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RESUMO 
LANCHOTI FIORI, G. M. Farmacocinética populacional e ligação as proteínas 
plasmáticas da cucurbitacina E e seu metabólito cucurbitacina I em ratos. 2016. 
94f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
Atualmente a cucurbitacina E é considerada uma candidata a fármaco em razão de sua 
atividade anticâncer, reconhecimento de seus alvos moleculares e sinergismo com 
outros fármacos utilizados no tratamento do câncer. Porém, ainda não é possível seu uso 
na clínica devido a importantes lacunas na literatura relativas a ensaios de 
farmacocinética pré-clínicos e clínicos. A cucurbitacina E é hidrolisada a cucurbitacina I 
em plasma e em microssomas de fígado humano. O presente estudo visa avaliar a 
farmacocinética populacional e ligação as proteínas plasmáticas da cucurbitacina E e 
seu metabólito cucurbitacina I em plasma de ratos. O método de análise sequencial da 
cucurbitacina E e cucurbitacina I em plasma de ratos foi desenvolvido utilizando LC-
MS/MS. Alíquotas de 50 µL de plasma foram desproteinizadas com acetonitrila e os 
resíduos reconstituídos com acetonitrila:água (1:1, v/v) e adicionados do padrão interno 
clobazam. Os extratos foram injetados na coluna RP-18 com fase móvel constituída por 
mistura de acetonitrila:água:metanol (32:35:33, v/v/v). O método é preciso e exato com 
linearidade no intervalo de 1-100 ng de cucurbitacina E/mL de plasma e de 0,4-200 ng 
de cucurbitacina I/mL de plasma. O método foi aplicado na avaliação da 
farmacocinética da cucurbitacina E administrada a ratos machos Wistar em dose única 
oral (gavagem) e intravenosa de 1mg/kg dissolvida em DMSO e tampão fosfato salino 
pH 7,4 (5:95, v/v).  As amostras seriadas de sangue foram coletadas até 24 h após a 
administração oral ou intravenosa. As concentrações plasmáticas de cucurbitacina E 
foram quantificadas até 16 h somente após a administração intravenosa, enquanto as 
concentrações plasmáticas de cucurbitacina I permaneceram abaixo dos valores de LIQ 
seguindo a administração oral ou intravenosa. O modelo de farmacocinética 
populacional foi desenvolvido para a cucurbitacina E administrada por via intravenosa 
com o auxílio do programa NONMEM com adequada qualidade de ajuste e 
desempenho preditivo. O perfil farmacocinético da cucurbitacina E administrada por via 
intravenosa foi descrito por modelo bicompartimental com distribuição e eliminação de 
primeira ordem com os seguintes parâmetros farmacocinéticos: tempo de liberação (D) 
de 0,45 h, volume de distribuição (Vd) de 27,22 L, clearance (Cl) de 4,13 L/h e meia-
vida de eliminação (t1/2) de 4,57 h. As interações da cucurbitacina E e cucurbitacina I 
com as albuminas séricas humana (HSA)  e de rato (RSA) foram investigadas utilizando 
biossensor óptico baseado em ressonância de plasma de superfície (SPR) e 
espectroscopia de dicroísmo circular (CD). Os dados de ligação das cucurbitacinas a 
albuminas foram obtidos por experimentos de competição de CD com biliverdina. Os 
dados de SPR revelaram um evento de ligação inédito entre a cucurbitacina I e a HSA e 
as afinidades de ligação da cucurbitacina E e cucurbitacina I são maiores para a RSA do 
que para a HSA.  A cucurbitacina E e a cucurbitacina I podem ser classificadas como 
substâncias de alta afinidade de ligação com a HSA e com a RSA. A análise de CD 
mostrou que a cucurbitacina E e a cucurbitacina I modificam a ligação da biliverdina as 
albuminas através de modulação alostérica oposta (positiva para HSA, negativa para 
RSA), confirmando a necessidade de cuidados na extrapolação de dados 
farmacocinéticos pré-clínicos para clínicos. 
 
Palavras chaves: cucurbitacina E, cucurbitacina I, ratos, farmacocinética populacional, 
ligação as proteínas plasmáticas. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

O Brasil é um país de grande biodiversidade com destaque especial para as 

plantas medicinais. O maior potencial econômico desta biodiversidade está direcionado 

ao desenvolvimento de novos medicamentos e fitoterápicos (BOLZANI, 2016). 

