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Introdução

O estudo toxicológico pré-clínico de uma 
droga é de fundamental importância, pois caracteriza os 
efeitos deletérios produzidos a partir de sua 
administração numa concentração capaz de provocar 
efeitos tóxicos em animais de experimentação [1].

Diversas pesquisas se propõem obter novos 
fármacos, através da modificação molecular de 
substâncias naturais e/o sintéticas com propriedades 
farmacológicas definidas, representando uma fonte 
ampla e inesgotável de substâncias potencialmente 
ativas a serem testadas [2].

O lapachol é uma naftoquinona com 
capacidade de induzir estresse oxidativo através da 
formação intracelular de espécies reativas do oxigênio
(ROS), como peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion-
radical superóxido (O2-) e ânion hidroxila (HO-). Estas 
espécies podem danificar alguns componentes celulares 
importantes, tanto de células normais como de 
malignas. As alterações intracelulares induzidas por 
ROS podem induzir apoptose celular, através da 
inibição do complexo das topoisomerases caso não se 
consiga eliminar por completo o estresse oxidativo
[3;4]

Este trabalho teve por objetivo avaliar 
histopatologicamente o efeito da administração em
curto prazo da 2-N-glicina-1,4-naftoquinona sobre 
fígado e rim de camundongos albinos Swiss. 

Material e Métodos

Vinte camundongos Swiss com 60 dias de 
idade, pesando em média 50g, foram divididos em 
grupos e submetidos à aplicação da substância 2-N-
glicina-1,4-naftoquinona em quatro concentrações 
diferentes (120µg/Kg, 240µg/Kg, 1000µg/Kg e 
4000µg/Kg). Para avaliação da toxicidade aguda os 

grupos foram constituídos por 5 animais cada e 
submetidos a aplicação única por via oro-gástrica do 
derivado estruturalmente relacionado ao lapachol. Após 
o período experimental de 72h, os animais foram 
submetidos aos procedimentos de eutanásia e seus 
órgãos foram coletados e processados para análise 
histopatológica em parafina e corados com 
hematoxilina-eosina.

Resultados e Discussão
Foram analisados o fígado e o rim dos animais 

tratados com diferentes dosagens. Na figura 1A é 
possível observar os efeitos da administração da 
substância na menor concentração (120ug/Kg), onde se 
observa discreta microesteatose centro lobular difusa e 
necrose de coagulação em áreas multifocais, presença 
de hepatócitos reativos em áreas próximas ao espaço 
porta. Nos tratados com 240ug (Figura 1C) constatou-
se congestão intensa de capilares sinusóides, veia 
centro lobular e vasos do espaço porta.  Macro e 
microesteatose centro lobular e necrose de coagulação 
próxima ao espaço porta foram observadas no 
parênquima hepático sendo o grau de lesão 
categorizada entre moderada a intensa.

O parênquima hepático dos grupos que 
receberam as maiores dosagens da naftoquinona foi 
possível observar congestão intensa em toda rede 
vascular, macro e micro esteatose difusa foram em 
menor intensidade. Por outro lado, necrose de 
coagulação dos hepatócitos foi o achado mais 
contundente, pois foi encontrado de forma intensa e 
difusa no parênquima hepático (Figura 1E e G).

O fígado é o principal órgão para 
metabolização de drogas e detoxificação, portanto a 
hepatotoxicidade em estudos pré-clínicos é um desafio
para uso terapêutico de novas drogas, uma vez que as 
lesões neste órgão vital inviabilizam a adoção de novas 
terapias [5].     



No rim dos camundongos tratados com 
120ug/Kg foram observadas glomerulite proliferativa, 
congestão cortico-medular, degeneração hidrópica, 
necrose tubular e de néfron (nefrose) (Figura 1B). Com 
a concentração de 240μg/Kg se observou congestão 
renal cortico-medular difusa, espessamento de cápsula
de Bowman, atrofia de glomérulo, glomerulonefrite 
proliferativa e membranosa, início de esclerose 
glomerular, degeneração hidrópica de túbulos 
contorcidos proximal e distal (maior intensidades das 
lesões), necrose de túbulos contorcidos, presença de 
cilindros protéicos no lume de alguns túbulos renais
(Figura 1D). 

Nas dosagens de 1mg/kg (Figura 1F) e 
4mg/Kg (Figura 1H) foram visualizados congestão 
renal, glomerulite proliferativa, atrofia de glomérulo, 
degeneração hidrópica tubular, cilindros protéicos no
lúmen tubular e necrose de túbulos coletores multifocal.

Os rins são órgãos responsáveis pela excreção 
de resíduos metabólicos e controle da homeostase, que 
por sua vez, consiste em regular o volume extracelular, 
metabolismo do cálcio, balanço eletrolítico e controle 
do balanço ácido-básico. Lesões severas nestes órgãos 
promovem hipotensão e falência irreversíveis [6].

Podemos concluir com os nosso resultados que 
a 2-N-glicina-1,4-naftoquinona, um derivado 
estruturalmente relacionado ao lapachol pode ser 
utilizado em dosagens inferiores a 240μg/Kg devido ao 
menor grau e extensão das lesões em fígado e rins. 
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Figura 1: Fotomicrografia de fígado e rim de camundongos Swiss tratados com a 2-N-glicina-
1,4naftoquinona nas dosagens de 120μg/Kg, 240μg/Kg, 1000μg/Kg e 4000μg/Kg.
Figura 1A: Detalhe do parênquima hepático com diferentes graus de necrose celular (cabeça de 
seta), congestão dos capilares sinusóides, microesteatose e hepatócitos binucleados (seta). Aumento 
200X. (120μg/Kg)
Figura 1B: Detalhe dos túbulos contorcidos renais com deposição de proteína em seu lúmen 
(cabeça de seta). Notar intensa congestão (estrela) degeneração hidrópica com aumento do volume 
celular (seta preta). Aumento 200X. (120μg/Kg)
Figura 1C: Detalhe do parênquima hepático congesto (estrela) com macro (seta larga) e 
microesteatose (seta fina). Aumento 200X. . (240μg/Kg)
Figura 1D: Detalhe da glomerulonefrite proliferativa (estrela preta), necrose de células da parede 
tubular (cabeça de seta) e congestão renal (seta). Aumento 200X. . (240μg/Kg)
Figura 1E: Detalhe da necrose celular no fígado (seta), notar a vacuolização citoplasmática. 
Aumento 200X. (1000μg/Kg)
Figura 1F: Detalhe do parênquima renal, onde se pode notar a congestão, degeneração hidrópica 
(seta preta) e glomerulonefrite proliferativa (estrela). Aumento 200X. (1000μg/Kg)
Figura 1G: Detalhe do parênquima hepático com diferentes graus de necrose celular e 

macroesteatose (seta) e microesteatose, congestão dos capilares sinusóides. Aumento 200X. 
(4000μg/Kg)
Figura 1H: Detalhe dos túbulos contorcidos renais com deposição de proteína em seu lúmen (seta 
preta). Notar intensa congestão do órgão e degeneração hidrópica com aumento do volume celular 
(seta fina). Aumento 200X. (4000μg/Kg)
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