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Introdução 

A β-Lapachona (βLAP) é um composto natural1 

que possui potentes atividades antitumorais, 

antivirais e antitripossomais in vivo.2 Contudo, a 

solubilidade reduzida em água (0,038 mg/mL ou 

0,16 mM) prejudica a administração de βLAP em 

vias sistémicas em aplicações clínicas em seres 

humanos.3 O uso de ciclodextrinas (CD) para formar 

complexos de inclusão visando o aumento da 

solubilidade e biodisponibilidade de compostos 

orgânicos já é relatado.4 O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a atividade tripanocida do βLAP, seu 

derivado nor-β-Lapachona (NβL) e os complexos de 

inclusão dessas moléculas (ICβLAP e ICNβL) em 

ciclodextrina visando aumentar a solubilidade 

aquosa. 

Resultados e Discussões 

Todas as análises demonstraram que houve 

complexação de naftoquinona com ciclodextrina. A 

associação de βLAP e NβL com 2-HPβ-CD foi 

avaliada pela variação do deslocamento químico de 

hidrogênio (Δδ) induzido pela inserção destes na 

cavidade interna da ciclodextrina (complexos 

ICβLAP e ICNβL). 

As diferenças de deslocamentos químico ao 

comparar os espectros de RMN-1H de βLAP versus 

ICβLAP e NβL versus ICNβL mostram valores 

alterados, indicando que a inclusão de βLAP na 

cavidade 2-HP-β-CD ocorre pelo anel pirano. O 

mesmo é observado para a molécula NβL, 

indicando que o anel furano de NβL está em contato 

com a cavidade da ciclodextrina. 

Após confirmação da formação dos complexos de 

inclusão, as atividades biológicas de βLAP, NβL, 

ICβLAP e ICNβL foram investigadas em ensaios 

tripanocidas com T. cruzi e estudos de 

citotoxicidade em macrófagos peritoneais de 

camundongos (Tabela 1). Os ensaios tripanocidas 

mostraram que os complexos de inclusão ICβLAP e 

ICNβL apresentaram maiores atividades biológicas 

(EC50) quando comparados com βLAP, NβL e 

controle (benzonidazol). Os efeitos citotóxicos 

contra células de mamíferos foram investigados 

usando macrófagos peritoneais de camundongos e 

indicaram que a inclusão de βLAP e NβL na 

ciclodextrina permitiu uma redução perceptível da 

toxicidade. Os valores de CC50 mostraram que 

ICβLAP e ICNβL apresentaram citotoxicidade menor 

do que βLAP e NβL isolados. O NβL foi mais tóxico 

que o βLAP para macrófagos peritoneais, e a 

toxicidade para o 2-HP-β-CD foi observada apenas 

nas concentrações mais altas testadas. O índice de 

seletividade mostrou que o βLAP tem um valor de 

I.S. ligeiramente superior ao do benzonidazol. O 

complexo de inclusão ICβLAP tem um valor de S.I. 

aproximadamente 15 vezes maior que o βLAP e o 

ICNβL teve um valor de S.I. 90 vezes maior que o 

NβL. 

 

Tabela 1. Resultados do efeito tripanocida, toxicidade em 

células de mamíferos e valores do índice de seletividade 

para Benzonidazol, 2-HPβ-CD, βLAP, ICβLAP, NβL e 

ICNβL 

Conclusões 

Os resultados sugerem que os complexos βLAP e 

NβL com 2-HP-β-CD ocorrem pela inserção do anel 

pirano e furano, respectivamente, na ciclodextrina. 

Testes tripanocidas com cepa Y epimastigota 

mostraram que os complexos de inclusão 

apresentaram maiores atividades biológicas e 

menor citotoxicidade quando comparados ao βLAP 

e NβL. Assim, a complexação de βLAP e NβL com 

2-HP-β-CD aumenta a solubilidade do fármaco e a 

atividade biológica. 
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Substância 
EC50 (µM) 
Cepa Y 

CC50 (µM)  
macrófago 
peritoneal 

Índice de 
seletividade 
(I.S.) 

Benzonidazol 16,1 ± 2,6 150 ± 5,76 9,33 

2-HPβ-CD 191,7 ± 20,57 202,9 ± 20,57 1,05 

βLAP 2,1 ± 0,47 21,11 ± 3,47 10,05 

ICβLAP 0,711 ± 0,161 
109,6 ± 
11,161 

154,14 

NβL 6,312 ± 0,85 8,55 ± 1,02 1,35 

ICNβL 0,979 ± 0,215 94,77 ± 13,74 96,80 


