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Estudo da interação de naftoquinonas análogas à β-lapachonas com 

albumina sérica humana por espectroscopia de fluorescência. 
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Introdução 

O lapachol é uma naftoquinona isolada de várias 
espécies de plantas da família Bignoniáceas, 
encontrado facilmente nas regiões norte e nordeste 
do Brasil

1
. Em bignoniáceas o lapachol é 

abundantemente encontrado no gênero Tabebuia, 
onde os mais comuns são, T. avellanedae, T. 

serratifolia, T. heptaphyla entre outros. A -
lapachona é uma naftoquinona proveniente do 
lapachol e tem apresentado inúmeras atividades 
biológicas

2,3
. 

Sendo assim decidiu-se estudar a interação de 
derivados análogos à β-lapachona (Figura 1) com 
albumina sérica humana (ASH), empregando-se as 
técnicas de espectroscópica de absorção na região 
do ultravioleta/visível e emissão de fluorescência. 
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Figura 1. Estrutura química do 2-fenil-3,4-diidro-2H-

benzo[h]cromeno-5,6-diona. 

Resultados e Discussão 

Através dos estudos de supressão de 

fluorescência
4
, os valores termodinâmicos ∆G

o
, ∆H

o
 

e ∆S
o
 foram obtidos através das equações de Stern-

Volmer, Stern-Volmer modificado e van’t Hoff, os 

quais possibilitaram ainda a obtenção das 

constantes de velocidade de supressão kq e de 

ligação (Kb) e o número de sítios de ligação (n) 

(Tabela 1). 
 

Tabela 1. Valores para os parâmetros 
termodinâmicos ∆G

o
, ∆H

o
 e ∆S

o 
e constantes Kq, Kb 

e n para a interação entre os derivados análogos à 
β-lapachona, com ASH à 37°C (pH = 7,4  C = 1 x 10

-

5
 mol/L). 

 ∆H° 

(kJ/mol) 

∆S° 
(KJ/mol) 

∆G° 
(kJ/mol) 

kq 

(L/mol.s) 

Kb 

(E+5) 

n 

LP -6,44 0,067 -27,24 4,7E+12 0,68 1,04 

LP4Me -18,58 0,029 -27,52 5,8E+12 1,01 1,05 

LP24Me -15,82 0,043 -29,03 1,4E+13 5,40 1,13 

LP4F -6,60 0,065 -26,63 4,2E+12 0,80 1,06 

 
Nesses estudos, foi observado que os valores de 

∆Hº foram negativos, em todos os casos, mostrando 
que o processo de ligação dos derivados análogos 
da β-lapachona estudados com ASH foi exotérmico, 
e indica que a interação deve possuir um certo 
caráter eletrostático, sugerindo algum tipo de 
interação hidrofílica. Os valores de ∆Sº positivos 
evidenciaram que o tipo de interação é 
predominantemente hidrofóbico, sendo que os 
valores de ∆Gº negativos (∆Gº ≈ -29 a -26 kJ/mol) 
demonstraram a espontaneidade da ligação dos 
compostos estudados com a ASH. De acordo com 
os resultados mostrados na Tabela 1, o número de 
sítios de ligação entre a ASH e os derivados da β-
lapachona, é aproximadamente igual a 1. Isso indica 
que existe somente uma interação molecular entre 
elas e uma molécula de ASH. 

Conclusões 

De acordo com os resultados experimentais 
obtidos podemos concluir que ocorre uma interação 
relevante entre os compostos estudados e a ASH. O 
valor negativo de ∆G

o
 indica que a ASH pode atuar 

como um bom carreador sanguíneo para os 
derivados de β-lapachona, sendo as duas 
componentes, entálpica e entrópica, apresentam 
importante contribuição. 
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