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Introdução 

As quinonas são uma classe de substâncias 
amplamente encontradas em plantas, fungos e 

bactérias. As  e -lapachona são naftoquinonas 
isoméricas provenientes do lapachol, diferindo pelo 
modo de ciclização do grupo isoprênico; Tanto estas 
duas substâncias como vários compostos derivados 
são dotados de diversas atividades biológicas.
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 A 

relação entre estrutura e atividade biológica é uma 
área a que se tem dado grande atenção, na busca 
por novos compostos bioativos. 

Sendo assim, decidiu-se estudar a interação da 
2-fenil-3,4-di-hidro-2H-benzo[g]cromeno-5,10-diona 
(1) e 2-fenil-3,4-di-hidro-2H-benzo[h]cromeno-5,6-

diona (2), para- e orto-naftoquinonas análogas à  e 

-lapachona, respectivamente (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. Estruturas das para- e orto quinonas 

estudadas. 

Resultados e Discussão 

Através dos estudos de supressão de 

fluorescência, os valores termodinâmicos ∆G
o
, ∆H

o
 

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

Volmer, Stern-Volmer modificada 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 as constantes kq, 

Kb e n para a interação entre 1 e 2 com ASH a 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+4) 

n 

1 17,86 0,1393 -25.31 2,8E+12 5,8 1,07 

2 -6,44 0,067 -27,24 4,7E+12 6,8 1,04 

 
O valor positivo de ∆Hº encontrado para a 

interação de 1 com ASH, indica que o processo é 
endotérmico e possui caráter estritamente 
hidrofóbico. Já para 2, o valor negativo indica um 
mecanismo exotérmico e que a interação deve 
possuir um certo caráter de atração eletrostática. 
Em ambos os casos, os valores positivos 
encontrados para ∆Sº evidenciaram que o tipo de 
interação é predominantemente hidrofóbico, sendo 
que os valores de ∆Gº negativos (∆Gº = -25,31 e -
27,24 kJ/mol, para 1 e 2, respectivamente) 
demonstraram a espontaneidade da ligação dos 
derivados da lapachona com a ASH. O número de 
sítios de ligação n em ambos os casos, é 
aproximadamente igual a 1, indicando somente uma 
interação molecular entre elas e uma molécula de 
ASH 

Conclusões 

Os valores negativos de ∆G
o
 encontrados 

experimentalmente sugerem que a ASH pode atuar 
como um bom carreador sanguíneo para ambos as 
naftoquinonas, para e orto. Já valores opostos 
encontrados para a componente entalpica sugerem 
que os dois isômeros devem se acomodar 
diferentemente no sítio de ligação. 
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