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Introdução

A esquistossomose é uma das doenças parasitárias
humanas mais comuns, que chega a atingir cerca de 
200 milhões de pessoas em regiões tropicais e 
subtropicais1. A transmissão dessa doença se dá através 
do helminto Schistosoma mansoni, que tem como 
principal hospedeiro intermediário o molusco 
Biamphalaria Glabrata2. Uma forma de erradicação da 
doença é o uso de moluscicidas, uma vez que esses 
possibilitam a interrupção do ciclo evolutivo do verme. 
Assim, tem havido uma constante busca por agentes 
moluscicidas mais eficazes.

A busca por substâncias com atividade moluscicida, 
revelou que a lausona (2-hidroxi-1,4)-naftoquinona, e 
também seus derivados, apresenta toxidade para o 
molusco3. Estes compostos são eletroativos e, portanto, 
podem ser estudados por técnicas voltamétricas, que 
têm revelado a existência de correlações entre suas 
estruturas e suas bioatividades.

Estudos voltamétricos da lausona e cinco derivados 
foram realizados.

Material e métodos

Materiais

Os estudos voltamétricos foram realizados utilizando 
um Potenciostato Eco Chemie, Modelo Autolab III 
com um sistema de três eletrodos Metrohm, 663 VA 
Stand. Foram utilizados os eletrodos de carbono vítreo, 
de Ag/AgClSat e de bastão de carbono como eletrodos 
de trabalho, referência e auxiliar, respectivamente. O
meio de análise utilizou o DMSO (dimetil sulfóxido)
como solvente e o perclorato de sódio como eletrólito 
suporte.

Métodos

Inicialmente foi estudada a janela de potencial para o
meio de análise deaerado. Para isso, o meio passava 
por um processo de purgação com o gás inerte 

nitrogênio durante 15 minutos. Posteriormente, eram
feitas várias varreduras do meio.

Para a análise dos derivados, o sistema também 
passava por um processo de deareação durante 10 
minutos e em seguida eram realizados os 
voltamogramas da amostra juntamente com a análise de 
correlação de picos. Todas as varreduras foram 
realizadas utilizando a velocidade de 100 mV/s.

Resultados

A tabela 1 apresenta a atividade moluscicida da 
lausona e derivados contra o molusco3, onde verifica-se 
que o composto com maior atividade é o derivado 3.

A Figura 1 apresenta a estrutura do composto 
lausona e dos cinco derivados.

A Figura 2 apresenta os voltamogramas do composto 
lausona e os cinco derivados. De acordo com a análise 
de correlação de picos, a lausona e os derivados 
apresentaram pelo menos dois pares de picos principais 
envolvidos em processos reversíveis.

A Tabela 2 apresenta o primeiro potencial de 
redução da lausona (composto 1) e dos cincos 
derivados. Como pode ser observado, há um notável 
deslocamento nos potenciais de redução de um 
composto para o outro, com exceção aos derivados 2 e 
5 onde os potenciais de redução são praticamente 
iguais. Os derivado 4 e 6 apresentaram o maior e o 
menor potencial de redução (-0,323 e -0,836 V), 
respectivamente.

A Figura 3 apresenta um gráfico que busca 
relacionar a atividade da lausona e dos cinco derivados 
com seus respectivos potenciais de redução. Observa-se 
que não há uma linearidade entre o potencial de 
redução dos compostos e suas atividades. No entanto, 
observa-se que há uma tendência dos compostos que 
apresentaram as maiores atividades, derivados 2, 3 e 5, 
apresentarem baixo potencial de redução, abaixo de -
0,7 V.



Discussão

O deslocamento do potencial de redução de um 
composto para o outro é atribuído à presença de
diferentes grupos radicais.

A não linearidade entre o potencial de redução do 
composto e sua atividade moluscicida indica que, 
apesar do potencial de redução ser um parâmetro muito 
importante, outros fatores devem também influenciar 
fortemente a atividade biológica. Estes dados estão em 
concordância com a literatura, que indica a existência 
de vários fatores, como difusão, solubilidade, 
metabolismo, permeabilidade da membrana, 
biodisponibilidade, entre outros, que devem ser 
analisados na busca de uma relação entre a estrutura do 
composto e sua atividade4.
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Tabela 1. Atividade da lausona e derivados contra o B. Glabrata

B. Glabrata

LC 10 (µg/L) LC 50 (µg/L) LC 90 (µg/L)

1 14.4 28.3 41.9

2 3.3 10.2 17.0

3 0,1 2.1 4.2

4 4.9 16.7 28.4

5 1.7 7.4 13.1

6 9.8 20.0 29.9

Tabela 1. Potencial de redução da lausona e seus derivados

Composto EIC (V)

1 - 0,415

2 - 0,684

3 - 0,488

4 - 0,323

5 - 0,684

6 - 0,836



   

  Figura 1. Estruturas do composto da lausona e derivados.              Figura 2. Voltamogramas do composto da lausona e derivados.

Figura 2. Gráfico do potencial de redução versus atividade moluscicida.




