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Resumo
Os derivados xantónicos têm sido alvo de diversos estudos, essencialmente devido 
ao leque alargado de atividades biológicas e farmacológicas que podem exibir. 
Recentemente os derivados xantónicos quirais (DXQ) têm vindo a despertar grande 
interesse, tanto em estudos de enantiosseletividade associados a atividade biológica, 
como em cromatografia quiral. Numa perspetiva de Química Medicinal, trinta 
enantiómeros correspondentes a quinze pares de DXQ foram sintetizados e testados 
para avaliação da atividade biológica/farmacológica, nomeadamente inibição do 
crescimento de linhas celulares tumorais humanas, revelando em alguns casos 
elevada eficácia. O DXQ mais ativo apresentou valores de IC

50
 de 32,15 ± 2,03 μM 

para a linha celular A375-C5, 22,55 ± 1,99 μM para a linha celular MCF-7, e 
14,05 ± 1,82 μM para a linha celular NCI-H460. Além disso, o efeito de inibição do 
crescimento celular demonstrou ser em alguns casos dependente da estereoquímica 
dos DXQ. Estes, além de apresentarem potencialidade como fármacos, apresentam 
estruturas com potencial para aplicação em cromatografia quiral como seletores 
para fases estacionárias. Neste contexto alguns DXQ foram selecionados e ligados 
a um suporte cromatográfico surgindo assim uma nova aplicação como fases 
estacionárias para cromatografia líquida. As novas fases estacionárias xantónicas 
quirais, além de representarem um tipo completamente diferente das fases 
disponíveis comercialmente baseadas em pequenas moléculas, apresentaram 
resultados promissores, elevada estabilidade e reprodutibilidade. Assim, conclui-se 
que os DXQ apresentam aplicações importantes no campo da Química Medicinal 
como potenciais fármacos e apresentam também uma aplicação “out of the box” 
como seletores quirais de novas fases estacionárias para cromatografia líquida.
Palavras-chave: Xantonas; quiral; enantiosseletividade; fases estacionárias quirais; 
cromatografia líquida.
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1. Introdução
Ao longo dos últimos anos, as estratégias de 

obtenção e análise de enantiómeros têm-se revestido 
de crucial importância devido às crescentes exigências 
legais associadas à produção e aplicação de compostos 
enantiomericamente puros[1].

A evolução tecnológica dos equipamentos 
e colunas cromatográficas, juntamente com o 
desenvolvimento de metodologias eficientes para a 
obtenção de compostos quirais bioativos com elevada 
pureza enantiomérica, permitiu grandes avanços em 
cromatografia analítica e preparativa, designadamente na 
resolução enantiomérica[2,3]. Atualmente, a capacidade de 
separar enantiómeros, quantificar a fração enantiómerica 
de forma correta e obter enantiómeros puros apresentam 
uma forte repercussão em vários aspetos de interesse 
económico, tal como desenvolvimento de novos 
fármacos, aditivos alimentares, agro-químicos, 
fragrâncias e produtos muito diversificados de outras 
áreas, como sejam industriais, do ambiente e de 
investigação[4,5].

Uma das metodologias mais eficazes no controlo 
da pureza enantiomérica, quantificação da fração 
enantiómerica, monitorização de reações assimétricas, 
estudos de biodegradação e farmacocinéticos é a 
cromatografia líquida (LC)[4,6]. Tendo em conta o método 

direto, a resolução de enantiómeros recorrendo às fases 
estacionárias quirais (FEQ) é o mais utilizado.

De uma forma simples pode dizer-se que o 
sucesso para uma resolução enantiomérica eficiente 
é primordialmente determinado pela escolha da FEQ 
adequada. Neste contexto, são várias as FEQ que 
têm sido desenvolvidas desde a década de 1980[7-9]; 
sendo atualmente, as derivadas de polissacarídeos, de 
antibióticos e do tipo Pirkle as que apresentam poder 
de resolução para uma vasta gama de substâncias 
quirais e, portanto, as mais amplamente utilizadas[8,9]. 
Recentemente, o nosso grupo efetuou estudos 
sistemáticos de resolução enantiomérica de compostos 
quirais de natureza xantónica com a utilização de FEQ 
pertencentes a esses três grupos[10-13].

