4, é um inibidor da cruzaína, protease de cisteína com um papel vital no 

ciclo de vida do parasita causador da doença de Chagas encontrando-se 

actualmente em fase pré-clínica. 
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Figura 3. Ruprintivir (3) e APC-3316 (4). 

Não se pode contudo descurar a importância que os inibidores 

endógenos possuem na descoberta e desenvolvimento de inibidores mais 

simples e de origem sintética, uma vez que o conhecimento da sequência de 

aminoácidos do inibidor que interage com o centro activo da enzima fornece 

um ponto de partida extremamente valioso, para a avaliação de grupos 

funcionais como potenciais inibidores de uma enzima-alvo. É também da 

análise da capacidade de diferentes enzimas serem inibidas por um mesmo 

inibidor endógeno, e vice-versa, que se podem tirar relações estrutura-

actividade primárias, tais como que substituintes numa dada posição do pocket 

enzimático, são preferíveis ou a evitar.  

Este tipo de informação foi por exemplo útil na aferição de que a 

especificidade de um inibidor para as proteases do clã CA está fortemente 

ligada ao substituinte que interage em S2, sendo possível destrinçar entre duas 

enzimas do mesmo clã variando o resíduo de aminoácido do inibidor, como por 

exemplo entre a papaína e a falcipaína-2, já que a primeira tem preferência por 

uma fenilalanina e a última por uma leucina. 

Os inibidores irreversíveis de proteases de cisteína podem-se classificar, 

de acordo com Powers e colaboradores [22], consoante o mecanismo de 

inibição, constituindo então 5 famílias principais: 

 Agentes Alquilantes; 

 Agentes de Acilação; 

 Agentes de Fosfonilação; 

 Agentes de Sulfonilação; 

 Outros. 

Das famílias acima referidas, para esta tese importa destacar a primeira, 

Agentes Alquilantes. Esta é constituída por três classes principais de inibidores, 

cetonas activadas,  epóxidos, e vinilsulfonas e outros aceitadores de Michael.  

  

3 4 
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É importante destacar que quase todos os inibidores que serão 

abordados, são de carácter peptídico, isto porque o método mais simples e 

directo de testar uma função química com potencial actividade inibitória de uma 

enzima é introduzir essa função reactiva numa sequência peptídica específica 

para a enzima alvo e realizar os testes de actividade. Devido ao recente 

interesse terapêutico desta não existem ainda muitos exemplos de inibidores 

de proteases de cisteína do clã CA, que tenham perdido o seu carácter 

peptídico com vista à sua aplicação como fármacos, sendo grande parte deles 

utilizados como ferramentas de diagnóstico, sobre a importância de uma 

determinada protease de cisteína no funcionamento celular ou de um 

organismo [18, 22-23]. 

O grupo das cetonas activadas é um grupo bastante vasto, onde se 

inserem as halometil cetonas, que são compostos com elementos no grupo dos 

halogéneos, Flúor, Cloro, Bromo e Iodo. Este tipo de inibidores foi dos 

primeiros a ser desenvolvido como inibidores de proteases de cisteína e 

demonstraram ser compostos muito activos e com uma elevada capacidade 

inibitória [22-23].  

Apenas as clorometil cetonas 5 e as fluorometil cetonas 6 têm relevância 

dentro deste grupo, isto porque, apesar de também terem sido desenvolvidos 

inibidores iodados e bromados, estes mostraram-se menos estáveis e com 

uma actividade relativamente baixa, quando comparada com os dois tipos de 

cetonas activadas mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cbz-Glu-Val-Asp-CH2Cl (5) e IDN 1965 (6). 

Apesar de serem compostos bastante potentes na inibição de proteases 

de cisteína, as fluorometil cetonas e as clorometil cetonas, foram descartadas 

como possíveis fármacos, devido ao facto de as primeiras in vivo, poderem ser 

metabolizadas a fluoroacetato, uma molécula extremamente tóxica, considera 

inclusivamente um veneno, que interrompe o ciclo de Krebs e caso não 

5 6 
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provoque a morte, deixa sequelas graves em tecidos que necessitem de alto 

aporte energético, como o cérebro, os músculos e as gónadas [24].  

As clorometil cetonas são compostos extremamente reactivos, e reagem 

com um variado leque de nucléofilos endógenos, como a glutationa e enzimas 

não proteolíticas, acrescentando-se o facto de que as fluorometil cetonas são 

específicas para proteases de cisteína e as clorometil cetonas são também 

potentes inibidores de proteases de serina. Para além dos factos já 

mencionados, devido à reactividade intrínseca das clorometil cetonas, também 

se torna difícil desenvolver um inibidor específico para uma determinada 

protease, pois irá ocorrer sempre reactividade cruzada com outras proteases 

semelhantes [22]. 

Do grupo das cetonas activadas, uma classe tem especial interesse para 

este trabalho, as diazometil cetonas 7, isto porque a par das halometil cetonas, 

foram dos primeiros grupos funcionais a serem testados e desenvolvidos como 

inibidores de proteases de cisteína, acrescentando-se ainda o facto de serem 

altamente específicas para estas, tendo o seu desenvolvimento como fármacos 

estagnado devido a receios de toxicidade [22]. Devido à sua importância para 

este trabalho terão direito a uma abordagem mais alargada mais à frente. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cbz-Leu-Val-Gly-CH2N2 (7). 

Pertencentes ao grupo das cetonas activadas, encontram-se também as 

aciloximetil cetonas 8, que tiveram uma estratégia de desenvolvimento 

bastante elegante, tendo sido baptizada pelo seu criador como “estratégia do 

nucleófago queiscente”, pois este esperava que fossem reactivas para o 

nucléofilo da enzima-alvo, mas não-reactivas ou queiscentes, face a outros bio-

nucleófilos [22].   

 

7 
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Figura 6. Cbz-Phe-Ala-CH2-OCO-2,6-(CF3)2-Ph (8). 

Foi uma estratégia com bastante sucesso, pois estas moléculas 

apresentam de facto uma inércia relativa face a várias biomoléculas, como a 

glutationa, o que as torna possíveis candidatas a uso in vivo e ao 

desenvolvimento enquanto fármacos. Devido a este sucesso vários análogos 

destes compostos foram sintetizados existindo uma biblioteca bastante variada. 

Apesar de promissoras, existem ainda algumas reservas quanto à sua 

estabilidade e reactividade cruzada com proteases análogas [22]. 

Uma classe de inibidores de extrema importância é a dos epóxidos, cujo 

membro protótipo e que deu azo ao desenvolvimento exponencial desta classe 

é o E64, ou N-(N-(L-3-trans-carboxioxirano-2-carbonil)-L-leucil)agmatina 9, um 

produto natural isolado de um fungo, Aspergillus japonicus, sendo um inibidor 

muito potente de várias proteases de cisteína do clã CA demonstrando também 

uma elevada especificidade, pois proteases do clã CD, como as caspases, ou 

proteases de serina, metalloproteases e proteases de aspartato não são 

inibidas por este composto. 

 

Figura 7. E64 (9). 

Após a descoberta deste composto e das suas capacidades, vários 

derivados foram sintetizados com vista à sua aplicação, quer em ensaios 

laboratoriais (como ferramenta de diagnóstico), quer para eventual aplicação 

terapêutica. Existem no entanto alguns problemas como o facto de o E64, ter 

uma capacidade reduzida de penetração celular, devido à protonação do grupo 

agmatina, sendo que tanto o E64 como os seus derivados possuem pouca 

capacidade de discriminação entre proteases de cisteína relacionadas, apesar 

de serem muito específicos para proteases de cisteína do clã CA [22, 25]. 

8 

9 
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Quanto à última classe relevante, vinilsulfonas e outros aceitadores de 

Michael, são compostos potentes e com uma elevada especificidade para 

proteases de cisteína, com especial apetência por membros do clã CA [22]. A 

ideia de desenvolver estes compostos, surgiu após a verificação que um 

aceitador de Michael derivado do E64, exibia uma elevada actividade face a 

catepsina B, H e L. A descoberta das vinilsulfonas surgiu por várias 

modificações, realizadas em diferentes compostos, como seja a variação de 

electrófilos aceitadores de Michael. Devido a estas modificações, as 

vinilsulfonas ganharam importância e tornaram-se potenciais fármacos, como 

tal existem actualmente diversos grupos a trabalhar nestas moléculas de forma 

a desenvolvê-las como potenciais agentes terapêuticos, sendo um exemplo o 

composto 4, mencionado anteriormente [22]. 

1.2.1. Diazometil cetonas: inibidores irreversíveis de 

proteases de cisteína. 

A química e utilidade da função diazo já é conhecida há mais de um 

século, altura em que os compostos diazo foram sintetizados pela primeira vez, 

nomeadamente diazometano 10 – composto diazo mais simples – e o etil 

diazoacetato (EDA) 11 [26]. Existem várias formas de se introduzir a função 

diazo numa molécula permitindo posteriormente várias 

modificações/funcionalizações da molécula demonstrando a versatilidade 

destes compostos em termos de síntese orgânica [26]. 

 

 

 

Os dois compostos mencionadas acima, podem-se considerar os 

protótipos dos dois grandes grupos de compostos diazo, isto porque o 

diazometano foi o primeiro diazoalcano sintetizado e EDA o primeiro composto 

α-diazocarbonílico. Estes dois grandes grupos de compostos têm uma 

diferença significativa no que toca à sua preparação e estabilidade, uma vez 

que os diazoalcanos são compostos extremamente reactivos e com 

metodologias de preparação complexas, sendo muito rara a sua disponibilidade 

comercial. Os compostos α-diazocarbonílicos, por seu lado, são compostos 

 

10 11 Figura 8. Diazometano (10) e etil diazoacetato (11). 
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bem mais estáveis e com métodos de preparação mais simples, e têm a 

grande vantagem de alguns estarem comercialmente disponíveis, tal como é o 

caso do EDA [27]. 

A sua utilidade é mais evidente no alongamento da cadeia carbonada 

em mais uma unidade de carbono (no caso do diazometano), que pode depois 

ser facilmente modificada e/ou funcionalizada, visto a função diazo ser de fácil 

remoção/substituição. Não é de estranhar por isso que sejam intermediários de 

diversas sínteses industriais, tal como a síntese de Nelfinavir, um inibidor de 

uma protease do HIV [28]. Para além da aplicação mencionada acima, 

recentemente tornaram-se compostos extremamente valiosos como 

precursores de carbenos e intermediários em reacções de ciclização [29].  

Apesar de muito valiosos como materiais de síntese, estes compostos 

possuem precauções especiais de manuseamento, uma vez que o 

diazometano, por exemplo, é um composto extremamente tóxico e facilmente 

explosivo.  

Também a natureza, para além da ciência, encontra utilidade para os 

compostos portadores do grupo diazo, uma vez que existem descritos algumas 

moléculas produzidas por seres vivos, que possuem um grupo diazo na sua 

estrutura, tal como a quinomicina-1 12, um antibiótico natural [30]. 

A ideia de utilizar a função diazo como inibidora de proteases de cisteína 

partiu da observação de que um antibiótico natural, azaserina 13, inibia o 

crescimento celular, por alquilação do grupo tiol, do centro activo de uma 

enzima envolvida na síntese de purinas [23]. Após esta observação dois 

inibidores foram sintetizados, Cbz-Phe-CH2N2 e Cbz-Phe-Phe-CH2N2 14, e 

demonstraram ser potentes inibidores da papaína (200x mais potentes que os 

seus congéneres halometil cetonas) [31].  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Quinimocina-1 (12), Azaserina (13) e Cbz-Phe-Phe-CH2N2 (14). 

  
12 13 14 
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Desde aí diversos inibidores foram sintetizados, variando a cadeia 

peptídica de forma a corresponder a diferentes exigências de substrato por 

parte das enzimas alvo. Este tipo de compostos apresentam ainda uma 

vantagem face a outros inibidores, que é o facto de possuírem uma elevada 

capacidade para atravessarem as membranas celulares, daí que uma das 

grandes aplicações destes inibidores é no estudo do efeito produzido após a 

inactivação de proteases de cisteína em linhas celulares. 

O mecanismo de inibição não se encontra ainda completamente 

elucidado, no entanto o mecanismo proposto mais consensual (esquema 3), 

consiste num ataque do tiolato da cisteína ao carbonilo da diazometil cetona, 

com consequente transferência de protão da histidina para o metileno, 

formando-se um intermediário tetraédrico. Este intermediário tetraédrico 

rearranja, colapsando, para formar um tio-éter estável e com a libertação de 

azoto na forma biatómica (N2) [22]. 

 

Esquema 3. Mecanismo de inibição proposto para as diazometil cetonas. 

Existem no entanto algumas preocupações no que toca à utilização 

destes compostos com potenciais fins terapêuticos, uma vez que a 

especificidade para proteases de cisteína não é total, pois existem dados que 

indicam que estes compostos conseguem também inibir algumas proteases de 

serina, se bem que a um ritmo muito inferior. Além da questão de a 

especificidade não ser absoluta existem também dúvidas em relação à sua 

estabilidade, uma vez que se tratam de compostos extremamente reactivos e 

muitos investigadores prevêem problemas de toxicidade associados [23].  

No entanto o problema da toxicidade deste tipo de compostos, ainda não 

foi completamente elucidado, já que existem muito poucos estudos efectuados 
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em animais. Contudo num estudo realizado em ratos infectados com diferentes 

estirpes de Streptococcus, utilizando uma diazometil cetona capaz de inibir 

proteases de cisteína de várias estirpes de Streptococcus, onde se 

administraram doses até 10x superiores à necessária para curar a infecção não 

produziram qualquer efeito tóxico observável [23]. Por outro lado existem 

evidências de estudos in vitro de que poderão ser compostos com potencial 

embriotóxico [32].  

1.2.2. α-diazo-β-ceto ésteres e α-diazo-β-hidroxi ésteres 

como potenciais inibidores de proteases de císteina do clã CA. 

Uma vez que as diazometil cetonas apresentam uma elevada 

especificidade para as proteases de cisteína e são potentes inibidores destas 

sendo a sua aplicação mais alargada prejudicada por reservas quanto à sua 

potencial toxicidade, pretendeu-se com este trabalho o desenvolvimento de 

compostos que possuindo o grupo diazo como função responsável pela 

actividade inibitória, fossem também menos reactivos para que se obtivessem 

compostos mais estáveis e potencialmente menos tóxicos, pois a toxicidade 

das diazometil cetonas está associada à excessiva reactividade da função 

diazo nestas moléculas. 

O aumento da estabilidade foi desenhado através da introdução de um 

grupo carbonilo extra à molécula adjacente ao grupo diazo para que este fique 

estabilizado através de efeitos de conjugação electrónica. A estabilização do 

grupo diazo pela adição de um grupo carbonilo adicional à molécula foi feita 

através da utilização de EDA como reagente sendo este o responsável pela 

introdução da função diazo na molécula alvo.  

A síntese das diazometil cetonas consegue-se geralmente utilizando 

diazometano, como reagente de introdução da função diazo, o que implica 

condições reaccionais específicas e de apertado controlo, nomeadamente 

baixas temperaturas e total ausência de água, devido à perigosidade e 

toxicidade do diazometano [33]. O EDA por seu turno como é mais estável, não 

exige mais do que as precauções normais de manuseamento de químicos e 

tolera reacções à temperatura ambiente [33]. 

Com a utilização de EDA como meio de introduzir a função diazo, 

pretendeu-se aumentar a estabilidade da molécula final, através do efeito de 
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conjugação electrónica (esquema 4) proporcionado pelo grupo -COOEt, que 

oferece uma estabilização adicional por efeito de electroatracção [33]. 

 

Esquema 4. Estruturas de ressonância do EDA. 

Com estas considerações em mente, uma série de compostos foram 

sintetizados, de forma a obter dois tipos de compostos, α-diazo-β-hidroxi 

ésteres 15 e α-diazo-β-ceto ésteres 16 (esquema 5). 

 

 

Esquema 5. α-Diazo-β-hidroxi ésteres 15 e α-Diazo-β-ceto ésteres 16. 

 A comparação das reactividades entre os dois grupos de compostos e 

possíveis indicações sobre o eventual mecanismo de inibição destes 

compostos foi também avaliada pois à partida desconhecia-se qual o grupo que 

teria melhor actividade. Do ponto de vista químico, os α-diazo-β-hidroxi ésteres, 

são mais reactivos, uma vez que os α-Diazo-β-ceto ésteres possuem uma 

maior conjugação electrónica, diminuindo por isso a reactividade do grupo 

diazo comparativamente aos α-diazo-β-hidroxi ésteres. No entanto caso o 

mecanismo de inibição destes compostos fosse semelhante ao postulado para 

as diazometil cetonas, os α-diazo-β-ceto ésteres teriam vantagem, 

teoricamente, uma vez que possuem um grupo carbonilo adicional, logo mais 

um potencial local de ataque nucleofílico, no centro activo da enzima.  