Aproximadamente 40% dos medicamentos disponíveis na terapêutica atual 

foram desenvolvidos a partir de fontes naturais, sendo 25% obtidos a partir de plantas 

medicinais. Um terço dos medicamentos mais prescritos e vendidos no mundo foram 

desenvolvidos a partir de produtos naturais, com destaque aos medicamentos usados no 

tratamento do câncer e aos antibióticos (CRAGG et al., 2014; NEWMAN & CRAGG, 

2016). 

Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde a antiguidade, 

principalmente as plantas medicinais empregadas no tratamento, cura e prevenção de 

doenças (CALIXTO 2000; VEIGA JUNIOR et al., 2005).  

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) aprovada 

pelo Ministério da Saúde (Brasília, DF) em 2006, está completando 10 anos e tem como 

objetivo “garantir a população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional”. A busca por tratamentos 

a base de plantas medicais e fitoterápicos pelo Sistema Único de Saúde apresentou 

crescimento de 161%, entre os anos de 2013 e 2015 (PORTAL BRASIL, 2016).  

O vasto acervo de conhecimentos sobre manejo e uso de plantas medicinais no 

Brasil é consequente da nossa rica diversidade cultural e étnica, transmitida de geração a 

geração (LEAL & TELLIS, 2015). 

Dentre as inúmeras plantas medicinais consagradas pelo uso popular, destaca-se 

a família Cucurbitaceae, com espécies como a “buchinha” (Luffa operculata) 

(KAWAHARA et al., 2001), a “taiuiá” (Wilbrandia ebracteata e/ou Cayaponia tayuya) 

(SCHENKEL et al., 1992; FARIAS et al., 1993). Essas espécies tem em comum a 

presença de cucurbitacinas, as quais inicialmente foram consideradas como sendo 

tóxicas e responsáveis pelo amargor característico destas espécies (LAVIE & 

GLOTTER, 1971; VALENTE, 2004). 

As cucurbitacinas encontradas principalmente na família Cucurbitaceae, 

também estão presentes em outras famílias de plantas, tais como na Begoniaceae, 
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Brassicaceae, Scrophulariaceae, Primulaceae, Polemoniaceae, Rosaceae, entre outras 

(CHEN et al., 2005; GREIGE- GERGES et al., 2007a; VALENTE, 2004). 

As cucurbitacinas (Figura 1) são triterpenos tetracíclicos oxigenados, livres ou 

glicosilados (LAVIE & GLOTTER, 1971). As primeiras agliconas isoladas com 

esqueleto cucurbitano (19(10    9β)-abeo-10α-lanostano)  receberam como nome a 

palavra cucurbitacina seguida de uma letra de acordo com a cronologia do isolamento e 

ou elucidação (VALENTE, 2004).  

 
Figura 1. Esqueleto básico das cucurbitacinas (CHEN et al.,  2005; LAVIE & 
GLOTTER, 1971; VALENTE,  2004).  

 

As cucurbitacinas são divididas em 12 categorias, denominadas em ordem 

alfabética de A a T. A variedade estrutural das cucurbitacinas, decorrente 

principalmente dos diferentes padrões de oxigenação e modificações na cadeia lateral, 

deu origem ao grande número de compostos conhecidos atualmente (CHEN et al., 2005; 

MIRÓ, 1995; VALENTE, 2004). 

As cucurbitacinas exibem grande potencial farmacológico devido ao amplo 

espectro de atividades biológicas, tais como a antimicrobiana (MIRÓ, 1995), 

antiinflamatória (MIRÓ, 1995; RECIO et al., 2004), anti-HIV (WU et al., 2004), 

antioxidante (TANNIN-SPITZ et al., 2007), citotóxica e antitumoral (ATTARD & 

MARTINOLI, 2015; CHEN et al., 2012; JAYAPRAKASAM et al., 2003; MIRÓ, 

1995), dentre outras. 

As cucurbitacinas despertaram grande interesse da indústria farmacêutica 

durante a década de 60 devido a atividade anticâncer observada nos estudos in vitro e in 

vivo (GEISSMAN 1964; CHEN et al., 2005). No entanto, poucos estudos foram 

publicados nos 20 anos seguintes provavelmente devido ao baixo índice terapêutico,  

citotoxicidade não específica (CHEN et al., 2005)  e casos de intoxicação humana 
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relatados para esta classe de compostos (RAIKHLIN-EISENKRAFT & BENTUR, 

2000). Ressalta-se, no entanto, que muitos estudos que mostraram a toxicidade das 

cucurbitacinas (GEISSMAN, 1964; CHEN et al., 2005; RAIKHLIN-EISENKRAFT & 

BENTUR, 2000), utilizaram extratos de plantas sem a purificação adequada,  não 

forneceram informações clínicas relevantes e não padronizaram adequadamente os 

métodos para estudar suas propriedades farmacológicas (LEE et al.,  2010). 

