
248 ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 25 (2): 248-51(2006)
Recibido el 2 de abril de 2005
Aceptado el 25 de noviembre de 2005

Comunicaciones breves

PALAVRAS CHAVE: Citotoxidade, Primina, Quinonas, Toxidade aguda.
KEY WORDS: Acute toxicity , Cytotoxicity, Primin, Quinones.

* Autor a quem a correspondência deverá ser enviada. E-mail: dalci@ufpe.br

Síntese, Avaliação da Atividade Citotoxica e Toxicidade Aguda
de Análogos da Primina 3 e 6 Alquil-Substituídas 

Dalci J. BRONDANI 1*, Ana Cristina L. LEITE 1, Silene C. NASCIMENTO 2,
Rosália M.O.C. LIMA 2 & Lothar W. BIEBER 3

1 Depto. de Ciências Farmacêuticas - Laboratório de Planejamento,
Avaliação e Síntese de Fármacos-LabSINFA,

2 Depto de Antibióticos,
3 Depto. de Química Fundamental- Laboratório de Produtos Naturais,

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brazil.

RESUMO. Foram obtidos análogos estruturais da primina via alquilação regioseletiva do composto 2-me-
toxihidroquinona. Compostos 3 e 6-alquil-2-metoxibenzoquinonas foram obtidos e submetidos a testes pré-
clínicos com culturas de células. Testes in vivo para verificação da DL50 também foram realizados. Entre
os compostos testados, o composto 6-metil-2-metoxi-1,4-benzoquinona apresentou maior atividade frente
as células KB, DI50=0,27 µg/ml. O teste de toxicidade aguda revelou que os novos compostos são menos tó-
xicos que o protótipo, a primina, uma vez que a DL50 ficou entre 80-50 mg/Kg. 
SUMMARY. “Synthesis, Cytotoxicity Activity and Acute Toxicity Evaluation of Primin Analogues 3 and 6
Alkyl-Substituted”. 3- and 6-alkyl-2-methoxy-1,4-benzoquinone derivatives primin analogues, were obtained by
regioselective alkylation of 2-methoxyhydroquinone compounds. Tests were performed to evaluate the cytotoxi-
city activity with continuous chain KB cells (epidermoide carcinoma of the floor of the mouth). In this series 6-
methyl-2-methoxy-1,4-benzoquinone was the most active that showed the highest inhibition on KB cells (DI50 =
0.27 µg/ml). All tested compounds were less toxic that primin (LD50 = 14 mg/Kg) precursory, in vivo tests of
new compounds revealed a LD50 betwen 80-50 mg/Kg.

INTRODUÇÃO
Um pequeno grupo de quinonas, encontra-

das na natureza tem despertado interesse espe-
cial por apresentar propriedades interessantes,
tais como: ação antimicrobiana 1, tripanocida 2,3

e antineoplássica 4. Entre as estruturas mais sim-
ples deste grupo, algumas séries de 2-metoxi-
1,4-benzoquinonas alquil substituídas, possuem
interessantes atividades biológicas.

Vários compostos antibióticos da série de 6-
alquil-2-metoxi-1,4-benzoquinonas (6) já foram
isolados e identificados, entre eles o antibiótico
6-metil-2-metoxi-1,4-benzoquinona (6a), isolado
de culturas de Aspergillus sp. 5, o 2-metoxi-6-
propil-1,4-benzoquinona (6b) foi isolado de Ca-
marops microspora 6 e o mais importante desta
série, o composto 2-metoxi-6-pentil-1,4-bezoqui-
nona, a primina (6d), Fig. 1. A primina foi isola-
da primeiramente por Bloch & Karrer 7 em 1927
de Primula obconica, uma planta ornamental
que provoca reações alérgicas devido a se-

creção desta quinona pelas folhas causando der-
matite. Lima et al. 8 isolaram a primina do extra-
to bruto metanólico das raízes da árvore Mico-
nia eriodonta (Melastomaceae), de nome vulgar
“Pau-Mondé”, relatando, posteriormente, os pri-
meiros informes sobre sua atividade antimicro-
biana e antineoplásica.

A análise farmacológica 9 e os testes clínicos
10 realizados com a primina (6d), permitiram a
sua comercialização e utilização para o trata-
mento de câncer de pele humana, apresentando
resultados satisfatórios no tratamento de epite-
lioma baso-celular apesar de mostrar uma alta
atividade irritativa. Posteriormente, a primina foi
retirada do mercado devido a baixa procura e
ao efeito alergênico pronunciado.