Os derivados xantónicos são compostos 
heterocíclicos oxigenados baseados no núcleo da dibenzo-
γ-pirona, em que o composto mais simples corresponde 
quimicamente à molécula da xantona (Figura 1). O 
núcleo xantónico apresenta uma estrutura 3D “quase-
planar”[14] e propriedades eletrónicas peculiares, podendo 
corresponder a uma grande diversidade de derivados de 
acordo com a natureza e posição dos diversos substituintes. 
Para além disso, pode apresentar um duplo papel: pode 
funcionar como um grupo substituinte associado a outros 
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Over several years, the xanthonic derivatives have been the focus of many studies essentially, due their broad range of biological and 
pharmacological activities. Recently, chiral derivatives of xanthones (CDX) have come to arouse great interest considering both the 
enantioselectivity studies associated with biological activity as well as chiral chromatography. In a perspective of Medicinal Chemistry, 
thirty enantiomers corresponding to fifteen pairs of CDX (small molecules), were synthesized and tested to assess the biological/
pharmacological activity, including inhibition of growth of human tumor cell lines, showing in some cases very interesting effects. The 
most active compound showed values of GI
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 of 32.15 ± 2.03 μM for A375-C5, 22.55 ± 1.99 μM for MCF-7, and 14.05 ± 1.82 μM for 

NCI-H460. Furthermore, the growth inhibitory effects, in some cases, demonstrated to be depending on the stereochemistry of the CDXs. 
Besides the potential as new drugs, CDX present structures with interest as chiral selectors for chromatography. In this context some CDX 
were selected and bound to a chromatographic support to new application as chiral stationary phase in liquid chromatography. New 
xanthonic chiral stationary phases represent completely different selectors based on small molecules, with promising results, high stability 
and reproducibility. Thus, it is concluded that CDX have important applications in the field of Medicinal Chemistry not only as potential 
drugs but also with an application “out of the box” as chiral selectors of new stationary phases for liquid chromatography.
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núcleos químicos e, desta forma, modular respostas 
biológicas ou, na maioria dos casos, o núcleo xantónico 
pertence à porção farmacofórica para uma dada atividade 
biológica (Figura 1)[15].

A importância desta classe de compostos 
está bem reconhecida em Química Medicinal. 
Efetivamente, os derivados xantónicos são considerados 
estruturas privilegiadas com a capacidade de interação 
com diferentes classes de alvos biológicos e, 
consequentemente apresentar uma grande diversidade 
de propriedades biológicas e farmacológicas expressas 
em alguns artigos de revisão[15-20].

É importante destacar que nos últimos anos, 
compostos capazes de interagir com diversos alvos têm 
despertado muito interesse na comunidade científica, 
considerando a possibilidade de desenvolver fármacos 
para alvos múltiplos associados à mesma patologia[21-23]. 
Nesse sentido têm vindo a ser desenvolvidas várias 
estratégias sintéticas com o objetivo de obter de forma 
mais eficiente e rápida derivados xantónicos com 
diversos padrões de substituição[24,25].

No nosso grupo de investigação, ao longo 
de vários anos, os derivados xantónicos têm sido 
alvo de diversos estudos[26-55]. Esse interesse tem 
resultado, essencialmente, das atividades biológicas e 
farmacológicas que esse tipo de compostos é capaz de 
exibir. Recentemente, os derivados xantónicos quirais 
(DXQ) têm vindo a despertar grande interesse tanto em 
estudos de enantiosseletividade associados a atividade 
biológica assim como em cromatografia quiral. Embora 
já se encontrem descritas várias xantonas quirais[56-67], o 
seu número é ainda reduzido se considerar o universo 
global de derivados xantónicos de origens natural e 
sintética (Figura 2). 

