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consiste de uma reação de aminação entre os 

  Introdução  

A Doença de Alzheimer (DA) é uma afecção 
neurodegenerativa progressiva e irreversível de 
aparecimento insidioso, que acarreta perda da 
memória e diversos distúrbios cognitivos. O uso de 
compostos híbridos capazes de inibir duas ou mais 
enzimas, como a AChE (acetilcolinesterase), pode 
ser de grande valia no tratamento da DA, devido à 
possibilidade de inibir simultaneamente alvos que 
contribuem para a instalação e manutenção da 
doença. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo 
geral a síntese e a avaliação farmacológica de alcoxi- 
amino-cumarinas planejadas como possível inibidor 
da enzima AChE para o tratamento da DA. 

 

 
Figura 1. Estrutura das 7-alcoxi-amino-3-amino- 

cumarinas planejadas. 
 

  Resultados e Discussão  
 

A síntese dos compostos foi realizada em 
três blocos principais: dos espaçadores, da        
7- hidroxicumarina e da amina. O bloco da          
7- hidroxicumarina foi sintetizado em etapa única, 
em meio ácido entre o ácido málico e resorcinol, 
com rendimento de 70%. O bloco dos 
espaçadores foi realizado após três etapas 
reacionais. A primeira etapa constituiu de uma 
reação de O-alquilação em meio básico entre o 
produto do bloco anterior e uma série de 
dibromoalcanos com tamanho variando entre dois 
e três carbonos. O rendimento obtido após 
processo de purificação variou de 65- 68%. A 
segunda etapa constituiu de uma reação de 
bromação na posição 3 da 7-hidroxicumarina, em 
meio básico entre o composto sintetizado 
anteriormente e bromo (Br2). O rendimento dessa 
reação variou entre 78-89%. A terceira etapa 

compostos obtidos anteriormente com a 
piperidina. O bloco das aminas foi sintetizada em 
etapa única pela reação de aminação de 
Buchwald-Hartwig entre os compostos obtido na 
última etapa do bloco anterior e um conjunto de 
aminas, dentre elas anilina, benzilamina, 
ciclohexanamina, piperidina e outras, em meio 
básico. O rendimento obtido após processo de 
purificação em coluna cromatográfica variou entre 
18- 88%. Os resultados dos ensaios de inibição da 
atividade enzimática in vitro revelaram que todos 
os compostos foram capazes de inibir 
seletivamente a AChE frente a BChE. Visto que, a 
determinação de CI50 variou entre 0,05 - 0,30μM e 
a seletividade ficou entre 22-221. 

 

  Conclusões  

A síntese dos compostos planejados foi 
executada satisfatoriamente, uma vez que as 
reações apresentaram alta pureza e bons 
rendimentos, de modo que todos os compostos 
obtidos foram caracterizados através de análises de 
RMN 1H e 13C, confirmando sua estrutura química. 

Os compostos até então sintetizados foram 
capazes de inibir seletivamente a atividade de 
AChE. E dessa forma, espera-se concluir a síntese 
das novas 7-alcoxi-amino-3-amino-cumarinas com 
todas as variações planejadas, o que inclui 
diferentes substituintes na posição 3 da cumarina. 
Além de submetê-las a testes farmacológicos para 
avaliar a atividade dos compostos frente a 
agregação de placas β-Amiloide. 
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