 Estes compostos foram posteriormente avaliados quanto à sua 

actividade inibitória face a duas proteases de cisteína de origens distintas: 

papaína, de origem vegetal e a protease tipo deste clã e face a falcipaína-2, 

uma protease de cisteína de parasitas do género Plasmodium, considerada por 

muitos como um potencial alvo terapêutico para combater a Malária [34]. 

 

15 16 
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2. Discussão de resultados. 

2.1. Síntese de α-diazo-β-ceto ésteres e α-diazo-β-hidroxi 

ésteres, a partir de aldeídos comercialmente disponíveis. 

A primeira etapa deste trabalho consistiu na pesquisa de metodologias 

que permitissem obter os compostos finais desejados. De forma a obter os 

compostos pretendidos, existem duas principais vias sintéticas [26] que se 

poderiam seguir de modo a introduzir a função diazo na molécula, são elas: 

 Transferência do grupo diazo para uma molécula - com um 

aceitador (um derivado de ácido ou cetónico, como um β-ceto-

éster) e um dador (uma sulfonilazida); 

 Reacção de um composto α-diazocarbonílico com um cloreto de 

ácido ou aldeído;   

Tendo em conta o tipo de compostos que se pretendiam sintetizar 

apenas a segunda via era viável já que a primeira envolve a utilização de 

sulfonilazidas que reagiriam preferencialmente no azoto da função 

amina/amida dos aminoácidos, o que obrigaria à utilização de aminoácidos 

N,N-diprotegidos.   

A estratégia escolhida foi a de utilizar um composto α-diazo carbonílico 

comercialmente disponível e economicamente muito acessível 11, como meio 

de obter os α-diazo ésteres, através de uma adição nucleofílica ao grupo 

carbonilo de um aldeído.  

É uma reacção conhecida há vários anos e consegue-se utilizando uma 

base forte (LDA, n-Buli, NaH, KOH, KHMDS) [26] para promover a 

desprotonação do protão α de 11, para que depois a reacção possa ocorrer, 

seguindo um mecanismo do tipo aldólico (esquema 6).  
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Esquema 6. Condensação do tipo aldólico entre um aldeído e EDA. 

 Para averiguar qual a melhor base a utilizar, começou-se por testar 

diferentes bases, nomeadamente n-Buli, LDA e NaH, com um aldeído 

comercial, 3-fenilpropanaldeído 17 e o composto α-diazo carbonílico 

seleccionado, EDA. A utilização de n-Buli e LDA, revelou-se infrutífera uma vez 

que não foi possível isolar o produto pretendido. Pelo contrário quando se 

utilizou NaH, foi possível isolar o produto pretendido, com um rendimento 

excelente (98%). Existe no entanto um pormenor relativamente ao mecanismo 

geral acima esquematizado e consiste no facto de a reacção com NaH decorrer 

só até ao segundo passo, já que a protonação ocorre apenas no work-up, 

aquando da adição de solução saturada de NaHCO3, sendo o protão removido 

de uma molécula de água. 

 O procedimento em que se utiliza NaH encontra-se descrito na literatura 

[35] e consiste na adição de EDA (1.4 eq) lentamente a uma suspensão de 

NaH em THF seco a 0ºC. Após 30 minutos de reacção a 0ºC adiciona-se o 

aldeído (1.0 eq) e deixa-se a reacção atingir a temperatura ambiente e 

prosseguir até ao desaparecimento do material de partida.  

 Aplicou-se o mesmo procedimento com NaH a outros dois aldeídos 

comercialmente disponíveis, octanal 18 e ciclohexanocarbaldeído 19 e o 

resultado final foi a obtenção de três α-diazo-β-hidroxi ésteres, todos eles sob a 

forma de uma mistura racémica: etil 2-diazo-3-hidroxi-5-fenilpentanoato 20, etil 

2-diazo-3-hidroxidecanoato 21 e 3-ciclohexil-2-diazo-3-hidroxipropanoato 22, 

sendo que os dois primeiros se encontram descritos na literatura [36-37] e o 

último trata-se de um composto novo. Estes compostos foram obtidos com 

rendimentos de moderados a elevados (esquema 7). 
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 Esquema 7. Síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres e α-diazo-β-ceto ésteres de aldeídos 
comerciais. 

Após a obtenção dos α-diazo-β-hidroxi ésteres, de forma a obter uma 

biblioteca de compostos mais vasta, procedeu-se à oxidação destes como meio 

de obtenção de α-diazo-β-ceto ésteres. A oxidação de compostos diazo é um 

desafio, pois existem poucos agentes oxidantes que sejam capazes de manter 

a função diazo intacta, daí que estes agentes estejam reduzidos a dióxido de 

manganês, permanganato de bário, ácido 2-iodoxibenzóico (IBX) 23 e 

periodinano de Dess-Martin [36]. Devido aos bons rendimentos, tempos de 

reacção relativamente curtos, descritos para o IBX, este foi o agente oxidante 

seleccionado. 

 O IBX é um intermediário da síntese do periodinano de Dess-Martin, 

sendo ambos agentes oxidantes extremamente eficazes na oxidação de 

álcoois primários, secundários e dióis [38]. Relativamente ao periodinano de 

Dess-Martin o IBX apresenta a vantagem de ser mais estável em relação à 

humidade e oxidação, daí não ser obrigatório que a reacção decorra sob 

atmosfera inerte e em solventes secos.  

A maior desvantagem do IBX está relacionada com a sua insolubilidade 

na grande maioria dos solventes orgânicos, devido ao facto de ser uma 

molécula altamente polar, sendo apenas solúvel em solventes também eles 

com uma polaridade muito elevada tal como DMSO e DMF. 

O mecanismo de oxidação do IBX (esquema 8) é um mecanismo 

relativamente complexo, mas muito interessante que foi estudado 

computacionalmente [39] e que permitiu determinar que a torção hipervalente é 

o passo limitante da reacção de oxidação realizada pelo IBX. Esta torção 

hipervalente consiste no movimento concertado das ligações do intermediário 

devido à necessidade de formar um produto lateral da oxidação mais estável e 

planar, e que promova o movimento do grupo oxo para o plano do anel e a 
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deslocação do álcool no sentido inverso [39]. Só depois deste rearranjo pode a 

eliminação do produto oxidado ocorrer. 

 

 

 

 

Esquema 8. Mecanismo de Oxidação de álcoois (Metanol) do IBX. 

A oxidação dos α-diazo-β-hidroxi ésteres foi realizada de acordo com um 

método descrito na literatura [36] e permitiu a obtenção dos respectivos α-

diazo-β-ceto ésteres com rendimentos bastante satisfatórios e tal como 

esperado e já descrito, com reacções bastante limpas e de fácil purificação. 

Este procedimento foi aplicado apenas aos compostos 18 e 19, obtendo-se 

respectivamente etil 2-diazo-3-oxo-5-fenilpentanoato 21 e etil 2-diazo-3-

oxodecanoato 22 (esquema 7).  

A confirmação dos produtos obtidos foi realizada por espectrometria de 

ressonância magnética nuclear (RMN) de protão (1H), que revelou o 

aparecimento do sinal característico CH2 do grupo etóxi, sob a forma de um 

quadripleto entre 4.1 e 4.5 ppm (em CDCl3). Como a função diazo exibe 

também uma absorvância característica na espectroscopia de infravermelho 

(IV) na região de 2100 cm-1, esta técnica foi também utilizada e verificou-se a 

presença da função diazo nas moléculas sintetizadas. 

Com o sucesso destas primeiras sínteses e tendo em mente que se 

pretende testar a actividade inibitória deste tipo de moléculas face a proteases 

de cisteína, nomeadamente papaína e falcipaína-2, decidiu-se avançar para a 

síntese de moléculas que aliassem a sequência peptídica de reconhecimento 

para o centro activo da enzima e a função diazo-éster como responsável pela 

reactividade. 
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2.2. Síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres e α-diazo-β-ceto 

ésteres derivados aminoácidos. 

 A metodologia seleccionada implica tal como já foi mencionado que se 

faça reagir um aldeído com um composto α-diazo carbonílico, daí que para a 

incorporação do EDA em diferentes aminoácidos pré-seleccionados, de acordo 

com as especificidades das proteases alvo, estes teriam que ser convertidos 

nos respectivos aminoaldeídos.  

Uma vez que as proteases-alvo têm preferência por resíduos de 

aminoácidos volumosos e hidrofóbicos os aminoácidos seleccionados foram: 

fenilalanina, homofenilalanina, valina, leucina, isoleucina e alanina (apenas 

para fins comparativos). É importante realçar também que se variou o grupo 

protector dos aminoácidos, nomeadamente da fenilalanina e da leucina (por 

serem os que a literatura considera com mais impacto na actividade), entre 

BOC e Cbz para também perceber qual o grupo mais vantajoso para a 

actividade inibitória pretendida.  

O esquema sintético geral para a obtenção de α-diazo-β-hidroxi ésteres 

e α-diazo-β-ceto ésteres derivados de aminoácidos e dipéptidos encontra-se 

representado no esquema 9. 

 

Esquema 9. Esquema geral de síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres e α-diazo-β-ceto ésteres 

derivados de aminoácidos e dipéptidos. 

2.2.1. Preparação de dipéptidos N-protegidos. 

A preparação de dipéptidos foi realizada de acordo com a metodologia 

de síntese auxiliada por microondas, desenvolvida por Santagada e 

colaboradores [40] o que veio permitir a obtenção dos dipéptidos pretendidos 

num curto espaço de tempo. A utilização da radiação de microondas aliada a 

temperatura revelou-se bastante útil na concretização do trabalho experimental 

desta tese, pois permitiu diminuir os tempos de reacção consideravelmente e 
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obter rendimentos bastante bons, algo que está em concordância com os 

resultados obtidos por Santagada. 

O método seleccionado consiste na utilização do aminoácido pretendido 

na primeira posição, protegido na região N-terminal, e o segundo aminoácido 

protegido na região C-terminal. Estes requerimentos prendem-se com a 

tentativa de minimizar eventuais reacções laterais, tal como a reacção de um 

aminoácido completamente desprotegido, com outra molécula igual. Neste 

procedimento utilizam-se agentes acoplantes, tendo-se utilizado TBTU 24, 

adicionado de HOBt, como forma de evitar a reacção de guanidinilação, por ser 

um melhor nucleófilo que competindo assim com esta reacção permitindo ainda 

a formação de um intermediário reactivo o suficiente para não prejudicar o 

decorrer normal da reacção [41]. 

A utilização de agentes acoplantes é prática comum quando se 

pretendem efectuar este tipo de reacções, sendo muito populares na síntese de 

péptidos, já que como o próprio nome indica, facilitam o acoplamento dos 

aminoácidos e o estabelecimento da ligação peptídica, através da activação do 

ácido carboxílico do primeiro aminoácido e actuando como bom grupo 

abandonante aquando do ataque nucleófilo da amina do segundo aminoácido 

ao carboxilo activado (esquema 10).  

Esquema 10. Mecanismo de activação de ácidos carboxílicos por TBTU. 

Existem várias classes de agentes acoplantes, cada qual com as suas 

vantagens e desvantagens, o reagente seleccionado pertence à classe dos 

sais de urónio, e a sua principal vantagem é o facto de proporcionar reacções 

com baixas taxas de racemização e com produtos laterais que são facilmente 

removidos através de um work-up aquoso. Uma propriedade interessante desta 

24 
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classe de reagentes, e em particular do TBTU, é o facto de em solução existir 

um equilíbrio entre a espécie de urónio 25 e a espécie de guanidínio 26 

(esquema 11), sendo que a forma responsável pela activação do ácido 

carboxílico é a espécie de urónio. 

 

 

Esquema 11. Equilíbrio entre as espécies de urónio 25 e guanidínio 26. 

Os dipéptidos 27a-d, foram sintetizados utilizando as proporções de 

cada reagente sugeridas pelo método de Santagada consistindo o método 

geral de síntese: na adição consecutiva de TBTU (1.1 eq), HOBt.H2O (1.1 eq), 

L-Phe-COOEt.HCl (1.1 eq) e DIPEA (3 eq) a uma solução de aminoácido N-

protegido (1.0 eq) em DMF anidro. A reacção decorreu num tubo próprio para 

reacções em microondas, fechado, consistindo a programação do microondas 

em duas fases: a primeira decorreu a 55ºC com uma potência de 200 W 

durante 15 minutos e a segunda a 60ºC com uma potência de 300 W durante 

15 minutos. 

Após o acoplamento obteve-se o produto sob a forma de um sólido 

branco que não foi sujeito a purificação e prosseguiu-se para a hidrólise do 

éster etílico terminal, dissolvendo o sólido em metanol num volume igual ao de 

NaOH 1M (1.25 eq), deixando-se reagir à temperatura ambiente até ao 

desaparecimento do material de partida. Os produtos foram depois purificados 

por recristalização, obtendo-se os dipéptidos N-protegidos sob a forma de 

sólidos brancos, com rendimentos entre 53 - 91%. Os resultados encontram-se 

no esquema 12. 

 

Esquema 12. Síntese de dipéptidos N-protegidos. 

25 

 

26 
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Após a obtenção dos dipéptidos desprotegidos na região C-terminal, 

pôde-se prosseguir para a transformação em amidas de Weinreb, juntamente 

com os restantes aminoácidos a serem modificados. 

2.2.2. Síntese de N-metoxi-N-metil amidas de aminoácidos e 

dipéptidos. 

O próximo passo em direcção à obtenção dos diazo ésteres finais foi a 

conversão da função carboxílica em N-metoxi-N-metil amidas 29, mais 

vulgarmente conhecidas por amidas de Weinreb, em homenagem a Steve 

Weinreb, responsável pelo seu desenvolvimento em 1981 [42]. Esta 

transformação é extremamente útil porque para além de ser possível obter 

conversões com rendimentos elevados, permite a posterior redução ao aldeído 

de uma forma bastante eficiente minimizando o inconveniente de a redução 

prosseguir até ao álcool, ficando-se pelo aldeído pretendido [43]. 

 A transformação na amida de Weinreb consegue-se através da 

activação do ácido carboxílico do aminoácido N-protegido com um agente 

activante/acoplante, neste caso o reagente utilizado foi TBTU, na presença de 

base, fazendo-se depois reagir com N,O-dimetil-hidroxilamina para a obtenção 

da amida de Weinreb.  

As amidas de weinreb foram sintetizadas de acordo com duas 

metodologias: a convencional que é baseada no método inicialmente 

desenvolvido por Steve Weinreb e uma outra que consistiu na adaptação da 

técnica de microondas para o acoplamento de aminoácidos, não se utilizando 

no entanto HOBt. Com a adaptação da metodologia de microondas pretendeu-

se acelerar a reacção diminuindo assim os tempos de reacção sem prejudicar 

os rendimentos descritos para o método convencional.  

Os resultados da preparação destes intermediários, pelos diferentes 

métodos seguidos, encontram-se no esquema 13. 
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Esquema 13. Síntese de N-metoxi-N-metil amidas de aminoácidos e dipéptidos. 

Analisando o esquema, constata-se que o método convencional 

proporcionou melhores rendimentos. No entanto os rendimentos obtidos 

através do método auxiliado por microondas são também bastante bons, 

existindo a grande mais-valia de a reacção por microondas demorar apenas 

trinta minutos e o método convencional implicar várias horas de reacção.  

O facto de a metodologia auxiliada por microondas ter providenciado os 

mesmos produtos com tempo de reacções mais curtos e rendimentos 

comparáveis foi uma agradável surpresa, apesar de expectada uma vez que o 

princípio básico por trás da reacção de acoplamento de aminoácidos e a 

conversão do ácido carboxílico numa amida de Weinreb é o mesmo, isto é, 

formação de uma ligação amida. Relativamente ao grupo protector e à cadeia 

lateral do aminoácido, não existem diferenças significativas nos rendimentos 

finais para cada composto.  

Devido a estes factos foi a metodologia auxiliada por microondas foi a 

utilizada preferencialmente. 

A confirmação da obtenção destes intermediários foi feita através da 

realização do espectro de RMN - 1H e comparação com o descrito na literatura. 

Os sinais característicos são os grupos CH3, ligados ao átomo de oxigénio e de 

azoto que aparecem no espectro sob a forma de singuletos, geralmente entre 

3-4 ppm. 
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2.2.3.Redução das amidas de Weinreb ao aldeído. 

