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A ricina é uma potente fitotoxina encontrada no endosperma da mamona (Ricinus communis L.), 

sua DL50 em camundongos dependendo do modo de assimilação: entre 5 mg/kg (se inalado ou 

injetado) a 20 mg/kg (se ingerido), no primeiro caso, sua letalidade é uma ordem de grandeza 

maior que da crotoxina, uma fosfolipase A2 presente no veneno de serpentes da espécie Crotalus 

spp. Na produção do óleo de mamona, um importante lubrificante e potencial biocombustível, 

grande quantidade de torta de mamona é formada, a presença de ricina neste coproduto é o 

principal obstáculo para seu uso como ração animal. Seu possível uso em bioterrorismo, a 

inexistência de antídoto e método para controle de qualidade, torna a ricina um importante alvo 

para estudos. Para chegar aos ribossomos, esta toxina segue a via retrógrada de transporte, indo 

da membrana para o retículo endoplasmático, via endossomas e aparelho de Golgi. Uma 

molécula foi apontada como inibidora desse transporte, o Retro-2. Objetivo do trabalho 

concentra-se na síntese de novos candidatos farmacológicos baseados na estrutura do Retro-2. 

Materiais e Métodos: Para a formação do intermediário 2-aminobenzanilida, uma solução de 

anilina e anidrido isatóico em etanol é colocado à refluxo durante uma hora, este intermediário é 

purificado por cristalização e submetido a reação seguinte; a uma solução de 2-aminobenzanilida 

em metanol é adicionado o aldeído correspondente (seringaldeído, aldeído caféico, vanilina ou 

salicialdeído), a solução resultante é colocada em agitação magnética à temperatura ambiente 

durante 24-48 h, os produtos esperados são obtidos como precipitados. Resultados e Discussão: 

Foram obtidos quatro compostos denominados C100, C200, C300 e C400 que tiveram sua 

pureza e estrutura confirmadas por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 13C e 1H, 

os quais estão aptos para serem testados quanto a sua toxicidade e sua ação inibitória em células 

expostas à ricina. 

Conclusão: os quatro compostos sintetizados são potenciais inibidores da atividade da ricina. 

 
Retro R1 R2 R3 R4 Rend % 

C100 OMe OH OMe H 70 

C200 H OH OH H 73 

C300 H OH OMe H 47 
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C400 H H H OH 60 
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