No final dos anos 80, o desenvolvimento dos protocolos de padronização de 

testes e linhagens celulares pelo National Cancer Institute (NCI, EUA) proporcionou 

um grande avanço para a pesquisa de anticancerígenos derivados de plantas, incluindo 

as cucurbitacinas (SHOEMAKER, 2006), bem como incentivou a pesquisa para 

elucidar o mecanismo de ação das cucurbitacinas ao nível molecular (LEE et al.,  2010).  

Atualmente, o grande interesse e estudos das cucurbitacinas estão centrados no 

potencial antiproliferativo e citotóxico que estas substâncias apresentam para um grande 

número de linhagens de células cancerosas humanas, tais como cólon, mama, fígado, 

pele, pulmão, sistema nervoso central, próstata, nasofaringe (ATTARD & 

MARTINOLI, 2015; CHEN et al., 2005; CHEN et al., 2012; CHUNG et al., 2015; 

DUNCAN et al., 1996; HUNG et al., 2013; JAYAPRAKASAM et al., 2003; MA et al., 

2016; NAGGAR et al., 2015). 

Estudos experimentais mostram efeitos sinérgicos da associação de 

cucurbitacinas com fármacos utilizados na terapia anticâncer como doxorrubicina, 

tamoxifeno e dexametasona (LIU et al, 2010; LEE et al., 2010; CHANG, et al., 2012). 

Como exemplo, a cucurbitacina E promove acúmulo celular de doxorrubicina devido a 

facilitação do influxo e prevenção do efluxo da doxorrubicina  em células tumorais 

(SADZUKA et al., 2008).  

Além disso, estão sendo identificados alvos promissores para a terapia do câncer 

com cucurbitacinas, tais como a inibição da via de sinalização JAK2/STAT3 (janus 

quinase 2/ transdutor de sinais e ativador da transcrição 3) (ALGHASHAM, 2013; 

BLASKOVICH et al., 2003; SARI-HASSOUN et al., 2016; QI et al., 2015) ou ruptura 

das redes de actina e de vimentina no citoesqueleto (ALGHASHAM, 2013; DUNCAN 

et al., 1996; SARI-HASSOUN et al., 2016 ).  

Logo, as cucurbitacinas exibem alvos moleculares promissores para serem 

desenvolvidas como novas drogas anticâncer com atividade na inibição do crescimento 

de células cancerosas, indução da apoptose e aumento da resposta imune anticâncer 



22 
 

 

(ATTARD & MARTINOLI 2015; CHEN et al., 2012; CHUNG et al., 2015; MOLAVI 

et al., 2006; RECIO  et al., 2012; SARI-HASSOUN et al., 2016). 

Diversos estudos in vitro, in vivo e revisões estão disponíveis na literatura, 

destacando o potencial biológico das cucurbitacinas, principalmente relacionado a 

atividade farmacológica aplicada ao tratamento do câncer. Em especial, revisões 

realizadas por Chen et al. (2012) e Chung et al. (2015), abordando as atividades 

biológicas e potenciais alvos moleculares para cucurbitacinas com foco no câncer, 

destacaram os inúmeros trabalhos relacionados a este potencial, os alvos moleculares já 

citados e os potenciais comprovados para a cucurbitacina E  e cucurbitacina I em 

diversas linhagens de células cancerosas. A cucurbitacina E mostra citotoxicidade para 

as linhagens de células do câncer do cólon, pulmão, mama, SNC, pele, leucemia aguda, 

próstata, pâncreas, ovário, bexiga e fígado. Já para a cucurbitacina I, existem relatos 

sobre propriedades anti-proliferativas em linhagens de células do câncer de cólon, 

pulmão, mama, SNC, pele, linfomas malignos, entre outros. 

A cucurbitacina E e a cucurbitacina I exibem atividade antiproliferativa em 

células cancerosas através de diferentes mecanismos. A cucurbitacina I inibe a via 

JAK2/STAT3 (BLASKOVICH et al., 2003; SAADE et al., 2009;  SARI-HASSOUN et 

al., 2016;  QI et al., 2015), enquanto a cucurbitacina E inibe a angiogênese em tumor 

mediada via JAK2-STAT3 (SUN et al., 2010) e em tumor de mama suprime a migração 

e invasão celular (ZHANG et al., 2012). Além da atividade antiproliferativa em células 

cancerosas, a cucurbitacina E também exibe os efeitos anti-inflamatório 

(ABDELWAHAB et al., 2011; JEVTIĆ et al., 2016; QIAO et al., 2013) e neuroprotetor 

(ATTARD & MARTINOLI, 2015). 