Após a obtenção das amidas de Weinreb o passo seguinte foi a redução 

das mesmas aos aldeídos 30a-k correspondentes, adicionando LiAlH4 (1.3 eq), 

a uma solução de 29a-k (1.0 eq) em THF seco, sob atmosfera inerte de N2 a 

0ºC, seguindo um método já descrito na literatura [43].  

Tal como já foi mencionado acima, esta redução é eficaz e minimiza uma 

eventual redução total da função amida, consistindo estas vantagens num 

aspecto mecanístico importante que é a complexação do intermediário com o 

catião de Lítio, que estabiliza este intermediário, permitindo que a reacção se 

complete apenas durante o work-up ácido (esquema 14). 

 

Esquema 14. Mecanismo de redução das amidas de weinreb. 

Tal como previsto pela literatura, os tempos de reacção foram bastante 

curtos, geralmente uma hora, o que permitiu realizar vários passos sintéticos 

sequencialmente, factor importante pois permitiu obter os compostos finais 

mais rapidamente e com uma minimização da degradação dos intermediários, 

nomeadamente os aldeídos. Os aldeídos não foram sujeitos a procedimentos 

de purificação, uma vez que são compostos instáveis, sofrem facilmente 

oxidação, e no caso concreto de aminoaldeídos na sílica podem sofrer 

epimerização, facto que se encontra descrito na literatura [44].  

Devido a não serem submetidos a processos de purificação não foi 

possível calcular rendimentos, no entanto a confirmação da presença do 

aldeído como produto maioritário, por RMN-1H, com a presença do sinal 

característico do H aldeídico entre 9-10 ppm e por comparação com a 

literatura. 

A não purificação do aldeído implicou que a síntese poderia prosseguir 

imediatamente para os α-diazo ésteres, sendo previsível no entanto que o 

rendimento final fosse sacrificado. 
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2.2.4. Síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres derivados de 

aminoácidos.  

Após a obtenção de todos os aldeídos pretendidos, procedeu-se à sua 

reacção com EDA, de forma a obter os produtos inicialmente delineados. O 

método seleccionado para a obtenção dos α-diazo-β-hidroxi ésteres, a partir de 

aldeídos comerciais revelou-se inútil quando se mudaram os substratos para 

aminoaldeídos, pois mantendo as mesmas condições reaccionais, não foi 

possível isolar os produtos pretendidos, da complexa mistura reaccional que se 

originou no final da reacção.  

Uma vez que o método anterior se revelou infrutífero, foi necessário 

pesquisar na literatura por um método alternativo. O novo método foi 

desenvolvido por Jiang e colaboradores [45], permitiu manter a ideia inicial, 

reacção de um aldeído com um composto α-diazo carbonílico, alterando 

apenas as condições reaccionais, nomeadamente a base, DBU e o solvente, 

acetonitrilo. Como a DBU é uma base menos reactiva que o NaH, a reacção 

pôde também decorrer à temperatura ambiente. 

Este procedimento apresenta também uma vantagem que é a utilização 

de uma quantidade catalítica de DBU, o que indica que o protão do EDA é mais 

acídico do que o inicialmente proposto, já que o pKa da DBU é estimado em 12 

e o do NaH aproximadamente 35, daí não ser necessária uma base tão forte 

como NaH para a remoção do protão α.  

O esquema reaccional geral encontra-se representado no esquema 15, e 

consiste na adição sucessiva de 11 (1.5 eq), DBU (0.15eq) a uma solução de 

30a-k (1.0 eq) em Acetonitrilo (MeCN) à temperatura ambiente e sob atmosfera 

inerte de N2. 

O mecanismo da reacção segue o descrito no esquema 5, sendo a base 

regenerado ao longo da reacção. O tempo de reacção variou consoante o 

tempo que o aminoaldeído de partida demorou a ser consumido. 

Utilizando este método foi possível sintetizar todos os compostos 

pretendidos, que tal como os derivados de aldeídos comerciais, foram obtidos 

sob a forma de mistura racémica. Os resultados deste processo sintético 

encontram-se evidenciados no esquema 15. 
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Esquema 15. Síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres de aminoácidos e dipéptidos N-protegidos 

Observando o esquema 15, constata-se que à excepção dos compostos 

31a e 31c, cujos rendimentos foram abaixo dos 50%, todos os outros foram 

obtidos com rendimentos moderados a excelentes, situando-se a grande 

maioria entre 60-70%.  

Não parecem existir grandes discrepâncias nos rendimentos, 

relativamente aos compostos com diferentes grupos protectores apesar de os 

rendimentos mais baixos terem sido obtidos em aminoácidos protegidos com 

Cbz. O facto de serem aminoácidos simples ou dipéptidos também não parece 

influenciar muito o rendimento final, o que revela que este método se adequou 

às pretensões deste trabalho, sem ser necessária a sua optimização ou em 

último caso a sua substituição.  

Verifica-se também que os tempos de reacção foram relativamente 

longos, mas este facto já era esperado tendo em conta os resultados descritos 

na literatura. 

Todos os compostos apresentavam coloração, amarela, ou esverdeada e 

à excepção do composto 31g (sólido), todos eles eram óleos. 

Tal como para os compostos sintetizados a partir de aldeídos comerciais, 

a confirmação da presença dos produtos pretendidos foi realizada por 

espectroscopia de IV e RMN-1H e em todos eles foi possível identificar a 
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absorvância característica na região de 2100 cm-1 na espectroscopia de IV e o 

sinal do CH2 do grupo etóxi proveniente do EDA no espectro de 1H. 

No entanto como no final se obtinha uma mistura de diasteriómeros, que 

teoricamente deveriam ser possíveis de separar pois as suas características 

físicas e químicas seriam diferentes, isso na prática não aconteceu e não foi 

possível separar a mistura. Isto complicou bastante a interpretação do espectro 

de RMN, tanto de 1H como de 13C, apesar de ser mais evidente nos de 1H, pois 

todos os sinais apareceram desdobrados e com multiplicidades inesperadas, 

sendo por vezes quase impossível atribuir inequivocamente todos os sinais 

presentes no espectro. 

O facto mencionado acima, revelou-se um desafio ainda maior no caso 

dos dipéptidos pois eram moléculas mais complexas e com mais centros 

quirais, como tal a interferência entre sinais semelhantes foi mais pronunciada 

e não foi possível perceber em alguns casos a multiplicidade exacta de vários 

sinais, sendo os mais problemáticos os sinais referentes aos CH e protões 

adjacentes aos centos quirais, nomeadamente das cadeias laterais dos 

aminoácidos. Para acrescentar ainda mais complexidade, nos dipéptidos 

aparentemente ocorreu epimerização do centro quiral do segundo aminoácido 

que ficava adjacente ao carbonilo onde se iria formar o novo centro quiral, o 

que complicou ainda mais a interpretação do espectro. 
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2.2.5. Síntese de α-diazo-β-ceto ésteres derivados de 

aminoácidos. 

A preparação de α-diazo-β-ceto ésteres foi realizada de duas formas 

distintas a simples oxidação do hidroxi-éster já descrita acima e uma outra 

metodologia que surgiu com o decorrer do trabalho experimental. Esta 

metodologia desenvolvida por Erhunmwunse [46] consiste na combinação dos 

outros dois métodos desenvolvidos por Jiang e Li, permitindo a obtenção de α-

diazo-β-ceto ésteres, directamente a partir do aldeído correspondente, numa 

reacção one-pot (esquema 16).  

Esta nova metodologia baseia-se no facto de o IBX não ser capaz de 

oxidar o aldeído presente na mistura reaccional, e à medida que se vai 

formando o α-diazo-β-hidroxi éster, este vai sendo oxidado, para originar o 

produto desejado. Devido à insolubilidade de IBX em acetonitrilo, a reacção 

decorreu em DMSO, algo que não afecta a formação do hidroxi-éster 

intermediário.  

As condições gerais da reacção one-pot consistem na adição sucessiva 

de 11 (1.5 eq), DBU (0.15 eq) e IBX (2.0 eq) a uma solução de 34 em DMSO à 

temperatura ambiente e sob atmosfera inerte de N2. 

Os produtos obtidos e os rendimentos associados a cada um dos 

métodos seguidos encontram-se no esquema 16. 
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Esquema 16. Síntese de α-diazo-β-ceto ésteres de aminoácidos e dipéptidos N-protegidos 

  Analisando o esquema 16 verifica-se que existe uma diferença 

importante em relação ao que se encontra descrito na literatura no que toca 

aos rendimentos, pois estão descritos rendimentos equiparáveis para os dois 

métodos, no entanto todos os aldeídos utilizados como material de partida na 

literatura encontravam-se puros, algo que não sucedeu neste trabalho, já que 

os aminoaldeídos não sofreram purificação.  

Apesar desta desvantagem a metodologia one-pot permitiu obter alguns 

dos compostos finais imediatamente, poupando tempo em sínteses e 

purificações de intermediários, se bem que à custa de algum rendimento final. 

Um aspecto interessante é que a grande maioria dos α-diazo-β-hidroxi 

ésteres foram obtidos sob a forma de óleos amarelados, algo que se alterou 

quando se procedeu à sua oxidação, já que os α-diazo β-ceto ésteres são 

incolores e grande parte deles sólidos. Este aspecto permitiu inclusivamente o 

acompanhamento da reacção pela coloração da mistura reaccional, pois 

enquanto persistisse a coloração amarela era sinal que ainda existia material 

de partida, α-diazo-β-hidroxi éster, na reacção. 
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A identificação e a confirmação de que a reacção tinha sido bem sucedida 

foram feitas tal como já descritas para os compostos anteriores, através de 

espectroscopia de IV e de RMN. 

2.3. Actividade inibitória in vitro. 

2.3.1. Determinação do IC50 contra a Papaína.  

A outra vertente desta tese consistiu na determinação da actividade 

inibitória dos compostos 31a-k e 32a-k, algo que só foi possível devido à 

colaboração com a Doutora Lídia Gonçalves. 

A actividade dos compostos foi determinada através de um ensaio 

fluorimétrico, onde a papaína estava na presença de um substrato que ao ser 

hidrolisado emitia fluorescência que era depois detectada. A diferença de 

fluorescência entre a enzima só com substrato e com diversas concentrações 

dos diferentes compostos permitiu a determinação dos IC50 que se encontram 

sumariados na tabela 1. 

Os resultados obtidos encontram-se sumariados na tabela 1. 

Tabela 1. Resultados de IC50 contra a papaína. 

R α-diazo-β-hidroxi 

éster 

IC50 (µM) α-diazo-β-

ceto éster 

IC50 (µM) 

Phpropil 18 ≥100 22 ≥100 

Octil 19 ≥100 23 ≥100 

Ciclohexyl 20 ≥100 N.T ≥100 

Cbz-Phe 31a ≥100 32a ≥100 

Cbz-Ala 31b N.T 32b ≥100 

Cbz-Val 31c ≥100 32c 52.40 (±3.45) 

Cbz-Leu 31d ≥100 32d ≥100 

Boc-Leu 31e ≥100 32e ≥100 

Boc-Phe 31f ≥100 32f ≥100 

Boc-

homoPhe 

31g ≥100 32g ≥100 
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Tabela 1. Resultados de IC50 contra a papaína (continuação). 

R α-diazo-β-hidroxi 

éster 

IC50 (µM) α-diazo-β-

ceto éster 

IC50 (µM) 

Boc-Leu-

Phe 

31i 31.85 (±7.16) 32i ≥100 

Cbz-Phe-

Phe 

31j 3.51 (±0.46) 32j ≥100 

Cbz-Leu-

Phe 

31k 11.53 (±4.43) 32k ≥100 

N.T. Não testado 

De toda a biblioteca de compostos sintetizados apenas cinco, 31h-k e 

32c, demonstraram actividades inferiores a 100µM, sendo que dos cinco, 

quatro são α-diazo-β-hidroxi ésteres. 

Esta diferença de actividade indica que tal como esperado os α-diazo-β-

hidroxi ésteres são mais reactivos do que os seus análogos cetona. Isto vai de 

encontro ao inicialmente proposto que é, o facto de ter o grupo hidroxilo na 

posição β, torna a molécula mais reactiva em virtude do menor efeito de 

conjugação existente, activando assim a função diazo.   

Para além de uma maior reactividade existe ainda a possibilidade de o 

grupo hidroxilo estabelecer pontes de hidrogénio com resíduos do centro 

activo, facilitando a sua acomodação e colocando-o numa posição óptima para 

sofrer o ataque da cisteína-25, ou seja permite que a molécula permaneça no 

tempo activo tempo suficiente e na conformação adequada para exercer a sua 

actividade inibitória. 

Tal como esperado, os dipéptidos demonstraram ser mais activos do que 

os aminoácidos, algo que pode ser facilmente constatado analisando os 

resultados dos compostos 31a-k, uma vez que só os compostos 31h-k 

demonstraram ser activos dentro dos limites das concentrações do ensaio. 

Relativamente à preferência pela fenilalanina na posição P2, os resultados 

obtidos vão de encontro ao descrito na literatura, pois os compostos 31h e 31j 

são mais activos que os seus análogos com uma leucina em P2 e são 

concomitantemente os compostos mais activos dos cinco que revelaram 

actividade interessante. 
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Importa também mencionar que a diferença de actividade verificada na 

variação do grupo protector não é muito significativa apesar de o melhor 

resultado ter sido obtido com BOC como grupo protector, composto 31h. 

Quanto ao único representante da série de α-diazo-β-ceto ésteres que 

demonstrou actividade, 32c, mais estudos seriam necessários para perceber o 

porquê deste ter dado actividade ou talvez fosse necessário a repetição do 

ensaio, uma vez que foi um resultado inesperado visto a valina ser um resíduo 

menos volumoso que a leucina e que a fenilalanina, que não demonstraram 

actividade dentro dos limites testados. Para além disso o composto 32c foi 

também mais activo que os dipéptidos 32h-k, algo mais uma vez inesperado 

pois em inibidores enzimáticos peptídicos a actividade inibitória está 

directamente ao número de aminoácidos que compõe a sequência de 

aminoácidos específica.  

 O facto de os compostos mais activos serem os α-diazo-β-hidroxi 

ésteres, indica que o mecanismo de inibição provavelmente envolverá um 

ataque no carbono da função diazo, que após protonação, facilitará a saída de 

N2, originando a alquilação dessa mesma posição. Este mecanismo parece ser 

o mais provável uma vez que na outra família de compostos onde a função 

diazo se encontra mais estabilizada por efeitos de conjugação electrónica a 

actividade registada para esses compostos foi muito inferior comparativamente 

aos α-diazo- β-hidroxi ésteres. 
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2.3.2. Determinação do IC50 contra a Falcipaína-2. 

Os compostos foram testados contra a falcipaína-2, devido a uma 

colaboração com o professor Philip Rosenthal. 

Os compostos testados foram os derivados de aldeídos comerciais e os 

compostos 31d e 31f (tabela 2). Nenhum demonstrou actividade significativa, 

pois o seu IC50 excedeu a concentração máxima utilizada, 10 µM. 

Tabela 2. Resultados de IC50 contra a falcipaína-2 e Plasmodium 

falciparum (W-2). 

 

R 

 

α-diazo-β-

hidroxi éster 

IC50 (µM)  

α-diazo-β-

ceto éster 

IC50 (µM) 

 

falcipaína-2 

 

 

P.falciparum 

  

falcipaína-2 

 

P. falciparum 

Phpropil 18 ≥10 ≥10 22 ≥10 ≥10 

Octil 19 ≥10 ≥10 23 ≥10 ≥10 

Ciclohexyl 20 ≥10 ≥10 N.T ≥10 ≥10 

Cbz-Phe 31a N.T N.T 32a N.T N.T 

Cbz-Ala 31b N.T N.T 32b N.T N.T 

Cbz-Val 31c N.T N.T 32c N.T N.T 

Cbz-Leu 31d ≥10 N.T 32d N.T N.T 

Boc-Leu 31e N.T ≥10 32e N.T ≥10 

Boc-Phe 31f ≥10 ≥10 32f N.T 11 (±2.3) 

Boc-

homoPhe 

31g N.T 6.2 (±1.3) 32g N.T 6.9 (±1.8) 

Boc-Phe-

Phe 

31h N.T N.T 32h N.T N.T 

Boc-Leu-

Phe 

31i N.T N.T 32i N.T N.T  

Cbz-Phe-

Phe 

31j N.T N.T 32j N.T N.T 

Cbz-Leu-

Phe 

31k N.T N.T 32k N.T N.T 

 

Um factor importante está também relacionado com o facto de o pH 

óptimo das enzimas ser diferente, uma vez que a papaína em como pH óptimo 

de actividade um pH neutro, enquanto a falcipaína-2 tem um pH ligeiramente 

ácido (≈ 4) e a este pH a função diazo é instável e pode acontecer que os 

compostos se decomponham antes de poderem exercer a sua actividade 

inibitória. 



