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Introdução

Ciclodextrinas  (CDs)  são  polissacarídeos 
cíclicos com  6(α),  7(β) ou 8(γ) unidades de D-(+)-
glucopiranose unidas por α-1,4 ligações, resultando 
em  uma  molécula  com  geometria  toroidal.  Esta 
estrutura  cria  duas  regiões  com  diferentes 
polaridades: uma cavidade interna hidrofóbica com 
alta densidade de elétrons e uma superfície externa 
hidrofílica  devido aos grupos hidroxilas.  Solventes 
pouco solúveis podem interagir com a cavidade da 
CD,  geralmente  por  forças  de  van  der  Waals, 
formando  complexos  de  inclusão.  CD  tem  uma 
grande diversidade de aplicações em indústrias de 
alimento  e  farmacêutica,  graças  a  sua 
biocompatibilidade e fácil  produção, pois protege a 
molécula  hospedeira  da  degradação,  bem  como 
pode  aumentar  a  solubilidade  desta  em  água1.  

Neste  trabalho  estudou-se,  através  de 
cálculos  teóricos,  o  efeito  que  as  interações  da 
molécula 5-FluoroUracila (5-FU) com a β−CD causa 
no  processo  de  transferência  intramolecular  de 
próton. Isto possibilita a compreensão de aspectos 
fundamentais das estruturas eletrônica e molecular 
neste  tipo  de  interação.  Deve-se  destacar  que  a 
molécula hospedeira  5-FU tem sido empregada no 
tratamento de vários tipos de câncer, incluindo o de 
cólon, cabeça e pescoço.

Resultados e Discussão

 Os cálculos consistiram-se de duas etapas. 
Primeiramente estudou-se a transferência do próton 
-  H(12)  entre  os  átomos  de  N(2)  e  O(9),  como 
mostra a Fig. 1.

Figura 1. Estrutura Molecular da 5-Fluorouracila.

Em  seguida  verificou-se  o  mesmo 
procedimento agora com a molécula inclusa na  β 

-CD. O estado de transição correspondente a esta 
transferência é mostrado na Fig. 2.

Figura  2. Estado  de  Transição  (TS)  da 
transferência  intramolecular  de  próton  de  5-FU...β 
-CD.

As energias eletrônicas para a molécula 5-
FU  isolada  e  inclusa  foram  obtidas  nos  níveis 
B3LYP/6-31+G(2df,p)  e  ONIOM  (B3LYP  /6-
31+G(2df,p) : HF/6-31g(d)), respectivamente, sendo 
que no segundo caso a  β-CD foi  tratada no nível 
mais baixo HF. Todos os cálculos foram feitos com 
o pacote Gaussian 092. 

Conclusões

Sem inclusão a barreira de energia entre a 
estrutura mais estável da 5-FU e o TS (ν = -1903,6 
cm-1) é de 189,3 kJ/mol.  O efeito que a interação 
com a  β-CD exerce no sistema (ν = -1883,7 cm-1) 
abaixa  em 7 kJ/mol  esta barreira,  estabilizando o 
sistema.
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