Figura 1.
Estrutura
da primina.
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Gunatilaka et al. 11 sintetizaram análogos da
primina variando o número de carbonos na ca-
deia lateral alquílica em C-6. Os ensaios de ativi-
dade antimicrobiana revelaram que a atividade
aumenta até C10 e decresce significativamente
quando uma cadeia com C19 foi introduzida.
Hausen et al., estabeleceram uma relação estru-
tura atividade alergênica com derivados 5 alquil
da primina. Os resultados mostraram que a sen-
sibilização aumenta até um máximo com C12, a
partir do qual decresce a capacidade de provo-
car afeito alergênico 12.

Visando estabelecer uma relação estrutura
atividade biológica e toxicidade aguda da primi-
na, no presente trabalho foram introduzidos
grupamentos alquílicos em posições diferentes
no anel da primina. Compostos da série 3 e 6
alquil-2-metoxibenzoquinonas substituídas fo-
ram sintetizados, onde verificaremos a im-
portância da posição e do tamanho da cadeia
alquílica. Os compostos obtidos foram testados
frente a células da linha contínua KB (câncer
nasofaringeo) assim como submetidos a teste
preliminar de toxicidez aguda para determi-
nação da DL50 aproximada. 

MATERIAL E MÉTODOS
Parte Química

Os análogos 3 e 6 alquil substituídos, serie 4
e serie 6 respectivamente foram obtidos, a partir
da 2-metoxihidroquinona (1) através da pro-
teção das hidroxilas com dihidropirano(DHP) a
0 °C, catalisado em meio ácido(TOSOH) e te-
trahidrofurano (THF), como solvente, para obter
o composto 1,4-bistetrahidropiranil éter 2-meto-
xihidroquinona, (2). A figura 2 sumariza todas
as etapas reacionais para a obtenção dos deriva-
dos substituídos.

3-alquil-2-metoxi-1,4-benzoquinona, (4)
Para a obtenção da serie de produtos 3-subs-

tituídos, foi realizada a litiação de (2) com n-Bu-
Li a 0 °C usando hexano, como solvente, duran-
te 30 minutos. Para facilitar a alquilação em po-
sição 3, THF foi adicionado à mesma temperatu-
ra, seguido da subsequente alquilação com ha-
letos de alquila que após 15-20 h forneceu os
derivados 3-alquil-2-metoxi-1,4-hidroquinona-
bis(2’-tetraidropiranil) éter, (3a-f). A hidrólise
ácida e a subseqüente oxidação com Fe3+ leva
ao compostos desejados (4a-f) 14,17.

6-alquil-2-metoxi-1,4-benzoquinona, (6)
Os compostos 6-substituídos foram obtidos a

partir do composto (2) e posterior litiação com
n-BuLi realizada com controle cinético a -100
°C, usando THF, como solvente para a subse-
quente alquilação com haletos de alquilas forne-
cendo exclusivamente a serie de produtos 6-
substituídos, 6-alquil-2-metoxi-1,4-hidroquinona-
bis(2’-tetraidropiranil) éter, (5a-e). A hidrólise
ácida e a subseqüente oxidação com Fe3+ leva
aos compostos desejados (6a-e) 14,17. 

Determinação da Toxicidade aguda
Segui-se o método descrito por Carlini et al.

19. As observações comportamentais foram regis-
tradas em fichas apropriadas de triagem farma-
cológica adaptadas por Malone 20. Foram utiliza-
dos camundongos albinos suíços pesando em
média 20-25 g com aproximadamente 60 dias.
Os animais foram privados de alimentação 20 h
antes do experimento. As substâncias após di-
luição com tween 80 em 10% de soro fisiológi-
co, foram administradas por via intraperitoneal.
Os efeitos gerais foram observados com os ani-
mais em livre movimentação, em superfície pla-

Figura 2. Etapas reacionais para a obtenção dos derivados substituídos. Compostos da
série 4 e 6: 4a: R= CH3; 4b: R= C2H5,  4c: R= C3H7, 4d: R= C4H9,  4e: R= C5H11, 4f: R=
C6H13,  6a: R= CH3, 6b: R= C3H7, 6c: R= C4H9, 6d: R= C5H11, 6e: R= C6H13.
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na, por um período de 60 min. A observação
durou um total de 72 h. Ao grupo controle foi
adicionado apenas o veículo.