2. Derivados Xantónicos Quirais
As razões para o nosso grupo optar por trabalhar 

com DXQ são várias e estão exemplificadas na Figura 3.

Assim, ao obter uma biblioteca de trinta novos 
DXQ simples (small molecules), sob a forma de 
enantiómeros isolados (Figura 4)[68,69], estamos a ir ao 
encontro dos vários objetivos expostos, nomeadamente 

Figura 1. Estrutura do núcleo xantónico.
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ampliar o espaço químico nesta área. A síntese 
de DXQ foi efetuada utilizando uma metodologia 
eficiente, prática e com condições reacionais brandas, 
através do acoplamento de dois derivados xantónicos 
adequadamente funcionalizados, com blocos 
construtores quirais comercialmente disponíveis, 
designadamente aminoálcoois, aminas e aminoésteres. 
Os tempos reacionais foram curtos (0,5 a 5 h), os 
rendimentos obtidos foram excelentes (94 a 99%) e a 
pureza enantiomérica elevada (habitualmente superior a 
99%)[68,69].

Com o objetivo de explorar o espaço 
biológico, associando a relevância da quiralidade/

enantiosseletividade, foram também realizados 
estudos de avaliação da atividade biológica/
farmacológica dos DXQ, tendo sido obtidos 
alguns resultados significativos relativamente à 
enantioseletividade[68,69].

Tendo em conta que muitas small molecules, 
para além de serem fármacos potenciais, têm aplicações 
diversas, como probes biológicas[70,71], ou como 
indicadores de fluorescência[72,73], também no nosso 
grupo se pensou “outside of the box” no que se refere a 
uma nova aplicação para DXQ: como seletores quirais 
de fases estacionárias para cromatografia líquida 
(Figura 5).

2.1. Aplicação em química medicinal
Numa perspetiva de Química Medicinal, os 

compostos quirais obtidos foram testados para diferentes 
atividades, nomeadamente inibição do crescimento de 
linhas celulares tumorais[68] e bloqueio da condução 
nervosa[69], tendo revelado alguns resultados dignos de 
nota.

É de ressaltar que alguns dos DXQ exibiram 
efeitos interessantes na inibição do crescimento de três 
linhas de células tumorais humanas, nomeadamente 
A375-C5 (melanoma), MCF-7 (adenocarcinoma 
da mama), e NCI-H460 (cancro do pulmão de não 
pequenas células). O composto mais ativo em todas as 
linhas celulares foi o DXQ-13 (Figura 4) apresentando 
valores de IC

50
 de 32,15 ± 2,03 μM para a linha celular 

A375-C5, 22,55 ± 1,99 μM para a linha celular MCF-
7, e 14,05 ± 1,82 μM para a linha celular NCI-H460. 
No entanto, alguns DXQ apresentaram seletividade para 
uma dada linha celular tumoral humana. Além disso, o 
efeito de inibição do crescimento celular demonstrou 
ser em alguns casos dependente da estereoquímica 
dos DXQ. Um exemplo a destacar foi observado com 
os enantiómeros DXQ-1 (enantiómero R) e DXQ-2 
(enantiómero S) (Figura 4), que apresentaram elevada 
enantiosseletividade para as linhas celulares NCI-H460 
e MCF-7 (Figura 6)[68]. 

Figura 3. Razões para optar por derivados xantónicos quirais.

Figura 2. Origem natural e sintética de derivados xantónicos.
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Figura 4. Estruturas químicas dos derivados xantónicos quirais.

Os DXQ 2, 4 e 6 foram também testados no 
bloqueio da condução nervosa do nervo ciático isolado 
de rato[69]. O bloqueio da condução nervosa causada por 
estes DXQ foi observada numa gama de concentrações 
baixa (0,1-3 μM). Os resultados sugeriram que a 
capacidade para bloquear a condução do nervo resultaria 
de uma ação nas correntes iónicas de Na+, agindo de 
forma semelhante a fármacos anestésicas locais. 