A cucurbitacina E (Figura 2), embora negligenciada por décadas, tem merecido a 

atenção especial de muitos grupos de pesquisa em função de sua promissora atividade 

anticâncer (ALGHASHAM, 2013; CHEN et al., 2005; HABIB et al, 2013; SARI-

HASSOUN et al., 2016; MA et al., 2016). A atividade via disrupção do citoesqueleto 

celular e da capacidade de inibição da via JAK2-STAT3, dentre outros mecanismos, e o 

sinergismo com outros medicamentos utilizados na terapia do câncer, torna a 

cucurbitacina E uma excelente candidata para a avaliação clínica (ATTARD & 

MARTINOLI, 2015; CHUNG et al., 2015; LEE et al., 2010). 

 



23 
 

 

  
 

 

Figura 2. Estrutura química da cucurbitacina E (CHEN  et al., 2005, CHEN et al., 2012, 
VALENTE et al., 2004). 

 
Existem poucos estudos relacionados ao metabolismo da cucurbitacina E e 

cucurbitacina I. O primeiro estudo realizado por Lorenz et al. (2005) relatou que a 

cucurbitacina E e a cucurbitacina I são rapidamente metabolizadas em microssomas de 

fígado de rato, porém os metabólitos não foram identificados. Os estudos preliminares 

de metabolismo mostram que a cucurbitacina E é hidrolisada a cucurbitacina I no 

plasma humano através da paraoxonase (SAADE et al., 2009) e hidrolisada em 

microssomas de fígado humano em função da ação de carboxilesterases (ABBAS et al., 

2013) (Figura 3). No entanto, a cucurbitacina E e a cucurbitacina I são hidroxiladas em 

baixa extensão em microssomas de fígado humano (ABBAS et al., 2013).  

 

 

                 
 

Figura 3. Estrutura química da cucurbitacina E (CHEN  et al., 2005, CHEN et al., 2012, 
VALENTE et al., 2004) e cucurbitacina I (CHEN  et al., 2005, CHEN et al., 2012, 
VALENTE et al., 2004). 

cucurbitacina E 

cucurbitacina E cucurbitacina I 

hidrólise 
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A cucurbitacina E e a cucurbitacina I possuem vários grupamentos hidroxila que 

representam sítios potenciais de conjugação por ação de sulfotransferases e UDP-

glicuronosiltransferases (UGT1A1, UGT1A7, UGT1A10). Em microssomas de fígado 

humano, a afinidade da cucurbitacina E (Vmax/Km=5,71) é maior do que a afinidade da 

cucurbitacina I (Vmax/Km=0,19) para as reações de glicuronidação (ABBAS et al., 

2013). 

É importante salientar que a cucurbitacina E em doses de 50, 100 e 200 µg/kg, 

administradas por via intraperitoneal, inibe a atividade do CYP2C em ratos, pois 

diminui o clearance e prolonga a meia-vida de eliminação da  warfarina, um fármaco 

marcador da atividade in vivo do CYP2C em ratos (DING et al., 2015). A administração 

de cucurbitacina E em doses de 50-200 µg/kg durante três dias também reduz o 

clearance e prolonga a meia-vida de eliminação da  tolbutamida, um outro fármaco 

marcador da atividade in vivo do CYP2C em ratos (LU et al., 2015).  

A cucurbitacina E e a cucurbitacina I interagem de maneira diferente com a 

albumina do plasma humano. A cucurbitacina E interage com a albumina do plasma 

humano, particularmente no domínio II, resultando em aumento na ligação da 

bilirrubina a albumina, na forma conjugada ou não ao ácido glicurônico (GREIGE - 

GERGES et al., 2007a). No entanto, a cucurbitacina I não modifica a ligação da 

bilirrubina a albumina e provavelmente ocupa o sítio II, diminuindo a ligação do 

ibuprofeno (GREIGE - GERGES et al., 2007b). 

Após mais de 50 anos de pesquisas com cucurbitacinas, a comunidade científica 

reconhece o potencial da cucurbitacina E como candidata a fármaco em razão de sua 

atividade anticâncer, reconhecimento de seus alvos moleculares e sinergismo com 

fármacos utilizados na clínica (ALGHASHAM et al., 2013; ATTARD & MARTINOLI  

2015; BERNARD, S. A. & OLAYINKA, O. A, 2010; DING et al., 2015; LEE et al.,  

2010; SARI-HASSOUN et al., 2016). Porém, mesmo com tantos anos de pesquisas com 

cucurbitacinas, ainda não é possível seu uso na clínica devido a importantes lacunas na 

literatura relativas  a  ensaios de farmacocinética pré-clínicos e clínicos (CHEN et al., 