Determinação da Citotoxicidade
O efeito citotóxico foi verificado em células

da linha contínua KB (câncer nasofaríngeo) 21,
cultivadas em meio Eagle 22, (MEM) suplementa-
dos com 10% de soro fetal bovino, 1% de gluta-
mina e 1% de antibiótico (penicilina, streptomi-
cina e kanamicina). A metodologia empregada
baseia-se no método de Lowry modificado por
Oyama 23 & Eagle 21,22, das proteínas de células
não mortas quando expostas a substância teste.
Para cada substância testada, usou-se 4 níveis
de dose, em diferentes concentrações. Cada do-
se foi utilizada em duas duplicatas, tendo seu
respectivo controle. As substâncias para teste fo-
ram dissolvidas em dimetilsulfóxido e o volume
da solução contendo o material, não excedeu a
1% do volume total. Após 72 h de incubação
das placas em atmosfera de 5% de CO2, foi feita
a análise protéica. Os resultados são expressos
com a dose que inibiu o crescimento celular em
50% (DI50) em relação ao controle. A DI50 é cal-
culada graficamente numa curva de inibição na
abcissa versus o logaritmo da dose na ordenada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Química

Foram obtidos duas séries de compostos, on-
de a 2-metoxi-1,4-benzoquinona foi substituída
em posição 3 (série 4a-f) e posição 6 (série 6a-e)
por grupos alquílicos (metila, etila, propila, buti-
la, pentila e hexila). 

Bieber et al. 13-18 desenvolveram métodos de
obtenção da primina e seus análogos 3 e 6 al-

Composto
4c 4e 6a 6b 6c 6d 6e

6d

Posição
Primina

3 C3H7 C5H11 H H H H H

6 H H CH3 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13
DL50(mg/Kg) 80 70 50 50 50 14 50 14

Tabela 1. DL50 para os análogos 3 e 6-alquil-substituídos.

quil substituídos com bons rendimentos par-
ciais, figura 2. A primina e suas quinonas análo-
gas foram obtidas com um rendimento global
em torno de 40%. Todos os compostos foram
elucidados por infravermelho-IVTF e por Res-
sonância Magnética Nuclear de Prótons-RMN 1H.

Toxicidade aguda
Os resultados de toxidez aguda para os com-

postos 3 e 6 substituídos indicam que os deriva-
dos 3-alquil substituídos são ligeiramente menos
tóxicos que os 6-alquil-substituídos. Todos os
produtos testados revelaram-se menos tóxicos
que o composto protótipo, a primina (2-metoxi-
6-n-pentil-1,4-benzoquinona), 6d, cuja DL50 foi
de 14 mg/Kg 9. Os resultados revelam ainda que
o análogo sintético 6d é cerca de cinco vezes
mais tóxico que o seu isômero 4e. A DL50 dos
compostos testados variou entre 80 e 50 mg/Kg.
Revela entretanto que a dose tóxica está relati-
vamente distante da dose que inibe 50% das cé-
lulas da linha contínua Kb. O conjunto dos re-
sultados da Tabela 1, indica que os compostos
justificam um estudo pré-clínico mais aprofun-
dado.

Atividade Citotóxica
Todas as quinonas testadas revelaram pro-

nunciada atividade contra as células de câncer
da linha contínua KB. O conjunto dos resulta-
dos é apresentado na Tabela 2 onde mostra que
os valores de IC50 estão entre 0,27 µg/ml (com-
posto 6a) e 10 µg/ml (compostos 4f e 6d). O
composto 6a, derivado 6-alquil substituído por
um grupo metila foi o mais ativo, que apresen-
tou IC50 de 0,27 µg/ml. Destacam-se os compos-
tos 4e, 6a, 6b e 6e revelaram um  IC50 abaixo de

Composto
4a 4b 4c 4d 4e 4f 6a 6b 6c 6d 6e Padrão

Posição

3 CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13 H H H H H

6 H H H H H H CH3 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13 Adriamicina

I C50(µg/ml) 4,0 4,6 4,5 5,8 3,5 10 0,27 3,0 4,7 10 3,6 ≤10

Tabela 2. Resultados da atividade citotóxica realizada com celulas KB.
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4 µg/ml. O tamanho da cadeia alquílica não in-
dicou diferenças significativas, tendo em vista
que o derivado 6-hexil, 6e, apresentou um  IC50

de 3.6 µg/ml e o derivado 3-hexil, 4f, 10 µg/ml.
A partir deste modelo experimental observamos
que a série 6-alquil substituída, série 6, revela,
em geral, um melhor potencial de atividade que
a série 3-alquil substituída, série 4.

Os resultados indicam entretanto que os de-
rivados 4a, 4e, 6a, 6b e 6e estão aptos para testes
in vivo, de acordo com o NCI (National Câncer
Institute), uma vez que apresentam  IC50 igual
ou inferior a 4 µg/ml.
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