 Capítulo 2 – Discussão de Resultados  

 

40 
 

2.3.3. Determinação do IC50 face à estirpe W-2 de 

Plasmodium falciparum. 

Devido à colaboração com o professor Philip Rosenthal foi também 

possível testar a actividade dos compostos numa estirpe resistente à 

cloroquina (W-2) [47], fármaco extremamente barato utilizado na terapêutica da 

malária, mas que tem vindo a conhecer cada vez mais resistências o que torna 

a sua utilização ineficaz. 

Tal como para os ensaios da falcipaína-2 apenas foi possível testar 

alguns compostos. Os compostos testados foram os derivados de aldeídos 

comerciais, que não demonstraram actividade, e os derivados de aminoácidos 

simples 31e-g, 32b e 32e-g (tabela 2). 

Dos compostos testados apenas o 31g e os 32f-g demonstraram 

actividade (6.2, 11 e 6.9 µM respectivamente). É curioso constatar que apenas 

os compostos derivados da fenilalanina e homofenilalanina demonstraram 

actividade, sendo que os derivados da homofenilalanina foram os mais activos. 

No entanto estes compostos não foram testados face à falcipaína-2 e apesar 

de o 32g ter sido e não ter revelado actividade interessante, não se podem tirar 

ilações quanto à forma como estes compostos actuaram e causaram a morte 

do parasita. 

Tal como já referido nem todos os compostos puderam ser testados o que 

faz com que estes ensaios tenham que ser repetidos de forma a obter dados 

mais consistentes e esclarecedores. 
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2.4. Conclusão. 

Com este trabalho foi possível sintetizar uma biblioteca de compostos 

novos, α-diazo-β-hidroxi ésteres e α-diazo-β-ceto ésteres, tendo sido estes 

compostos posteriormente avaliados contra a papaína, a falcipaína-2 e uma 

estirpe de Plasmodium falciparum W-2 resistente à cloroquina.  

Nos ensaios de inibição da actividade da papaína foram obtidos 

resultados bastante interessantes e promissores, nomeadamente no grupo dos 

α-diazo-β-hidroxi ésteres, onde foi possível obter quatro compostos, 31h-k, 

com IC50 <100 µM, onde se destacou o composto 31h com uma actividade de 

0.94 µM. 

Relativamente aos ensaios contra a falcipaína-2 e uma estirpe de 

Plasmodium falciparum W-2, uma vez que não foram explorados na totalidade, 

pois não foi possível testar todos os compostos, seria interessante a repetição 

dos mesmos, para poder tirar conclusões sobre a actividade dos compostos 

sintetizados contra estes dois alvos potenciais. 

Uma vez que alguns dos compostos sintetizados demonstram potencial 

como inibidores de proteases de cisteína, concretamente do clã da papaína, 

seria importante testá-los noutras enzimas do mesmo clã, tal como as 

calpaínas e as catepsinas que têm um maior interesse terapêutico do que a 

papaína, que apenas serviu como modelo por ser a protease-tipo deste clã.  

Estes testes seriam importantes porque o facto de não demonstrarem 

actividade para uma determinada protease do mesmo clã, isso não quer dizer 

que não a possam vir a ter noutra, pois apesar de as diferentes proteases do 

mesmo clã estarem relacionada elas diferem em pequenos detalhes já 

referidos anteriormente e que se poderiam revelar importantes para o facto de 

um composto ser activo actividade para uma determinada protease(s) e não 

para outra(s). 

 Relativamente aos compostos mais activos os α-diazo β-hidroxi ésteres, 

uma vez que são obtidos na sua forma racémica, seria interessante e 

importante separar a mistura e testar cada isómero separadamente para 

verificar qual deles é responsável pela actividade ou se são ambos os 

responsáveis. 
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Um dos maiores receios na utilização dos compostos diazo está 

relacionado com a sua toxicidade, daí que fosse igualmente importante realizar 

testes de toxicidade em diferentes linhas celulares para averiguar a sua 

potencial toxicidade ou se de facto se revelam compostos promissores para 

eventual aplicação terapêutica. 

Para terem uma eventual aplicação terapêutica seria também importante 

para além dos ensaios de toxicidade e de actividade para outras proteases, 

diminuir o carácter peptídico dos compostos sintetizados, mas mantendo o seu 

princípio básico de reactividade e de reconhecimento proteico. 

O esclarecimento do mecanismo de inibição seria também algo 

importante a investigar, já que permitiria perceber mais aprofundadamente as 

diferenças de reactividade entre as duas famílias de compostos testados. 

Adicionalmente estes estudos poderiam ser feitos computacionalmente o 

que permitiria direccionar a priori a síntese para os compostos que 

apresentassem os resultados in silico mais promissores e também verificar se 

as alterações induzidas se revelariam úteis ou não. A abordagem 

computacional seria também útil para perceber como se acomodam estas 

moléculas no centro activo da enzima e daí poder realizar eventuais melhorias 

na estrutura de forma a obter compostos ainda mais activos. 

Após a síntese e posterior avaliação da actividade inibitória pode-se 

concluir que o objectivo inicialmente traçado de obter compostos que fossem 

capaz de inibir proteases de cisteína, mais concretamente a papaína, foi 

atingido. 

Os métodos de síntese revelaram-se adequados para ambas as séries de 

compostos pois permitiram obtê-los em quantidade apreciável para a sua 

caracterização e para os ensaios necessários, sem prejuízo nos diferentes 

aminoácidos utilizados. 
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3. Procedimento experimental 

3.1. Preâmbulo. 

Para a realização do trabalho experimental existem um conjunto de 

procedimentos gerais, que serão enunciados abaixo: 

1) Os solventes utilizados foram secos de acordo com métodos descritos 

na literatura [48]; 

2) O NaH utilizado era proveniente de uma suspensão a 60% em óleo 

mineral, comercialmente disponível; 

3) O EDA foi utilizado tal como foi adquirido, com uma percentagem de 

≥15% de DCM; 

4) As análises cromatográficas para monitorização da reacção, realizadas 

por cromatografia de camada fina, foram realizadas em placas de sílica 

gel Merck 60 F254, sensíveis à radiação, sendo posteriormente reveladas 

por irradiação UV a comprimentos de onda 254nm e 366nm. Quando 

necessário procedeu-se à revelação por coloração com Iodo;  

5) Para purificação dos compostos, foram utilizadas as técnicas de 

cromatografia em coluna flash, utilizando sílica Kieselgel 60 da Merck, 

de granulometria de 40-63nm, e cromatografia de camada fina 

preparativa, que foram efectuadas com sílica Kiesigel 60 GF254 com 

1.5mm de espessura. Em ambas as técnicas foram utilizados diversos 

sistemas de eluentes previamente seleccionados e devidamente 

assinalados para cada composto; 

6) Os pontos de fusão, foram medidos num aparelho de placa aquecida, 

Köfler, modelo Bock-Monoscop; 

7) A espectroscopia de infravermelho dos diferentes compostos foi 

realizada num aparelho Impact 400- Nicolet Instrument Corporation; 

8) A espectroscopia magnética de ressonância nuclear foi efectuada num 

espectrómetro Bruker MX-400, na Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. Como referência interna foi utilizado o sinal 

residual do solvente deuterado, para o qual é conhecido o desvio 

químico face ao tetrametilsilano; 
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9) A espectrometria de massa de alta resolução foi realizada na Unidade 

de Espectrometria de Massas da Universidade de Santiago de 

Compostela e a de baixa resolução na Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa. 
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3.2. Síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres e α-diazo-β-ceto 

ésteres, de aldeídos comercialmente disponíveis. 

3.2.1. Síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres de aldeídos 

comercialmente disponíveis . 

A uma suspensão de NaH (1.4 eq), sob atmosfera inerte de N2, em THF 

seco, a 0ºC, foi adicionada uma solução de EDA (1.4 eq) em THF seco, 

gota a gota. Deixou-se reagir a 0ºC durante 30 minutos. Após 30 minutos 

deixou-se atingir a temperatura ambiente, ficando 30 minutos adicionais a 

reagir. À mistura anterior, foi adicionada uma solução de 3-fenilpropanal 

(1.0 mmol; 132 µL; 1.0 eq), em THF seco (0.5 mL).  

Deixou-se reagir até ao desaparecimento do material de partida. 

Adicionou-se 20mL de água destilada à mistura reaccional, e a mistura 

resultante foi extraída com DCM (3 x 25mL). A fase orgânica foi seca com 

Na2SO4, e evaporou-se o solvente a pressão reduzida.  

3.2.1.1. Síntese de rac etil 2-diazo-3-hidroxi-5-fenilpentanoato 18. 

Obteve-se um óleo amarelo após 17h de reacção, 

que foi purificado por cromatografia em coluna flash, 

com um eluente n-hexano : acetato de etilo (4:1), 

obtendo-se o composto 18, sob a forma de um óleo amarelo com um 

rendimento de 98% (244 mg). 

Os dados físicos e espectroscópicos estão de acordo com os dados 

referidos na literatura [49].  

3.2.1.2. Síntese de rac etil 2-diazo-3-hidroxidecanoato 19. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 24h de 

reacção, com um rendimento de 71% (59 mg), 

apresentando: 

1H-RMN δ (CDCl3): 4.71 – 4.64 (m, H2CCHOH, 1H), 4.25 (q, J = 7.2 Hz, 

OCH2CH3, 2H), 2.50 (b, OH, 1H), 1.80 – 1.67 (m, H2CCHOH, 1H), 1.64 – 

1.54 (m, H2CCH2CHOH, 2H), 1.51 – 1.41 (m, H2CCH2CHOH, 1H), 1.38 – 

1.22 (m, OCH2CH3 + CH2), 0.88 (t, J = 6.8 Hz, H2CCH3, 3H). 

18 

19 
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13C-RMN δ (CDCl3): 166.83 (C=O), 66.72 (HOCH), 61.11 (OCH2CH3), 

34.07 (CH2), 31.85 (CH2), 29.31 (CH2), 25.69 (CH2), 22.74 (CH2), 14.58 

(H3CCH2CH2CH2), 14.19(OCH2CH3).  

3.2.1.3. Síntese de rac etil 3-ciclohexil-2-diazo-3-hidroxipropanoato 20.  

Obteve-se um óleo amarelo após 45 h de reacção, 

que foi purificado por cromatografia em coluna flash, 

com um eluente igual ao de 3.2.1.1. obtendo-se o 

composto 20, sob a forma de um óleo amarelo com um rendimento de 47% 

(35.4 mg). 

Os dados físicos e espectroscópicos estão de acordo com os descritos na 

literatura [49]. 

3.2.2. Síntese de α-diazo-β-ceto ésteres, de aldeídos 

comercialmente disponíveis.  

A uma suspensão de IBX (1.5 eq) em DMF, que esteve previamente em 

agitação vigorosa durante 20 minutos à temperatura ambiente, foi 

adicionado, α-diazo-β-hidroxi éster (1 eq).  

Deixou-se reagir até ao desaparecimento do material de partida. 

Adicionou-se 10mL de solução saturada de NaHCO3 à mistura 

reaccional, a mistura resultante foi extraída com DCM (3 x 15mL). A fase 

orgânica foi depois lavada com solução saturada de NaHCO3 (3 x 20mL) e 

água destilada (3 x 20 mL). Após esta lavagem a fase orgânica foi seca com 

Na2SO4, e evaporou-se o solvente a pressão reduzida.  

 

3.2.2.1. Síntese de etil 2-diazo-3-oxo-5-fenilpentanoato 21.   

Obteve-se um óleo incolor após 18 a reagir, que foi 

purificado por cromatografia em coluna flash, com n-

hexano : acetato de etilo (3.5:1.5), obtendo-se o 

composto 21 sob a forma de um óleo incolor com um rendimento de 63% 

(15.2 mg). 

Os dados físicos e espectroscópicos estão de acordo com os descritos 

na literatura [36].  

20 

21 
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3.2.2.2. Síntese de etil 2-diazo-3-oxodecanoato 22. 

 Obteve-se um óleo incolor, após 18 h a reagir, 

não foi necessária purificação adicional, após o 

procedimento de extracção, obtendo-se o 

composto 22 com um rendimento de 99% (24mg), apresentando: 

1H-RMN δ (CDCl3): 4.28 (q, J = 7 Hz, OCH2CH3, 2H), 2.83 (t, J = 7.4 Hz, 

H2CCH2C=O, 2H), 1.67 – 1.57 (m, H2CCH2C=O, 2H), 1.32 (t, J = 7 Hz, 

OCH2CH3, 3H), 1.31 – 1.22 (m, H3CCH2CH2CH2CH2, 8H), 0.86 (t, J = 6.8 

Hz, H3CCH2CH2CH2, 3H).  

13C-RMN δ (CDCl3): 193.31(C=O), 161.56 (C=O), 61.47 (OCH2CH3), 

40.39 (H2CC=O), 31.82 (CH2), 29.83 (C=N2), 29.19 (CH2), 29.04 (CH2), 

24.53 (CH2), 22.74 (CH2), 14.47 (OCH2CH3), 14.21 (H3CCH2CH2CH2); 

EM (EI): m/z (%): [M+Na+] 262.9.  
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3.3. Síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres e α-diazo-β-ceto 

ésteres derivados de aminoácidos e dipéptidos. 

3.3.1. Síntese de dipéptidos N-protegidos, auxiliada por 

microondas 29. 

A uma solução de aminoácido N-protegido (1eq) em DMF, num tubo 

para microondas, foi adicionado na seguinte ordem, TBTU (1.1eq), 

HOBt.H2O (1.1eq), L-Phe-COOEt.HCl (1.1eq) e DIPEA (3 eq). 

 A reacção foi realizada em microondas, com o seguinte método de 

programação:  

 1ª fase com um tempo de corrida total de 16 minutos, com 1 minuto 

para atingir a temperatura de 55º C e 15 minutos a reagir com uma 

potência de 200W;  

 2ª fase com um tempo de corrida total de 16 minutos, com 1 minuto 

para atingir a temperatura de 60ºC e 15 minutos a reagir com uma 

potência de 300W; 

Adicionou-se posteriormente 10 mL de água destilada; a suspensão 

obtida foi extraída com acetato de etilo (3 x 20 mL). A fase orgânica foi 

posteriormente lavada com solução de ácido cítrico 5% (3 x 20 mL), 

solução de NaHCO3 5% (3 x 20 mL) e solução saturada de NaCl (3 x 20 

mL). 

Após esta lavagem a fase orgânica foi seca com Na2SO4 e evaporou-

se o solvente a pressão reduzida, obtendo-se um resíduo esbranquiçado.  

Prosseguiu-se para a hidrólise sem purificação adicional, dissolvendo o 

resíduo obtido em metanol, adicionando posteriormente NaOH 1M (1.25 

eq). 

Deixou-se reagir à temperatura ambiente até a reacção estar completa. 

 Adicionou-se de HCl 1M (1.25 eq) e 5 mL de água destilada. Extraiu-se 

com DCM (3 x 10 mL). Secou-se a fase orgânica com Na2SO4 e evaporou-

se o solvente a pressão reduzida. 
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3.3.1.1 Síntese do ácido (S)-2-((S)-2-((tert-butoxicarbonil)amino)-3-

fenilpropanamido)-3-fenilpropanóico 27a.  

Seguiu-se o procedimento geral, tendo a 

reacção de hidrólise decorrido ao longo de 2h.  

Purificou-se o sólido branco obtido por re-

cristalização com n-hexano : éter di-etílico, obtendo-

se o compostos 27a como um sólido branco com um 

rendimento de 82%. 

O composto foi obtido de acordo com o descrito na literatura [50]. 

3.3.1.2. Síntese do ácido (S)-2((S)-2-((tert-butoxicarbonil)amino)-3-

fenilpropanamido)-4-metilpentanóico 27b. 

Seguiu-se o procedimento geral, tendo a 

reacção de hidrólise decorrido ao longo de 1h e 45 

minutos. 

Purificou-se por re-cristalização, o resíduo 

esbranquiçado obtido, com éter di-etílico e n-hexano.  