2.2. Aplicação em cromatografia líquida
A necessidade em encontrar métodos eficientes no 

controlo da pureza enantiomérica dos DXQ sintetizados 
levou-nos a realizar estudos de enantiosseletividade 
em diversos tipos de FEQ. Assim, foram selecionadas 
quatro FEQ baseadas em antibióticos macrocíclicos 
(Chirobiotic T®, Chirobiotic R®, Chirobiotic V® 
e Chirobiotic TAG®)[10], duas do tipo Pirkle ((S,S)-
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Figura 5. Diferentes aplicações dos derivados xantónicos quirais obtidas pelo nosso grupo.

Figura 6. Capacidade do DXQ-1 e do DXQ-2 inibirem o crescimento de três linhas celulares tumorais humanas.
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Whelk-O1® e L-Phenylglycine®)[13], e três baseadas 
em polissacarídeos (tris-3,5-dimetilfenilcarbamato de 
celulose, tris-3,5-dimetilfenilcarbamato de amilose e 
tris-3,5-dimetoxilfenilcarbamato de amilose)[12]. 

Comparando os resultados obtidos para um 
conjunto de sete misturas enantioméricas de DXQ[11], as 
FEQ baseadas em polissacarídeos mostraram ser as mais 
versáteis e com maior poder de resolução, apresentando 
enantiosseletividade excelente para todas as misturas 
enantioméricas de DXQ (com valores de α e R

S
 variando 

de 1,43 a 12,40 e de 1,48 a 10,29, respetivamente). 
As FEQ do tipo Pirkle revelaram especificidade na 
discriminação quiral: a FEQ (S,S)-Whelk-O1® apenas 
separou as misturas enantioméricas dos DXQ com um 
grupo aromático ligado ao centro estereogénico (com 
valores de α e R

S
 variando de 1,91 a 7,55 e de 6,71 a 

24,16, respetivamente), e a FEQ L-Phenylglycine® as 
misturas enantioméricas dos DXQ que não apresentavam 
um grupo álcool primário ligado ao centro estereogénico. 
Relativamente às FEQ baseadas em antibióticos 
macrocíclicos, seis das sete misturas enantioméricas de 
DXQ foram enantiosseparadas, no entanto, a capacidade 
discriminatória destas FEQ foi menor comparativamente 
com os outros tipos de FEQ utilizadas. As FEQ Chirobiotic 
R® e Chirobiotic T®, em condições normais de eluição 
foram as mais eficientes, com valores de R

S
 variando de 

1,25 a 2,50 e 0,78 a 2,06, respetivamente.

No sentido de compreender melhor os parâmetros 
cromatográficos a nível molecular, assim como aspetos 
estruturais associados ao mecanismo de reconhecimento 
quiral, foram realizados estudos de docking para as FEQ 
baseadas em antibióticos macrocíclicos[10] e para a FEQ 
do tipo Pirkle (S,S)-Whelk-O1®[13].

Considerando as FEQ de antibióticos 
macrocíclicos, os cálculos de docking permitiram 
confirmar a resolução dos DXQ com uma taxa de 
sucesso de 92%, assim como mostrar diferentes 
padrões de ligação, devido à forma e à superfície 
molecular de cada seletor[10]; enquanto na FEQ (S,S)-
Whelk-O1®, os resultados foram 100% concordantes 

com os dados cromatográficos no que diz respeito à 
enantiosseletividade e 86% relativamente à ordem de 
eluição dos enantiómeros[13]. 

Estes estudos além de permitirem um melhor 
entendimento das interações dos DXQ com estas FEQ, 
confirmaram a hipótese de que as estruturas dos DXQ 
poderiam apresentar interações enantiosseletivas com 
outras small molecules quirais de forma previsível. 