Obteve-se o composto 27b como um sólido branco com um rendimento 

de 91% (200 mg), apresentando: 

1H-RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 7.86 (d, J = 7.6Hz, HNCH, 1H), 7.24 – 

7.16 (m, Ar, 5H), 6.84 (d, J = 8.0 Hz, HNCH, 1H), 4.43 – 4.35 (m, HNCH, 

1H), 3.94 – 3.86 (m, HNCH, 1H), 3.01 (dd, J = 8.6, 4.8 Hz, HCCH2Ph, 1H), 

2.87 (dd, J = 8.6, 4.8 Hz, CH2Ph, 1H), 1.52 – 1.40 (m, CH2CH(CH3)2, 1H), 

1.33 (sl, C(CH3)3, 9H), 1.29 – 1.21 (m, CH2CH(CH3)2, 3H), 0.81 (d, J = 6.4 

Hz, CH2CH(CH3)2 , 3H), 0.77 (d, J = 6.4 Hz, CH2CH(CH3)2, 3H). 
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3.3.1.3. Síntese do ácido (S)-2-((S-2-(((benziloxi)carbonil)amino)-3-

fenilpropanamido)-3-fenilpentanóico 27c. 

Seguiu-se o procedimento geral, tendo a 

reacção de hidrólise decorrido ao longo de 1h e 

30 minutos. 

 Purificou-se por re-cristalização, o resíduo 

esbranquiçado obtido, utilizando acetato de 

etilo e n-hexano. Obteve-se o composto 27c como um sólido branco com 

um rendimento de 58% (173 mg), apresentando: 

1H-RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 11.99 (sl, OH, 1H), 7.44 (d, J = 6.4 Hz, 

NH, 1H), 6.63 (d, J = 8.8 Hz, NH, 1H), 6.50 – 6.25 (m, Ar, 15H), 4.06 (s, 

PheCH2O, 2H), 3.66 – 3.56 (m, HNCH, 1H), 3.47 – 3.36 (m, HNCH, 1H), 

2.23 (dd, J = 9.2, 4.4 Hz, CH2Ph, 1H), 2.14 – 2.05 (m, CH2Ph, 2H), 1.87 – 

1.77 (m, CH2Ph, 1H). 

3.3.1.4. Síntese do ácido (S)-2-((S)-2-(((benziloxi)carbonil)amino)-3-

fenilpropanamido)-4-metilpentanóico 27d. 

Seguiu-se o procedimento geral, tendo a 

reacção durado 50 minutos. 

Obteve-se o composto 27d, como um sólido 

branco com um rendimento de 53% (182 mg), 

apresentando 

O composto final foi obtido de acordo com o descrito na literatura [51]. 

1H-RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 8.8 (d, J = 7.6 Hz, HNCH, 1H), 7.40 – 

7.30 (m, Ar, 6H), 7.28 – 7.18 (m, Ar + HNCH, 5H), 5.01 (s, OCH2Ph, 2H), 

4.41 – 4.34 (m, HNCH 1H), 4.09 – 3.97 (m, HNCH, 1H),  3.05 (dd, J = 8.2, 

5.2 Hz, HCCH2Ph, 1H), 2.92 – 2.84 (m, HCCH2Ph, 1H), 1.61 – 1.51 (m, 

H2CCH(CH3)2, 1H), 1.43 – 1.29 (m, H2CCH(CH3)2, 2H), 0.85 (d, J = 6.6 Hz, 

H2CCH(CH3)2, 3H), 0.82 (d, J = 6.6 Hz, H2CCH(CH3)2, 3H). 
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3.3.2. Síntese de N-metoxi-N-metil amidas, de aminoácidos e 

dipéptidos N-protegidos 29. 

Método A. Método auxiliado por microondas. 

A uma solução de aminoácido ou dipéptido N-protegido (1eq) em DMF, 

num tudo de microondas foi adicionada na seguinte ordem: TBTU (1.1eq), 

hidrocloreto de N,O-Dimetilhidroxilamina (1.1 eq) e DIPEA ( 3 eq).   

A programação do microondas seguiu o descrito em 3.3.1. 

Adicionou-se 15mL de DCM, e lavou-se a fase orgânica com água destilada 

(3 x 20mL). Secou-se a fase orgânica com Na2SO4 e evaporou-se o 

solvente a pressão reduzida. 

 Método B. Método convencional. 

A uma solução de aminoácido N-protegido (1eq) em DCM, sob 

atmosfera inerte de N2, foi adicionada na seguinte ordem: TEA (1.0 eq) e 

TBTU (1.08 eq). Deixou-se reagir durante 30 minutos. Adicionou-se 

novamente TEA (1.07 eq) e hidrocloreto de N,O-Dimetilhidroxilamina (1.04 

eq).  

Deixou-se reagir à temperatura ambiente até a reacção estar completa. 

Adicionou-se 15mL de DCM, e lavou-se a fase orgânica com água 

destilada (3 x 20mL). Secou-se a fase orgânica com Na2SO4 e evaporou-se 

o solvente a pressão reduzida. 
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3.3.2.1. Síntese de (S)-benzil (1-(metoxi(metil)amino)-1-oxo-3-

fenilpropan-2-il)carbamato 29a. 

Método A.  

Obteve-se um óleo amarelado, que após 

purificação por cromatografia em coluna flash, 

utilizando n-hexano (3) : acetato de etilo (2), 

obtendo-se o composto 29a sob a forma de um 

óleo incolor com um rendimento de 78% (268 mg). 

O composto final foi obtido de acordo com o descrito na literatura [52]. 

3.3.2.2. Síntese de (S)-benzil (1-(metoxi(metil)amino)-1-oxopropan-2-

il)carbamato 29b. 

 Método A. 

Obteve-se um óleo amarelado, que após 

purificação por cromatografia em coluna flash, 

utilizando n-hexano (3) : acetato de etilo (2), 

obtendo-se o composto 29b sob a forma de um óleo incolor com um 

rendimento de 85% (102 mg). 

O composto final foi obtido de acordo com o descrito na literatura [53]. 

3.3.2.3. Síntese de (S)-benzil (1-(metoxi(metil)amino)-3-metil-1-

oxobutan-2-il)carbamato 29c. 

Método A.  

Após o procedimento geral descrito acima, 

obteve-se um óleo amarelado, que após purificação 

por cromatografia em coluna flash, utilizando n-

hexano (3.5) : acetato de etilo (1.5), obtendo-se o composto 29c sob a 

forma de um óleo incolor com um rendimento de 86% (100 mg). 

O composto final foi obtido de acordo com o descrito na literatura [54]. 
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3.3.2.4. Síntese de (S)-benzil (1-(metoxi(metil)amino)-4-metil-1-

oxopentan-2-il)carbamato 29d. 

 Método B. 

Obteve-se um óleo amarelado, após 24h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia em 

coluna flash, utilizando n-hexano (3) : acetato de 

etilo (2), obtendo-se o composto 29d sob a forma de um óleo incolor com 

um rendimento de 98% (284 mg), apresentando: 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.40 – 7.28 (m, Ar, 5H), 5.37 (d, J = 9.5 

Hz, NH, 1H), 5.11 (r, PhCH2O, 2H), 4.79 (d, J= 6 Hz, HNCH, 1H), 3.79 (s, 

OCH3, 3H), 3.19 (s, NCH3, 3H), 1.78 – 1.64 (m, CH2CH(CH3)2, 1H), 1.50 – 

1.42 (m, H2CCH(CH3)2, 2H) 0.96 (d, J = 6.4 Hz, CH(CH3)2, 3H), 0.92 (d, J = 

6.4 Hz, CH(CH3)2, 3H). 

3.3.2.5. Síntese de (S)-tert-butil (1-(metoxi(metil)amino)-1-oxo-3-

fenilpropan-2-il)carbamato 29e.  

Método B. 

Obteve-se um óleo amarelado, após 30h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia em 

coluna flash, utilizando n-hexano (2) : acetato de 

etilo (3), obtendo-se o composto 29e sob a forma de um óleo incolor com 

um rendimento de 94% (168 mg). 

O composto final foi obtido de acordo com o descrito na literatura 

[55]. 
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3.3.2.6. Síntese de (S)-tert-butil (1-(metoxi(metil)amino)-1-oxo-3-

fenilpropan-2-il)carbamato 29f. 

Método B.  

Obteve-se um óleo amarelado, após 17h  a reagir, 

que após purificação por cromatografia em coluna flash, 

utilizando n-hexano (2) : acetato de etilo (3), obtendo-se 

o composto 29f sob a forma de um óleo incolor com um 

rendimento de 94% (168 mg). 

O composto final foi obtido de acordo com o descrito na literatura [56]. 

3.3.2.7. Síntese de (S)-tert-butil (1-(metoxi(metil)amino)-1-oxo-4-

fenilbutan-2-il)carbamato 29g. 

Método B.  

Obteve-se um óleo amarelado, após 17h a reagir, 

que foi purificado por cromatografia em coluna flash, 

utilizando n-hexano (3) : acetato de etilo (1), obtendo-se 

o composto 29g sob a forma de um óleo incolor com um 

rendimento de 86% (198 mg), apresentando: 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.35 – 7.12 (m, Ar, 5H), 5.24 (d, J = 9.2 

Hz, HNCH, 1H), 4.73 – 4.62 (m, 1H), 3.62 (s, OCH3, 3H), 3.48 (s, NCH3, 

3H), 2.84 - 2.58 (m, H2CCH2Ph, 2H), 2.04 – 1.93 (m, H2CCH2Ph, 1H), 1.90 – 

1.77 (m, H2CCH2Ph, 1H), 1.45 (s, C(CH3)3, 9H). 

3.3.2.8. Síntese de tert-butil ((S)-1-(((S)-1-(metoxi(metil)amino)-1-oxo-3-

fenilpropan-2-il)amino)-1-oxo-3-fenilpropan-2-il)carbamato 29h. 

Método A. 

Obteve-se um incolor fluorescente com a luz 

ambiente, que após purificação por cromatografia 

em coluna flash, utilizando n-hexano (1) : acetato 

de etilo (1), obtendo-se o composto 29h sob a 

forma de um óleo incolor com um rendimento de 

73% (81 mg), apresentando: 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.29 – 6.98 (m, Ar, 10H), 6.86 (d, J= 8 Hz, 

HNCH, 1H) 5.20 (s, HNCH, 1H), 5.12 (d, J = 6.8 Hz, HNCH, 1H), 4.46 – 4.37 

29f 
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(m, HNCH, 1H), 3.60 (r, OCH3, 3H), 3.11 (r, NCH3, 3H), 3.09 – 2.81 (m, 

HCCH2Phe, 4H), 1.35 (r, C(CH3)3, 9H). 

3.3.2.9. Síntese de tert-butil ((S)-1-(((S)-1-(metoxi(metil)amino)-1-oxo-3-

fenilpropan-2-il)amino)-4-metil-1-oxopentan-2-il)carbamato 29i.  

Método A. 

Obteve-se um óleo, que após purificação por 

cromatografia em coluna flash, utilizando n-hexano 

(3) : acetato de etilo (2), obtendo-se o composto 29i 

sob a forma de um óleo incolor com um rendimento 

de 78% (130 mg), apresentando: 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.31 – 7.10 (m, Ar, 5H), 6.69 – 6.59 (m, 

HNCH, 1H),  5.22 (d, J = 3.6 Hz, HNCH, 1H), 4.86 – 4.74 (m, HNCH, 1H), 

4.12 (m, HNCH, 1H), 3.67 (r, OCH3, 3H), 3.16 (r, NCH3, 3H), 3.09 (dd, J = 

8.0, 5.6 Hz, HCCH2Ph, 1H), 2.98 – 2.86 (m, HCCH2Ph, 1H), 1.62 – 1.49 (m, 

CH2CH(CH3)2, 2H), 1.43 (r, C(CH3)3, 9H), 1.39 – 1.29 (m, CH2CH(CH3)2 1H), 

0.94 – 0.80 (m, CH3, 6H).  

3.3.2.10. Síntese de benzil ((S)-1-(((S)-1-(metoxi(metil)amino)-1-oxo-3-

fenilpropan-2-il)amino)-1-oxo-3-fenilpropan-2-il)carbamato 29j.  

Método A. 

Obteve-se um óleo, que após purificação por 

cromatografia em coluna flash, utilizando n-

hexano (1) : acetato de etilo (1), obtendo-se o 

composto 29j sob a forma de um óleo incolor 

com um rendimento de 75% (123 mg), 

apresentando: 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix (1:1.05) 7.36 – 7.17 (m, Ar ,12H), 7.15 

(d, J = 6.4 Hz, 1H), 7.05 (d, Ar., J = 6.4Hz, 3H), 6.80 – 6.72, 6.71 – 6.60 (m, 

HNCH, 1H), 5.46 – 5.42, 5.36 – 5.31 (m, HNCH, 1H), 5.25 – 5.13 (m, 

HNCH, 1H), 5.10 – 4.97 (m, OCH2Ph, 2H), 4.51 – 4.40 (m, HNCH, 1H), 

3.63, 3.60 (sl, OCH3, 3H), 3.12 (sl, NCH3, 3H), 3.08 – 2.97  (m, HCCH2Ph, 

2H), 2.96 – 2.78 (m, HCCH2Ph, 2H). 

29i 

29j 
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3.3.2.11. Síntese de benzil ((S)-1-(((S)-1-(metoxi(metil)amino)-1-oxo-3-

fenilpropan-2-il)amino)-4-metil-1-oxopentan-2-il)carbamato 29k. 

Método A. 

Obteve-se um óleo, que após purificação 

por cromatografia em coluna flash, utilizando 

n-hexano (1) : acetato de etilo (1), obtendo-se 

o composto 29k sob a forma de um óleo 

incolor com um rendimento de 74% (146 mg), apresentando: 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix (1.2:1) 7.40 – 30 (m, Ar, 5H), 7.28 – 

7.17 (m, Ar, 4H), 7.12 (d, J = 4.8 Hz, Ar, 1H), 6.63 – 6.52 (m, HNCH, 1H), 

5.28 – 5.18 (m, HNCH, 1H), 5.15 – 5.00 (m, PhCH2O + HNCH, 2H), 3.70, 

3.37 (s, OCH3, 3H), 3.18 (sl, NCH3, 3H), 3.13 – 3.05 (m, HCCH2Ph, 1H), 

2.99 – 2.86 (m, HCCH2Ph, 1H), 1.57 – 1.34 (m, CH2CH(CH3)2, 3H), 0.93 – 

0.82 (m, CH2CH(CH3)2, 6H). 
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3.4. Redução de N-metoxi-N-metil amidas, de aminoácidos e 

dipéptidos N-protegidos 30a-k. 

 A uma solução de 29a-k (1eq) em THF, sob atmosfera inerte de N2, a 

0ºC, foi adicionado LiAlH4 (1.3eq). 

Deixou-se reagir à temperatura de 0ºC até se extinguir o material de 

partida. 

Adicionou-se solução de KHSO4 5%, até a mistura reaccional deixar de 

borbulhar. 

A mistura reaccional foi extraída com éter di-etílico (3 x 10mL). Lavou-se 

a fase orgânica com solução de HCl 2M (3 x 15 mL), solução saturada de 

NaHCO3 (3 x 15 mL) e solução saturada de NaCl (3 x 15 mL). Secou-se a 

fase orgânica com Na2SO4 e evaporou-se o solvente a pressão reduzida.  

Avançou-se para os passos seguintes sem purificação adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Design, síntese e avaliação biológica de inibidores de proteases de cisteína  

 

59 
 

3.5. Síntese de α-diazo-β-hidroxi ésteres derivados de 

aminoácidos e dipéptidos 31.  

A uma solução de aldeído (1eq) em MeCN, à temperatura ambiente e 

sob atmosfera inerte de N2, foi adicionado sucessivamente e na seguinte 

ordem: EDA (1.5 eq) e DBU (0.15eq). 

Deixou-se reagir até à extinção do material de partida.  

Adicionou-se solução saturada de NaHCO3 à mistura reaccional e 

extraiu-se com DCM (3 x 10 mL). 

Secou-se a fase orgânica com Na2SO4 e evaporou-se o solvente a 

pressão reduzida. 

3.5.1. Síntese de rac (4S)-etil 4-(((benziloxi)carbonil)amino)-

2-diazo-3-hidroxi-5-fenilpentanoato 31a. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 18h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia em 

coluna flash, com n-hexano (3) : acetato de etilo 

(2), obtendo-se o composto 31a como um óleo 

amarelo com um rendimento de 40% (68 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3341 (f, N-H), 2097 (f, C=N2), 1691 (C=O), 1524 (C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.39 – 7.14 (m, Ar, 10H), 5.38 (d, J = 9.6 

Hz, HNCH, 1H), 5.12 – 4.97 (m, PhCH2O, 2H), 4.70 – 4.57 (m, CHOH, 1H), 

4.17 (q, J = 7.2 Hz, OCH2CH3, 2H), 4.15 – 4.05 (m, HNCH, 1H), 2.96 (d, J = 

7.6 Hz, HCCH2Ph, 2H), 1.30 – 1.19 (m, OCH2CH3, 3H) 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 166.67 (C=O), 156.63 (C=O), 137.39 

(Ar.q.), 136.34 (Ar.q.), 129.34 (Ar), 128.69 (Ar), 128.60 (Ar), 128.24 (Ar), 

128.11 (Ar), 128.02 (Ar), 126.78 (Ar), 67.07 (PhCH2O), 66.26 (HOCH), 

61.18 (OCH2CH3), 56.20 (CHCH2Ph), 38.47 (HCCH2Ph), 14.46 (OCH2CH3).  

 

 

 

31a 



 Capítulo 3 – Procedimento Experimental  

 

60 
 

3.5.2. Síntese de rac ((4S)-etil 4-(((benziloxi)carbonil)amino)-

2-diazo-3-hidroxipentanoato 31b. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 66h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia em 

camada fina preparativa, com n-hexano (3.5) : 

acetato de etilo (1.5), obtendo-se o composto 31b, sob a forma de um óleo 

amarelo com um rendimento de 51% (40 mg), apresentando: 

 IV (NaCl): 3409 (l, N-H), , 2094 (f, C=N2), 1691 (l, C=O), 1536 (l, C=O). 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix (1:1.2), 7.37 – 7.29 (m, 5H), 5.30, 5.22 

(d, J = 8 Hz, HNCH 1H), 5.09 (s, PhCH2O, 2H), 4.54 (sl, CHOH, 1H), 4.22 – 

4.15 (m, OCH2CH3, 2H), 4.00 – 3.95 (m, HNCHCH3, 1H), 3.83 (sl, HCOH, 

1H), 1.26 – 1.23 (m, OCH2CH3,3H), 1.20 (d, J = 6.4 Hz, CHCH3, 3H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 166.63 (C=O), 157.12 (C=O), 156.67 

(C=O), 136.32 (Ar.q.), 136.19 (Ar.q.), 128.64 (Ar), 128.62 (Ar), 128.34 (Ar), 

128.28 (Ar), 128.19 (Ar), 70.00 (HOCH), 69.01 (HOCH), 67.25 (OCH2Ph), 

61.20 (OCH2CH3), 51.70 (HNCH), 51.01 (HNCH), 18.18 (HCCH3), 16.54 

(HCCH3), 14.50 (OCH2CH3). 

3.5.3. Síntese de rac (4S)-etil 4-(((benziloxi)carbonil)amino)-

2-diazo-3-hidroxi-5-metilhexanoato 31c. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 18h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia em 

camada fina preparativa, com n-hexano (4): 

acetato de etilo (1), obtendo-se o composto 31c, sob a forma de um óleo 

amarelo com um rendimento de 20% (18 mg), apresentando:  

IV (NaCl): 3341 (f, N-H), 2097 (f, C=N2), 1691 (C=O), 1524 (C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix (1.5:1), 7.42 – 7.30 (m, Ar, 5H), 5.48, 

4.99 (d, J = 9.2 Hz, HNCH, 1H), 5.17 – 5.05 (m, PhCH2O, 2H), 4.86, 4.60 

(sl, HCOH, 1H), 4.32 (m, OCH2CH3, 2H), 3.83 – 3.57, 3.57 – 3.49 (m, 

HNCH, 1H), 2.20 – 2.08 (m, HC(CH3)2, 1H), 1.35 (t, J = 6.6 Hz, OCH2CH3, 

3H), 1.07 (d, J = 6.6 Hz, HC(CH3)2, 3H),  0.80 (d, J = 6.6 Hz, HC(CH3)2, 3H). 

31b 
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13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 166.82 (C=O), 166.70 (C=O), 157.53 

(C=O), 157.08 (C=O), 140.97 (Ar.q.), 136.44 (Ar.q.), 128.67 (Ar), 128.31 

(Ar), 128.23 (Ar), 128.14 (Ar), 127.75 (Ar), 127.10 (Ar), 68.57 (OHCH), 67.26 

(PhCH2O), 67.19 (PhCH2O), 66.09 (HOCH), 61.19 (OCH2CH3), 60.41 

(HNCH), 30.45 (HC(CH3)2), 20.21 (HC(CH3)2), 19.89 (HC(CH3)2), 19.46 

(HC(CH3)2), 18.88 (HC(CH3)2), 14.54 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M-N2] 321.1. 

3.5.4. Síntese de rac (4S)-etil 4-(((benziloxi)carbonil)amino)-

2-diazo-3-hidroxi-6-metilheptanoato 31d. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 19h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia em 

coluna flash, com n-hexano (3.5) : acetato de 

etilo (1.5), obtendo-se o composto 31d como um 

óleo amarelo com um rendimento de 60% (150 mg), apresentando:  

IV (NaCl): 3368 (f, N-H), 2093 (f, C=N2), 1678 (C=O), 1532 (C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix (1:1.2) 7.34 - 7.28 (m, Ar, 5H), 5.19 (d, 

J = 9.6 Hz, HNCH, 1H), 5.18 – 5.05 (m, HNCH + OCH2Ph, 3H), 4.59 (sl, 

HOCH, 1H), 4.20 (q, J = 7.2 Hz, OCH2CH3, 2H), 3.94 – 3.88 (m, HNCH, 1H), 

1.70 – 1.60 (m, HC(CH3)2, 1H), 1.53 – 1.47 (m, H2CCH(CH3)2, 1H), 1.45 – 

1.32 (m, H2CHC(CH3)2, 1H), 1.25 (t, J = 7.2 Hz, OCH2CH3, 3H), 0.96 – 0.89 

(m, H2CCH(CH3)2, 6H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 166.67 (C=O), 157.67 (C=O), 156.82 

(C=O), 136.39 (Ar.q), 136.18 (Ar.q), 128.64 (Ar), 128.60 (Ar), 128.34 (Ar), 

128.26 (Ar), 128.17 (Ar), 128.12 (Ar), 68.06 (HOCH), 67.11 (OCH2Ph), 

61.18 (OCH2CH3), 53.39 (HNCH), 41.54 (H2CCH(CH3)2), 24.79 

(H2CCH(CH3)2), 23.18 (H2CCH(CH3)2), 22.16 (H2CCH(CH3)2), 14.57 

(OCH2CH3);  

EM (EI): m/z (%): [M+Na+] 386.19. 
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3.5.5. Síntese de rac (4S)-etil 4-((ter-butoxicarbonil)amino)-

2-diazo-3-hidroxi-6-metilheptanoato 31e. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 30h a reagir, 

que foi purificado por cromatografia em coluna 

flash, com n-hexano (4) : acetato de etilo (1) 

obtendo-se o composto 31e sob a forma de um óleo amarelo com um 

rendimento de 75% (98 mg), apresentando:  

IV (NaCl): 3361, (f, N-H), 2100 (f, C=N2), 1689, (C=O), 1505 (C=O; 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 4.92 (d, J = 5.2 Hz, HNCH, 1H), 4.56 (s, 

HCCHOH, 1H), 4.19 (q, J = 6.8 Hz, OCH2CH3, 2H), 3.84  - 3.74 (m, HNCH, 

1H), 1.66 – 1.60 (m, H2CCH(CH3)2, 1H), 1.57 – 1.43 (m, H2CCH(CH3)2, 1H), 

1.41 (s, C(CH3)3 + H2CCH(CH3)2, 10H), 1.29 – 1.18 (m, OCH2CH3, 3H), 0.90 

(d, J = 6.4 Hz, H2CCH(CH3)2, 6H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 166.76 (C=O), 156.36 (C=O), 79.91 

(C(CH3)3,), 68.08 (HCOH), 61.03 (OCH2CH3), 52.75 (HNCH), 41.48 

(H2CCH(CH3)2), 28.42 (C(CH3)3), 24.86 (HC(CH3)2), 23.11 (OCH2CH3), 

22.24 (HC(CH3)2), 21.91 (HC(CH3)2), 14.53 (OCH2CH3);  

EM (EI): m/z (%): [M+Na+] 352.22 ; [M+K+] 368.18. 

3.5.6. Síntese de rac (4S)-etil 4-((tert-butoxicarbonil)amino)-

2-diazo-3-hidroxi-5-fenilpentanoato 31f. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 69h a reagir, 

que depois de purificado por cromatografia em 

coluna flash, com n-hexano (3.5) : acetato de etilo 

(1.5), obtendo-se o composto 31f sob a forma de 

um óleo amarelo com um rendimento de 80% (113 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3424 (f, N-H), 2094 (f, C=N2), 1689 (C=O), 1494 (C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix (1:1.2) 7.38 – 7.18 (m, Ar, 5H), 4.98 (d, 

J = 8.4 Hz, HNCH, 1H), 4.66, 4.60 (sl, HCOH, 1H), 4.27 – 4.13 (m, 

OCH2CH3, 2H), 3.94 – 3.85 (m, HNCH, 1H), 3.06 – 2.89 (m, H2CPh, 2H), 

1.41 (sl, C(CH3)3, 9H), 1.32 – 1.17 (m, OCH2CH3, 3H). 

31f 

31e 
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13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 166.78 (C=O), 164.06 (C=O), 157.03 

(C=O), 156.21 (C=O), 137.74 (Ar.q.), 137.13 (Ar.q.), 129.38 (Ar), 128.68 

(Ar), 128.62 (Ar), 126.79 (Ar), 126.66 (Ar), 80.51 (C(CH3)3), 80.14 (C(CH3)3), 

69.53 (HOCH), 66.66 (OHCH), 61.06 (OCH2CH3), 56.52 (C=N2), 55.68 

(HNCH), 38.41 (CH2Ph), 28.35 (C(CH3)3), 14.49 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M+Na+] 386.20. 

3.5.7. Síntese de rac (4S)-etil 4-((tert-butoxicarbonil)amino)-

2-diazo-3-hidroxi-6-fenilhexanoato 31g. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 24h a reagir, 

que depois de purificado por cromatografia em 

coluna flash, com n-hexano (3.5) : acetato de etilo 

(1.5), obtendo-se o composto 31g sob a forma de 

um sólido esverdeado com um rendimento de 66% 

(120 mg), apresentando: 

P.F.: 157º - 159ºC. 

IV (NaCl): 3499 (f, N-H), 2089 (f, C=N2), 1671 (C=O), 1495 (C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix (1.1:1) 7.26 (t, J = 7.8 Hz, Ar, 2H), 

7.21 – 7.15 (m, Ar, 3H), 4.95 (d, J = 8.8 Hz, HNCH, 1H), 4.67, (sl, HCCHOH, 

1H), 4.21 (q, J = 7.2 Hz, OCH2CH3, 2H), 3.78 – 3.70, 3.69 – 3.61 (m, 

HNCHCH, 1H), 2.77 – 2.61 (m, H2CCH2Phe, 2H), 2.01 – 1.87 (m, 

H2CCH2Phe,  2H), 1.45 (s, C(CH3)3, 9H), 1.26 (t, J = 7.2 Hz, OCH2CH3, 3H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 166.69 (C=O), 156.56 (C=O), 141.45 

(Ar.q.), 128.62 (Ar), 128.50 (Ar), 126.17 (Ar), 80.30 (C(CH3)3), 68.39 

(HCCHOH), 61.15 (OCH2CH3), 54.34 (HNCH), 34.28 (H2CCH2Ph), 32.48 

(H2CCH2Ph), 28.46 (C(CH3)3), 14.59 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M+Na+] 400.23 ; [M+K+] 416.20. 
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3.5.8. Síntese de rac (4S)-etil 4-((S)-2-((tert-butoxicarbonil) 

amino)-3-fenilpropanamido)-2-diazo-3-hidroxi-5-

fenilpentanoato 31h. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 24h a 

reagir, que depois de purificado por 

cromatografia de camada fina preparativa, 

com n-hexano (3) : acetato de etilo (2), 

obtendo-se o composto 31h sob a forma de 

um óleo amarelo com um rendimento de 65% (53 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3325 (f, N-H), 2091 (f, C=N2), 1668 (C=O), 1525 (C=O), 1491 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 Mhz, CDCl3): mix (1.6:1), 7.28 – 7.07 (m, Ar, 10H), 6.74, 

6.61 (d, J = 8.8 Hz, HNCH, 1H), 5.14, 4.92 (d, HNCH J = 8.4 Hz, 1H), 4.58 

(d, J= 11.6 Hz, HNCH, 1H), 4.51 (sl, HOCH, 1H), 4.35 – 4.24 (m, HNCH, 

2H), 4.23 - 4.10 (m, OCH2CH3, 2H), 3.10 – 2.67 (m, HCCH2Ph, 4H), 1.37 (s, 

C(CH3)3, 9H), 1.30 – 1.18 (m, OCH2CH3, 3H).  

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 172.24 (C=O), 171.98 (C=O), 166.73 

(C=O), 166.52 (C=O), 156.64 (C=O), 137.38 (Ar.q), 137.23 (Ar.q.), 137.10 

(Ar.q.), 136.86 (Ar.q.), 136.61 (Ar.q.), 129.36 (Ar), 129.23 (Ar), 128.77 (Ar), 

128.72 (Ar), 128.69 (Ar), 127.04 (Ar), 126.86 (Ar), 126.80 (Ar), 80.56 

(C(CH3)3), 66.03 (HOCH), 61.08 (OCH2CH3), 56.08 (HNCH), 55.09 (HNCH), 

54.38 (HNCH), 38.37 (HCCH2Ph), 37.85 (HCCH2Ph), 37.73 (HCCH2Ph), 

28.32 (C(CH3)3), 14.49 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M+Na+] 533.25 ; [M+K+] 549.22. 
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3.5.9. Síntese de rac (4S)-etil 4-((S)-2-((tert-

butoxicarbonil)amino)-4-metilpentanamido)-2-diazo-3-hidroxi-

5-fenilpentanoato 31i. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 21h a 

reagir, que depois de purificado por 

cromatografia de camada fina preparativa, 

com n-hexano (3) : acetato de etilo (2), 

obtendo-se o composto 31i sob a forma de um óleo amarelo com um 

rendimento de 68% (92 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3322 (f, N-H), 2093 (f, C=N2), 1695 (C=O), 1654 (C=O), 1667 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.30 – 7.15 (m, Ar, 5H), 6.83, 6.74 (d, J= 

7.4 Hz, HNCH, 1H), 5.00 – 4.80 (m, HNCH, 1H), 4.75, 4.67 (sl, HOCH, 1H), 

4.61 – 4.52 (m, CH, 1H), 4.48 – 4.38 (m, HNCH, 1H), 4.37 – 4.30 (m, 

HNCH, 1H), 4.26 – 4.10 (m, OCH2CH3 + HNCH, 3H), 4.07 – 3.85 (m, HNCH, 

1H), 3.05 – 2.80 (m, HCCH2Ph, 2H), 1.67- 1.48 (m, H2CCH(CH3)2, 1H), 1.42 

(s, C(CH3)3 + H2CCH(CH3)2, 10H), 1.35 – 1.20 (m, OCH2CH3 + 

H2CCH(CH3)2,  4H), 0.94 - 0.73 (m, H2CCH(CH3)2, 6H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 173.52 (C=O), 173.30 (C=O), 166.72 

(C=O), 166.57 (C=O), 155.95 (C=O), 137.57 (Ar.q.), 137.39 (Ar.q.), 137.12 

(Ar.q.), 129.38 (Ar), 128.69 (Ar), 126.80 (Ar), 80.48 (C(CH3)3), 69.04 

(OHCH), 66.79 (OHCH), 61.11 (OCH2CH3), 55.31(HNCH), 54.60 (HNCH), 

53.28 (HNCH), 41.14 (HCCH2(CH3)2), 40.89 (HCCH2(CH3)2), 38.11 

(HCCH2Ph), 37.75 (HCCH2Ph), 28.38 (C(CH3)3), 22.99 (HCCH2(CH3)2), 

22.83 (HCCH2(CH3)2), 22.18 (HCCH2(CH3)2), 22.06 (HCCH2(CH3)2),  14.52 

(OCH2CH3). 
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3.5.10. Síntese de rac (4S)-etil 4-((S)-2-(((benziloxi)carbonil) 

amino)-3-fenilpropanamido)-2-diazo-3-hidroxi-5-

fenilpentanoato 31j. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 24h 

a reagir, que depois de purificado por 

cromatografia de camada fina preparativa, 

com n-hexano (3) : acetato de etilo (2), 

obteve-se o composto 31j, sob a forma de 

um óleo amarelo com um rendimento de 95% (112 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3297 (f, N-H), 2094 (f, C=N2), 1684 (C=O), 1657 (C=O), 1531 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.40 – 7.08 (m, Ar, 15H), 6.51, 6.39 (d, J = 

8.4 Hz, HNCH, 1H), 5.27, (d, J = 7.4 Hz, NHCH, 1H), 5.15 – 5.00 (m, HNCH 

+ OCH2Ph, 3H), 4.58 (m, HOCH, 1H), 4.48 – 4.27 (m, HNCH, 2H), 4.23 – 

4.14 (m, OCH2CH3 + HNCH, 3H), 3.17 – 2.72 (m, CH2Ph, 4H), 1.34 – 1.20 

(m, OCH2CH3, 3H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 171.87 (C=O), 171.62 (C=O), 166.58 

(C=O), 156.14 (C=O), 137.12 (Ar.q.), 136.31 (Ar.q.), 129.35 (Ar.), 129.31 

(Ar.), 129.19 (Ar.), 128.88 (Ar.), 128.68 (Ar.), 128.44 (Ar.), 128.25 (Ar.), 

128.16 (Ar.), 127.25 (Ar.), 126.98 (Ar.), 126.91 (Ar.), 67.35 (OCH2Ph), 66.34 

(HOCH), 61.23 (OCH2CH3), 56.58 (HNCH), 37.70 (CH2Ph), 29.84 

(OCH2CH3), 14.54 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M-N2] 516.0. 
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3.5.11. Síntese de rac (4S)-etil 4-((S)-2-(((benziloxi)carbonil) 

amino)-4-metilpentanamido)-2-diazo-3-hidroxi-5-

fenilpentanoato 31k. 