O “princípio da reciprocidade” aventado por 
Pirkle[74], refere que qualquer enantiómero de uma 
mistura enantiorresolvida por uma dada FEQ pode ser 
um potencial candidato a um seletor quiral eficiente, 
com a finalidade de resolver misturas enantioméricas 
similares ao seletor da FEQ. Assim, baseado nesta 
dedução e nos resultados de enantiosseletividade dos 
DXQ nas diversas FEQ ficou demonstrado que os DXQ 
são potenciais seletores para novas FEQ.

Foram selecionados cinco enantiómeros (DXQ 
4,7,8,13 e 23 – Figura 4) como seletores de novas 
fases estacionárias xantónicas quirais (FEXQ) para 
cromatografia líquida[75,76]. Consequentemente, os 
DXQ enantiomericamente puros foram covalentemente 
ligados à sílica através de um espaçador obtendo-se as 
correspondentes FEXQ.

A comparação da estrutura geral dos DXQ com os 
seletores da FEQ do tipo Pirkle (Figura 7), mostra que os 
vários grupos químicos são susceptíveis de estabelecer 
interações de natureza semelhante. A estratégia utilizada 
na ligação ao suporte cromatográfico está de acordo com 
o esquema geral descrito na Figura 8. 

A capacidade enantiosseletiva em cromatografia 
líquida das FEXQ obtidas foi avaliada utilizando 
compostos de diferentes classes químicas, incluindo 
fármacos e misturas enantioméricas de DXQ, 
em condições de eluição multimodal. As FEXQ 
apresentaram enantiosseletividade para os DXQ e para 
outros compostos, assim como grande versatilidade na 
composição da fase móvel e estabilidade numa larga 
gama de solventes (polares e apolares).
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Figura 7. Comparação entre as estruturas de uma FEQ baseada em DXQ e uma FEQ do tipo Pirkle.

Figura 8. Estratégia geral para obtenção das fases estacionárias xantónicas quirais (FEXQ).
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A primeira FEXQ foi desenvolvida através 
da ligação de um derivado sililado do DXQ-4 
(Figura 4) à sílica[75,76]. O DXQ-4 foi selecionado como 
seletor quiral com a finalidade de obter uma FEXQ 
semelhante às primeiras FEQ desenvolvidas por Pirkle 
et col.[71]. Com esta FEXQ, os melhores resultados de 
enantiosseletividade e resolução foram obtidos para a 
mistura enantiomérica dos DXQ 7 e 8 (Figura 4), com 
α = 1,15 e R

S
 = 2,24[75].

Considerando este resultado cromatográfico, 
e aplicando o “princípio da reciprocidade”, foi 
preparada uma nova FEXQ a partir do DXQ-7 
(Figura 4) como seletor quiral. Este DXQ também foi 
selecionado tendo em conta: 1) que é estruturalmente 
semelhante ao seletor de uma das FEQ do tipo Pirkle 
de sucesso, disponível comercialmente, isto é, a 
Phenylglycine®[77]; 2) que o DXQ-7 contém mais um 
anel aromático para além do núcleo xantónico, grupos 
que são essenciais para o reconhecimento quiral 
devido à possibilidade de interações p-p o que poderá 
aumentar a enantiosseletividade e aplicabilidade; 3) 
os excelentes resultados de enantiosseletividade e 
resolução obtidos na separação da mistura do DXQ-7 e 
do seu par enantiomérico (DXQ-8) nas FEQ baseadas 
em antibióticos macrocíclicos[10], do tipo Pirkle[13], e 
baseadas em polissacarídeos[12]. Tal como esperado, esta 
FEXQ apresentou a melhor performance cromatográfica 
e versatilidade, mostrando enantiosseletividade não 
só para as misturas enantioméricas de DXQ, mas 
também para outros compostos quirais[75,76]. Neste caso, 
a inversão da ordem de eluição foi confirmada com a 
preparação de uma FEXQ com o par enantiomérico do 
seletor DXQ-7 (DXQ-8). Os parâmetros cromatográficos 
como enantiosseletividade e resolução foram idênticos 
aos observados com o seletor DXQ-7, o que confirma a 
eficácia na reprodutibilidade na preparação destas FEQ.