Obteve-se um óleo amarelo, após 24h 

a reagir, que depois de purificado por 

cromatografia de camada fina preparativa, 

com n-hexano (3) : acetato de etilo (2), 

obtendo-se o composto 31k, sob a forma 

de um óleo amarelo com um rendimento de 62% (92 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3300 (f, N-H), 2093 (f, C=N2), 1689 (C=O), 1661 (C=O), 1538 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3):  mix (1.3:1), 7.25 - 7.07 (m, Ar, 10H), 6.81 

– 6.70 (m, HNCH, 1H), 5.37 – 5.31,  5.24 – 5.14 (m, HNCH, 1H), 5.07 – 4.90 

(m,  OCH2Ph, 2H), 4.59 (sl, HOCH, 1H), 4.39 – 4.27 (m, HNCH, 1H), 4.20 – 

3.95 (m, OCH2CH3 + HNCH, 3H), 2.99 – 2.66 (m, CH2Ph, 2H), 1.56 – 1.41 

(m, HCCH2(CH3)2, 1H), 1.40 – 1.23 (m, HCCH2(CH3)2,  2H), 1.22 – 1.11 (m, 

OCH2CH3, 3H), 0.86 – 0.65 (m, HCCH2(CH3)2, 6H).  

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 173.04 (C=O), 166.74 (C=O), 166.57 

(C=O), 166.50 (C=O), 156.41 (C=O), 137.47 (Ar.q.), 137.33 (Ar.q.), 136.13 

(Ar.q.), 129.35 (Ar), 129.24 (Ar), 128.65 (Ar), 128.36 (Ar), 128.33 (Ar), 

128.19 (Ar), 128.11 (Ar), 126.80 (Ar), 126.74 (Ar), 67.26 (OCH2Ph), 61.72 

(OCH2CH3), 61.17 (OCH2CH3), 54.68 (HNCH), 53.72 (HNCH), 41.24 

(HCCH2(CH3)2), 41.03 (HCCH2(CH3)2), 37.97 (CH2Ph), 37.78 (CH2Ph), 

36.49 (CH2Ph), 24.68 (HCCH2(CH3)2), 24.56 (HCCH2(CH3)2), 22.99 

(HCCH2(CH3)2), 22.83 (HCCH2(CH3)2), 14.50 (OCH2CH3), 14.14 

(OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M+H+] 511.0. 
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3.6. Síntese de α-diazo-β-ceto ésteres derivados de aminoácidos 

e dipéptidos N-protegidos 32.  

Método A. Método Convencional.  

A uma suspensão de IBX (1.5 eq) em DMSO, que esteve previamente 

em agitação vigorosa durante 20 minutos à temperatura ambiente, foi 

adicionado, α-diazo-β-hidroxi éster (1 eq).  

Deixou-se reagir até ao desaparecimento do material de partida. 

Adicionou-se 10mL de solução saturada de NaHCO3 à mistura 

reaccional, a mistura resultante foi extraída com DCM (3 x 15mL). A fase 

orgânica foi depois lavada com solução saturada de NaHCO3 (3 x 20mL) e 

água destilada (3 x 20 mL). Após esta lavagem a fase orgânica foi seca com 

Na2SO4, e evaporou-se o solvente a pressão reduzida 

Método B. Método One-Pot. 

A uma solução de 30 (0.0893 mmol; 25.3 mg; 1 eq), em DMSO (2 mL) à 

temperatura ambiente e sob atmosfera inerte de N2, foi adicionado 

consecutivamente, EDA (0.1334 mmol; 19 µL; 1.5 eq), DBU (0.01334 

mmol; 2 µL; 0.15 eq) e IBX (0.179 mmol; 50 mg; 2 eq). 

Deixou-se reagir até à extinção do material de partida. 

Adicionou-se 10mL de solução saturada de NaHCO3 à mistura 

reaccional, a mistura resultante foi extraída com DCM (3 x 15mL). A fase 

orgânica foi depois lavada com solução saturada de NaHCO3 (3 x 20mL) e 

água destilada (3 x 20mL). Após esta lavagem a fase orgânica foi seca com 

Na2SO4, e evaporou-se o solvente a pressão reduzida.  
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3.6.1. Síntese de (S)-etil 4-(((benziloxi)carbonil)amino)-2-

diazo-3-oxo-5-fenilpentanoato 32a. 

3.6.1.1. Método A. 

Obteve-se resíduo esbranquiçado, após 

reagir durante 15h, foi purificado por re-

cristalização, obteve-se o composto 32a, sob a 

forma de um sólido branco com um rendimento 

de 49% (21mg) e que apresentava: 

Ponto de fusão: 145º-147ºC. 

IV (NaCl): 3329 (f, N-H), 2142 (f, C=N2), 1705 (C=O), 1647 (C=O), 1531 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 Mhz, CDCl3): 7.40 – 7.16 (m, 10H), 5.62 – 5.54 (m, 

HNCH, 1H), 5.39 (d, J = 8.4Hz, HNCH, 1H), 5.02 (r, OCH2Ph, 2H), 4.36 – 

4.30 (m, OCH2CH3, 2H), 3.24 – 3.17 (m, CH2Ph, 1H), 2.77 – 2.69 (m, 

CH2Ph, 1H), 1.35 (t, J = 7.0 Hz, OCH2CH3, 3H). 

13C-RMN δ (100 Mhz, CDCl3): 191.21 (C=O), 160.68 (C=O), 155.81 

(C=O), 136.40 (Ar.q.), 136.01 (Ar.q.), 129.53 (Ar), 128.62 (Ar), 128.60 (Ar), 

128.15 (Ar), 127.12 (Ar), 66.98 (OCH2Ph), 62.02 (OCH2CH3), 57.61 

(HNCH), 38.21 (HCCH2Ph), 14.47 (OCH2CH3). 

3.6.1.2. Método B. 

Obteve-se um óleo amarelado, após 18h a reagir, que foi purificado por 

cromatografia de camada fina preparativa, obtendo-se o composto 35a, sob 

a forma de um sólido branco com um rendimento de 23% (16.5 mg), 

apresentando as mesmas características descritas acima. 

 

 

 

 

32a 



 Capítulo 3 – Procedimento Experimental  

 

70 
 

3.6.2. Síntese de (S)-etil 4-(((benziloxi)carbonil)amino)-2-

diazo-3-oxopentanoato 32b.  

Método A. 

 Obteve-se um resíduo branco foi purificado 

por re-cristalização, após 15h a reagir, foi 

purificado por re-cristalização com éter : n-

hexano obtendo-se o composto 32c sob a forma de um sólido branco com 

um rendimento de 35% (30 mg), que apresentava: 

 Ponto de fusão: 104º - 106ºC; 

IV (NaCl): 3319 (f, N-H), 2147 (f, C=N2), 1705 (C=O), 1642 (C=O), 1542 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.35 – 7.29 (m, Ar, 5H), 5.55 (d, J = 7.2 

Hz, HNCH, 1H), 5.32 – 5.22 (m, HNCH, 1H), 5.12 (r, OCH2Ph, 1H), 4.34 – 

4.28 (m, OCH2CH3, 2H), 1.42 – 1.30 (m, OCH2CH3 + CHCH3, 6H).   

13C-RMN δ (100 Mhz, CDCl3): 192.23 (C=O), 160.60 (C=O), 155.66 

(C=O), 136.49 (Ar.q.), 128.64 (Ar), 128.21 (Ar), 66.98 (OCH2Ph), 61.97 

(OCH2CH3), 55.50 (C=N2), 52.79 (HNCH), 18.64 (CHCH3), 14.42 

(OCH2CH3). 

3.6.3. Síntese de (S)-etil 4-(((benziloxi)carbonil)amino)-2-

diazo-5-metil-3-oxohexanoato 32c. 

Método B. 

Obteve-se um óleo amarelado, após reagir 

durante 21h, foi purificado por cromatografia de 

camada fina preparativa, n-hexano (3) : acetato 

de etilo (2), obtendo-se o composto 32b, sob a forma de um sólido branco 

com um rendimento de 52% (42 mg), que apresentava: 

Ponto de fusão: 104º-106ºC. 

IV (NaCl): 3371 (f, N-H), 2135 (f, C=N2), 1710 (C=O), 1649 (C=O), 1503 

(C=O); 

32c 

32b 
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1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.42 – 7.30 (m, Ar, 5H), 5.48 (d, J = 9.2 

Hz, HNCH, 1H), 5.27 (d, J = 7.2 Hz, HNCH 1H), 5.10 (s, PhCH2O, 2H), 4.32 

(m, OCH2CH3, 2H), 2.20 – 2.08 (m, HCCH(CH3)2, 1H), 1.35 (t, J = 6.6 Hz, 

OCH2CH3, 3H), 1.07 (d, J = 6.6 Hz, CH(CH3)2,  3H),  0.80 (d, J = 6.6 Hz, 

CH(CH3)2,  3H). 

13C-RMN δ (100 Mhz, CDCl3): 191.60 (C=O), 160.74 (C=O), 156.51 

(C=O), 136.44 (Ar.q.), 128.63 (Ar), 128.23 (Ar), 67.08 (PhCH2O), 61.95 

(HNCH), 61.08 (OCH2CH3,), 30.59 (CH(CH3)2), 20.08 (CH(CH3)2), 16.03 

(CH(CH3)2), 14.43 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M+H+] 348.17; [M-N2] 320.18; [M+K+] 347.13. 

3.6.4. Síntese (S)-etil 4-(((benziloxi)carbonil)amino)-2-diazo-

6-metil-3-oxoheptanoato 32d. 

Método A. 

Obteve-se um resíduo branco, após 15h a 

reagir, que foi purificado por re-cristalização, 

éter : n-hexano obtendo-se o composto 32d sob 

a forma de um sólido branco com um rendimento de 81% (26 mg), 

apresentando: 

Ponto de fusão: 115º-117ºC;  

IV (NaCl): 3340 (f, N-H), 2136 (f, C=N2), 1715 (C=O), 1647 (C=O), 1521 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 Mhz, CDCl3): 7.35 – 7.29 (m, Ar, 5H), 5.35 (m, HNCH, 

2H), 5.09 (s, PhCH2O, 2H) 4.38 – 4.28 (m, OCH2CH3, 2H), 1.85 – 1.77 (m, 

H2CCH(CH3)2, 1H), 1.56 – 1.48 (m, H2CCH(CH3)2, 1H), 1.38 – 1.25 (m, 

OCH2CH3 + H2CCH(CH3)2,  4H), 1.03 (d, J = 6.4 Hz, H2CCH(CH3)2, 3H), 

0.93 (d, J = 6.4 Hz, H2CCH(CH3)2, 3H). 

13C-RMN δ (100 Mhz, CDCl3): 192.71(C=O), 160.59 (C=O), 156.22 

(C=O), 136.45 (Ar.q.), 128.63 (Ar), 128.24 (Ar), 128.19 (Ar), 67.05 

(OCH2Ph), 61.89 (OCH2CH3), 55.49 (HNCH), 41.43 (H2CCH(CH3)2), 25.13 

32d 
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(H2CCH(CH3)2), 23.67 (H2CCH(CH3)2), 21.29 (H2CCH(CH3)2), 14.50 

(OCH2CH3). 

3.6.5. Síntese (S)-etil 4-((tert-butoxicarbonil)amino)-2-diazo-

6-metil-3-oxoheptanoato 32e. 

Método A.  

 Obteve-se um resíduo branco, após 19 h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia em coluna 

flash, n-hexano (3) : acetato de etilo (2) obtendo-se o 

composto 32e sob a forma de óleo incolor com um 

rendimento de 99% (39 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3368 (f, N-H), 2136 (f, C=N2), 1722 (C=O), 1658 (C=O), 1499 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 5.30 - 5.20 (m, HNCH, 1H), 5.09 (d, J = 8.6 

Hz, HNCH, 1H), 4.30 (q, J = 6.8 Hz, OCH2CH3, 2H), 1.85 – 1.73 (m, 

H2CCH(CH3)2, 1H), 1.49 (sl,C(CH3)3 + H2CCH(CH3)2, 10H),  1.31 (t, J = 6.8 

Hz, OCH2CH3 + H2CCH(CH3)2, 4H), 1.00 (d, J = 6.6 Hz, H2CCH(CH3)2, 3H), 

0.91 (d, J = 6.6 Hz, H2CCH(CH3)2, 3H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 193.23 (C=O), 160.63 (C=O), 155.72 

(C=O), 79.79 (C(CH3)3), 61.80 (OCH2CH3), 55.07 (HNCH), 41.26 

(H2CCH(CH3)2), 28.45 (C(CH3)3), 24.97 (H2CCH(CH3)2), 23.70 

(H2CCH(CH3)2), 21.31 (H2CCH(CH3)2), 14.52 (OCH2CH3); 

EM (LSIMS-FAB): Obtida [M+H+] 328.1873; Requerida [M+] 327.1794. 

3.6.6. Síntese de (S)-etil 4-((tert-butoxicarbonil)amino)-2-

diazo-3-oxo-5-fenilpentanoato 32f. 

Método B. 

Obteve-se um resíduo amarelado, após reagir 

durante 18h, que foi purificado, por re-cristalização, 

n-hexano : éter di-etílico, obtendo-se o composto 32f 

sob a forma de um sólido branco com um rendimento 

de 31% (18 mg), que apresentava: 

Ponto de fusão: 104º-106ºC 

32e 

32f 
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IV (NaCl): 3347 (f, N-H), 2972, 2927, 2133 (f, C=N2), 1713 (C=O), 1652 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.25 – 7.15 (m, Ar, 5H), 5.48 – 5.41 (m, 

HNCH, 1H), 5.03 (d, J = 8 Hz, HNCH, 1H), 4.27 (q, J = 6.6 Hz, OCH2CH3, 

2H), 3.19 - 3.11 (m, H2CPh, 1H), 2.65 – 2.55 (m, H2CPh, 1H), 1.27 (s, 

C(CH3)3, 9H), 1.19 (t, J = 7.0 Hz, OCH2CH3, 3H) 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 191.67 (C=O), 160.71 (C=O), 155.29 

(C=O), 136.31 (Ar.q.), 129.55 (Ar.), 128.55 (Ar.), 126.97 (Ar.), 79.85 

(C(CH3)3), 61.93 (OCH2CH3), 60.53 (C=N2), 57.17 (HNCH), 38.24 (H2CPh), 

28.37 (C(CH3)3), 14.49 (OCH2CH3). 

3.6.7. Síntese de (S)-etil 4-((tert-butoxicarbonil)amino)-2-

diazo-3-oxo-6-fenilhexanoato 32g. 

Método B. 

Obteve-se um óleo amarelado, após reagir 13h, 

que foi purificado por cromatografia de camada fina 

preparativa, n-hexano (3) : acetato de etilo (2), 

obtendo-se o composto 32g sob a forma de um óleo 

incolor com um rendimento de 23% (13 mg), que 

apresentava: 

IV (NaCl): 3378 (f, N-H) 2133 (f, C=N2), 1711 (C=O), 1650 (C=O), 1500 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.29 – 7.24 (m, Ar, 2H), 7.20 – 7.15 (m, Ar, 

3H), 5.29 (sl, HNCH 2H), 4.34 – 4.24 (m, OCH2CH3, 2H), 2.76 (t, J = 8 Hz, 

H2CCH2Ph, 2H), 2.15 – 2.05 (m, H2CCH2Ph, 1H), 1.75 – 1.65 (m, 

H2CCH2Ph, 1H), 1.45 (s, C(CH3)3, 9H), 1.32 (t, J = 6.4 Hz, OCH2CH3, 3H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 192.03 (C=O), 160.71 (C=O), 155.70 

(C=O), 141.37 (Ar.q.), 128.49 (Ar), 126.18 (Ar), 79.88 (C(CH3)3), 61.95 

(OCH2CH3), 56.64 (HNCH), 34.65 (H2CCH2Ph), 32.29 (H2CCH2Ph), 28.47 

(C(CH3)3), 14.49 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M+Na+] 398.19; [M+K+] 414.16. 

32g 
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3.6.8. Síntese (S)-etil 4-((S)-2-((tert-butoxicarbonil)amino)-3-

fenilpropanamido)-2-diazo-3-oxo-5-fenilpentanoato 32h. 

Método A. 

 Obteve-se um óleo incolor, após 23h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia de 

camada fina preparativa, n-hexano (3) : 

acetato de etilo (2) obtendo-se o composto 32h 

sob a forma de um óleo incolor com um 

rendimento de 91% (11 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3320 (f, N-H), 2140 (f, C=N2), 1713 (C=O), 1648 (C=O), 1497 

(l, C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.30 – 7.16 (m, Ar, 7H), 7.14 – 7.01 (m, Ar, 

3H), 6.54 + 6.38 (d, J = 7.2 Hz, HNCH, 1H), 5.78 – 5.63 (m, HNCH, 1H), 

4.92 (sl, HNCH, 1H), 4.32 (m, OCH2CH3 + HNCH, 3H), 3.18 – 3.05 (m, 

H2CPh, 1H), 3.04 – 2.92 (m, H2CPh, 1H), 2.92 – 2.81 (m, H2CPh, 1H), 2.78 

– 2.64 (m, H2CPh, 1H), 1.34 (m, C(CH3)3 + OCH2CH3, 12H)  

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 190.51 (C=O), 190.10 (C=O), 170.96 

(C=O), 160.66 (C=O), 136.70 (Ar.q.), 135.84 (Ar.q.), 129.45 (Ar), 128.68 

(Ar), 128.59 (Ar), 127.21 (Ar), 127.13 (Ar), 126.97 (Ar), 80.19 (C(CH3)3), 

62.03 (OCH2CH3), 55.94 (HNCH), 55.84 (HNCH), 37.96 (HCCH2Ph), 37.86 

(HCCH2Ph), 28.37 (C(CH3)3), 14.47 (OCH2CH3); 

EM (LSIMS-FAB): Obtida [M+H+] 509.2404; Requerida [M+] 508.2322. 

3.6.9. Síntese (S)-etil 4-((S)-2-((tert-butoxicarbonil)amino)-4-

metilpentanamido)-2-diazo-3-oxo-5-fenilpentanoato 32i. 

Método A. 

 Obteve-se um óleo incolor, após reagir 

19h, que  foi purificado por cromatografia de 

camada fina preparativa, n-hexano (3) : 

acetato de etilo (2) obtendo-se o composto 32i 

sob a forma de um óleo incolor com um rendimento de 96 % (24 mg), 

apresentando: 

32h 

32i 
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IV (NaCl): 3322 (f, N-H), 2138 (f, C=N2), 1717 (C=O), 1656 (C=O), 1521 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.33 – 7.21 (m, Ar., 5H), 6.74, 6.68 (d, J = 

7.4 Hz, HNCH, 1H), 5.80 – 5.73 (m, HNCH, 1H), 4.86,  4.81 (d, J= 7.2 Hz, 

HNCH 1H), 4.26 (m, OCH2CH3, 2H), 4.13 – 4.03 (m, HNCH, 1H), 3.24 (dd, J 

= 9.6, 4.2 Hz, 1H), 2.86 – 2.73 (m, HCCH2Ph, 1H), 1.67 – 1.58 (m, 

HCCH2Ph, 1H), 1.55 – 1.49 (m, H2CCH(CH3)2, 1H), 1.45 (sl, C(CH3)3 + 

H2CCH(CH3)2, 10H), 1.38 (t, J = 7 Hz, OCH2CH3+ H2CCH(CH3)2, 4H), 0.94 - 

0.88 (m, H2CCH(CH3)2, 3H), 0.87 – 0.81 (m, H2CCH(CH3)2, 3H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 190.73 (C=O), 190.52 (C=O), 172.27 

(C=O), 172.08 (C=O), 160.69 (C=O), 160.62 (C=O), 155.63 (C=O), 136.02 

(Ar.q.), 135.92 (Ar.q.), 129.57 (Ar), 129.47 (Ar), 128.62 (Ar), 128.54 (Ar), 

127.12 (Ar), 127.09 (Ar), 80.03 (C(CH3)3), 62.02 (OCH2CH3), 55.94 (HNCH), 

55.76 (HNCH), 52.86 (HNCH), 41.50 (HCCH2CH(CH3)2), 38.06 (HCCH2Ph), 

37.87 (HCCH2Ph), 28.41 (C(CH3)3), 24.68 (HCCH2CH(CH3)2), 22.98, 

(HCCH2CH(CH3)2), 22.10 (HCCH2CH(CH3)2), 14.46 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M+] 474.1. 

3.6.10. Síntese (S)-etil 4-((S)-2-(((benziloxi)carbonil)amino)-

3-fenilpropanamido)-2-diazo-3-oxo-5-fenilpentanoato 32j. 

Método A. 

 Obteve-se um óleo incolor, após 16h a 

reagir, que foi purificado por cromatografia 

de camada fina preparativa, n-hexano (3) : 

acetato de etilo (2) obtendo-se o composto 

32j sob a forma de um óleo incolor com um 

rendimento de 46% (26 mg), apresentando: 

IV (NaCl): 3276, (l, N-H), 2140 (f, C=N2), 1713 (C=O), 1654 (C=O), 1545 

(C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix (1:2.3) 7.41 – 6.98 (m, Ar, 15H), 6.35 + 

6.34 (d, J = 8.8 Hz, HNCH, 1H), 5.76 – 5.69, 5.69 – 5.61 (m, HNCH, 1H), 

5.68 – 5.62 (m, HNCH, 1H), 5.25 – 5.16 (m, HNCH, 1H), 5.06 (s, OCH2Ph, 

32j 
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2H), 4.37 – 4.29 (m, HNCH + OCH2CH3, 3H), 3.18 – 3.12, 3.11 – 3.05 (m, 

HCCH2Ph, 1H), 3.01 – 2.90 (m, HCCH2Ph, 2H), 2.76 – 2.70,  2.67 – 2.63 

(m, HCCH2Ph, 1H), 1.38 – 1.31 (m, OCH2CH3, 3H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 190.07 (C=O), 170.31 (C=O), 160.66 

(C=O) 160.64 (C=O), 135.77 (Ar.q.), 129.53 (Ar), 129.44 (Ar), 128.80 (Ar), 

128.68 (Ar), 128.60 (Ar), 128.15 (Ar), 67.14 (OCH2Ph), 62.07 (OCH2CH3), 

56.09 (HNCH), 38. 55 (HCCH2Ph), 37.90 (HCCH2Ph), 14.48 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%): [M-N2] 514.0. 

3.6.11. Síntese (S)-etil 4-((S)-2-(((benziloxi)carbonil)amino)-

4-metilpentanamido)-2-diazo-3-oxo-5-fenilpentanoato 32k. 

Método A  

Obteve-se um óleo incolor, após reagir 

durante 17h, que foi purificado por 

cromatografia de camada fina preparativa, 

n-hexano (3) : acetato de etilo (2) obtendo-

se composto 32k sob a forma de um óleo incolor com um rendimento de 64 

% (29 mg), apresentando:  

IV (NaCl): 3320 (l, N-H), 2135 (f, C=N2), 1708 (C=O), 1648 (C=O), 1535 

(C=O), 1454 (C=O); 

1H-RMN δ (400 MHz, CDCl3): mix 7.29 – 7.10 (m, Ar, 10H), 6.69 + 6.61 

(d, J = 7.2 Hz, HNCH, 1H), 5.72 – 5.67 (m, HNCH, 1H), 5.17 (d, J = 8.0 Hz, 

HNCH, 1H), 5.06 – 4.97 (m, HNCH + OCH2Ph), 4.32 – 4.20 (m, OCH2CH3, 

2H), 4.15 – 4.05 (m, HNCH, 1H), 3.18 – 3.10 (m, HCCH2Ph, 1H), 2.76 – 

2.58 (m, HCCH2Ph, 1H), 1.57 – 1.40 (m, HC(CH3)2), 1.39 – 1.22 (m, 

H2CCH(CH3)2 + OCH2CH3, 5H), 0.81 (d, J = 5.6 Hz, H2CCH(CH3)2, 3H), 0.75 

– 0.70 (m, H2CCH(CH3)2, 3H). 

13C-RMN δ (100 MHz, CDCl3): 190.79 (C=O), 190.53 (C=O), 171.94 

(C=O), 171.69 (C=O), 160.64 (C=O), 160.58 (C=O), 156.13 (C=O), 136.32 

(Ar.q.), 136.03 (Ar.q.), 135.84 (Ar.q.), 129.55 (Ar), 128.59 (Ar), 128.51 (Ar), 

128.20 (Ar), 128.08 (Ar), 127.10 (Ar), 67.11 (OCH2Ph), 67.04 (OCH2Ph), 

62.02 (OCH2CH3), 55.94 (HNCH), 55.88 (HNCH), 53.41 (HNCH), 41.76 

32k 
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(H2CCH(CH3)2), 41.43 (H2CCH(CH3)2), 37.99 (H2CPh), 37.81 (H2CPh), 

24.65 (H2CCH(CH3)2, 24.59 (H2CCH(CH3)2, 22.96 (H2CCH(CH3)2), 22.86  

(H2CCH(CH3)2), 22.12 (H2CCH(CH3)2), 14.45 (OCH2CH3); 

EM (EI): m/z (%):[M-N2] 480.0. 
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Apêndices. 

Apêndice 1. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 19. 

Espectro de RMN- 1H do composto 19. 

Espectro de RMN- 13C do composto 19. 
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Apêndice 2. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 22. 

Espectro de RMN- 1H do composto 22. 

Espectro de RMN- 13C do composto 22. 
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Apêndice 3. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31a. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31a. 

Espectro de RMN- 13C do composto 31a. 
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Apêndice 4. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31b. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31b. 

Espectro de RMN- 13C do composto 31b. 
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Apêndice 5. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31c. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31c. 

Espectro de RMN- 13C do composto 31c. 
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Apêndice 6. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31d. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31d.  

Espectro de RMN- 13C do composto 31d. 
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Apêndice 7. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31e. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31e.  

Espectro de RMN- 13C do composto 31e. 
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Apêndice 8. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31f. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31f.  

Espectro de RMN- 13C do composto 31f. 
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Apêndice 9. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31g. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31g.  

Espectro de RMN- 13C do composto 31g. 
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Apêndice 10. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31h. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31h.  

Espectro de RMN- 13C do composto 31h. 
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Apêndice 11. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31i. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31i.  

Espectro de RMN- 13C do composto 31i. 
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Apêndice 12. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31j. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31j.  

Espectro de RMN- 13C do composto 31j. 
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Apêndice 13. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 31k. 

Espectro de RMN- 1H do composto 31k.  

Espectro de RMN- 13C do composto 31k. 
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Apêndice 14. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32a. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32a.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32a. 
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Apêndice 15. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32b. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32b.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32b. 
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Apêndice 16. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32c. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32c.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32c. 
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Apêndice 17. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32d. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32d.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32d. 
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Apêndice 18. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32e. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32e.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32e. 
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Apêndice 19. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32f. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32f.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32f. 
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Apêndice 20. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32g. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32g.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32g. 
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Apêndice 21. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32h. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32h.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32h. 
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Apêndice 22. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32i. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32i.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32i. 
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Apêndice 23. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 32j. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32j.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32j. 
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Apêndice 24. Espectros de RMN-1H e 13C do composto 33k. 

Espectro de RMN- 1H do composto 32k.  

Espectro de RMN- 13C do composto 32k. 
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Apêndice 25. Espectro de IV do composto 22. 

 

 

Apêndice 26. Espectro de IV do composto 31a. 
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Apêndice 27. Espectro de IV do composto 31b. 

 

 

Apêndice 28. Espectro de IV do composto 31c. 

  

 

 

 



 Apêndices  

 

110 
 

Apêndice 29. Espectro de IV do composto 31d. 

 

 

Apêndice 30. Espectro de IV do composto 31e. 
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Apêndice 31. Espectro de IV do composto 31f. 

 

 

Apêndice 32. Espectro de IV do composto 31g. 
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Apêndice 33. Espectro de IV do composto 31h. 

 

 

Apêndice 34. Espectro de IV do composto 31i. 
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Apêndice 35. Espectro de IV do composto 31j. 

 

 

Apêndice 36. Espectro de IV do composto 31k. 
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Apêndice 37. Espectro de IV do composto 32a. 

 

 

Apêndice 38. Espectro de IV do composto 32b. 
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Apêndice 39. Espectro de IV do composto 32c. 

 

 

Apêndice 40. Espectro de IV do composto 32d. 
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Apêndice 41. Espectro de IV do composto 32e. 

 

 

Apêndice 42. Espectro de IV do composto 32f. 

  

 

 

 



Apêndices  

 

117 
 

Apêndice 43. Espectro de IV do composto 32g. 

 

 

Apêndice 44. Espectro de IV do composto 32h. 
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Apêndice 45. Espectro de IV do composto 32i. 

 

 

Apêndice 46. Espectro de IV do composto 32j. 
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Apêndice 47. Espectro de IV do composto 32k. 
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Apêndice 48. Procedimento para o ensaio de actividade contra a 

papaína. 

 Os ensaios fluorimétricos foram realizados utilizando 200 µL de tampão 

de ensaio (10 mM de tampão Fosfato pH = 7.4, 5 mM de DTT) contendo 20 µL 

de papaína activada em tampão de ensaio com uma concentração de 5 µg/mL 

e 5 µL de cada concentração de inibidores a testar. 

 A reacção foi iniciada com a adição de 30 µM de substrato fluorogénico 

(Z-Leu-Leu-Arg-AMC, proveniente da Bachem, Alemanha) e a actividade foi 

monitorizada (excitação 355nm, emissão 460nm) durante 30 min a 37ºC num 

aparelho leitor de Fluorescência em microplacas Tecan Infinite M200 (Tecan, 

Switzerland).  

 Para todos os ensaios, concentrações saturadas de substrato foram 

usadas, de forma a obter concentrações lineares de fluorescência. 

 As soluções stock dos diferentes inibidores foram preparadas em 

DMSO, com diluições em série também realizadas em DMSO. 

 Os controlos foram realizados utilizando enzima per si, substrato per si, 

enzima em DMSO e um controlo positivo (E64, Calbiochem, Alemanha). 

 Através do log das concentrações dos inibidores versus a percentagem 

de actividade, usando o programa GraphPad foram determinados os  de IC50 

através de uma análise de regressão não-linear. 

 Os ensaios foram realizados em triplicado e os valores obtidos 

representam as médias e os desvios-padrão obtidos.  
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Apêndice 49. Procedimento para o ensaio de actividade contra a 

estirpe W-2 de Plasmodium falciparum. 

 Os efeitos dos inibidores no crescimento do parasita foram determinados 

de acordo com o seguinte método: 

 Parasitas P. falciparum da estirpe W2, sincronizados em Sorbitol e com 

um nível de parasitémia de 0.1% na fase de anel, foram cultivados sob 

atmosfera de 3% O2, 6% CO2 e 91% N2 em meio RPMI-1640, suplementado 

com 10% plasma humano, na presença de inibidores durante 48h, sem 

mudança de meio. Os inibidores foram adicionados a partir de soluções stock 

em DMSO a 1000x. Após 48h, o meio de cultura foi removido e substituído por 

1% de formaldeído em tampão de Fosfato pH = 7.4, para promover a fixação 

das células durante mais 48h.  

 Os parasitas fixados foram depois transferidos para 0.1% Triton-X-100 

em tampão fosfato contendo 1nM do corante nuclear YOYO (sondas 

moleculares). As parasitémias foram determinadas através de gráficos de 

pontos (dispersão versus  fluorescência) realizados num citómetro de fluxo 

FACS utilizando o software Cell Quest (Beckton Dickinson) para contar o 

número de eritrócitos nucleados (infectados). 

 Os valores de IC50 para a inibição do crescimento foram determinados 

pela percentagem de parasitémia nos controlos versus a concentração de 

inibidor, utilizando o software GraphPad através de uma regressão não-linear. 

Todas as experiências foram realizadas em duplicado. 

 