O passo evolutivo subsequente foi desenvolver 
uma FEXQ com um seletor possuindo a mesma porção 
quiral do DXQ-7 (o seletor da nossa melhor FEXQ) mas 
com diferentes substituintes no núcleo xantónico. Por 

conseguinte, foi desenvolvida uma nova FEXQ com o 
DXQ-23 (Figura 4) como seletor quiral[75,76]. 

Apesar desta nova FEXQ apresentar menor 
capacidade de discriminação enantiomérica que a 
FEXQ que possui o DXQ-7 como seletor, os melhores 
valores cromatográficos foram obtidos com esta fase 
na separação enantiomérica do racemato N-[1-(1-naftil)
etil]-3,5-dinitrobenzamida, com um valor de α = 1,22 e 
de R

S
 = 2,96[75] (Figura 9).

Reconhecendo o papel crucial das interações p-p 
para o reconhecimento quiral neste tipo de FEQ, e com a 
intenção de obter um seletor quiral com uma conformação 
mais rígida (tipo fenda), semelhante ao seletor da mais 
empregue e bem-sucedida FEQ do tipo Pirkle, isto é, 
a Whelk-O1®[72], o passo seguinte foi preparar uma 
FEXQ usando o DXQ-13 (Figura 4) como seletor. Deste 
modo, o DXQ-13 quando comparado com o DXQ-7 e 
o seu par enantiomérico DXQ-8, possui mais um grupo 
aromático, assim como mais um centro estereogénico. 
No entanto, esta última FEXQ não apresentou os 
resultados cromatográficos esperados. Efetivamente, os 
grupos aromáticos do seletor quiral não contribuíram 
para aumentar o seu potencial de enantioresolução; 
pelo contrário, esses elementos estruturais volumosos 
e rígidos podem ter sido responsáveis por impedimento 
estérico e, como consequência, por interações não-
enantiosseletivas com os enantiómeros a separar[75].

É interessante ressaltar que, de forma similar 
às FEQ do tipo Pirkle descritas na literatura[78-80], 
foi possível verificar para as FEXQ o fenómeno de 
“auto-reconhecimento” quiral. Em todos os casos, 
verificou-se que o enantiómero que formou o complexo 
diastereomérico homoquiral com a fase foi o mais retido 
na coluna cromatográfica[75,76]. 

Estas novas FEQ, baseadas num tipo 
completamente diferente de small molecules das 
existentes das fases disponíveis comercialmente, 
apresentaram resultados promissores, assim como 
elevada estabilidade e reprodutibilidade. 
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Figura 9. Cromatograma da separação enantiomérica do racemato N -[1-(1-naftil)etil]-3,5-dinitrobenzamida na FEXQ que possui o DXQ-23 como 
seletor quiral. Fase móvel, Hexano:Etanol (80:20 v/v ), Fluxo, 0,5 mL/min, Deteção, UV 254 nm.

3. Conclusões
Considerando o descrito anteriormente poderá 

dizer-se que os DXQ, para além de aplicações no campo 

da Química Medicinal como potenciais fármacos, 

são, sem dúvida, uma fonte promissora de novas FEQ 

que poderão ser desenvolvidas de forma racional e 

direcionada.

Apesar do elevado número de FEQ disponíveis 

comercialmente, a escolha de uma FEQ estacionária 

é ainda feita de forma empírica. A aplicação de DXQ 

como seletores quirais pretende estabelecer de forma 

mais adequada o tipo de FEQ a escolher para resolução 

de um determinado par enantiomérico. É de realçar que 

as FEQ comerciais ainda apresentam baixa eficiência 
cromatográfica e são muitos os racematos que não podem 
ser resolvidos de forma direta. Assim, o desenvolvimento 
de fases com novos seletores quirais para cromatografia 
líquida é uma área que ainda necessita ser muito 
investigada e com grande potencial de aplicabilidade.
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