2012, LEE et al., 2010; THOENNISSEN et al., 2009). Assim, o presente estudo tem 

como objetivo avaliar a farmacocinética da cucurbitacina E e seu metabólito 

cucurbitacina I em plasma de ratos, o desenvolvimento de um modelo de 

farmacocinética populacional para cucurbitacina E em ratos e avaliar influência da 

espécie na ligação da cucurbitacinas E e da  cucurbitacina I a albumina do plasma 

humano e de ratos. 
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O estudo está apresentado em 2 Capítulos. O Capítulo 1 abrange o 

desenvolvimento e a validação do método de análise sequencial da cucurbitacina E e 

seu metabólito cucurbitacina I em plasma de ratos com aplicação em estudo de 

farmacocinética de dose única, assim como o desenvolvimento de um modelo de 

farmacocinética populacional da cucurbitacina E e cucurbitacina I em ratos. O Capítulo 

2 aborda a influência da espécie na ligação da cucurbitacina E e cucurbitacina I a 

albumina do plasma humano e de ratos. 
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CAPÍTULO 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacocinética populacional da cucurbitacina E e seu 

metabólito cucurbitacina I em ratos  
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1. INTRODUÇÃO 

A cucurbitacina E ([(E,6R)-6-[(8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-2,16-diidroxi-

4,4,9,13,14-pentametila-3,11-dioxo-8,10,12,15,16,17-hexaidro-7H ciclopenta 

[a]fenatreno-17-ila]-6-hidroxi-2-metila-5-oxoept-3-an-2-ila] acetato) e a cucurbitacina I 

((8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-17-[(E,2R)-2,6-diidroxi-6-metila-3-oxoept-4-an-2-ila]-

2,16- diidroxi- 4,4,9,13,14-pentametila-8,10,12,15,16,17-hexaidro-7H-

ciclopenta[a]fenatreno -3,11-diona) (Figura 4)  vem sendo amplamente avaliadas em 

estudos in vitro e in vivo quanto as suas propriedades farmacodinâmicas 

(ABDELWAHAB et al., 2011; ATTARD & CUSCHIERI, 2004; DONG et al., 2010; 

HUNG et al., 2013; MA et al., 2016; NAGGAR et al., 2015; QIAO et al., 2013; SUN et 

al., 2010; ZHANG et al., 2012), porém pouco se sabe sobre suas propriedades físico-

químicas, metodologias analíticas em fluidos biológicos e propriedades 

farmacocinéticas. 

  
 

 

  

Figura 4. Estruturas químicas da cucurbitacina E (CHEN  et al., 2005, CHEN et al., 
2012, VALENTE et al., 2004) e cucurbitacina I (CHEN  et al., 2005, CHEN et al., 
2012, VALENTE et al., 2004). 

cucurbitacina E 

(C32H4408) 

cucurbitacina I 

(C30H4207) 
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As estruturas químicas da cucurbitacina E e cucurbitacina I denotam  baixa 

solubilidade água com maior grau maior de hidrofobicidade para a cucurbitacina E 

(ALGHASHAM, 2013; SAADE et al., 2009). Os métodos de análise de cucurbitacinas 

descritos na literatura de maneira geral referem-se a extratos de plantas (GREIGE-

GERGES et al., 2007b; HALAWEISH & TALLAMY,1993;  NAGGAR et al., 2015; 

SAADE et al., 2009;  SEGER et al., 2004), soluções tampão e solventes orgânicos 

(HABIB et al., 2013; SAADE et al., 2009), empregando HPLC com detecção por 

ultravioleta. A análise de cucurbitacinas em fluidos biológicos referem-se apenas a 

análise da cucurbitacina B em plasma de ratos seguindo a administração de dose única 

oral de 20 mg/kg,  realizada por UPLC-MS/MS (ZHAO et al., 2015) e a análise da 

cucurbitacina I em plasma de ratos seguindo a administração de dose única intravenosa 

de 0,4; 1 ou 1,5 mg/kg, empregando LC-MS (MOLAVI et al., 2006). No entanto, não 

há dados na literatura relativos ao desenvolvimento e validação de métodos de análise 

da cucurbitacina E em fluidos biológicos. 

No desenvolvimento e pesquisa de substâncias candidatas a fármacos é de 

extrema importância o desenvolvimento e validação de métodos analíticos seletivos, 

precisos, exatos e com sensibilidade compatível com a aplicação em estudos de 

farmacocinética de dose única.  O presente estudo relata pela primeira vez o 

desenvolvimento e a validação de um método analítico sequencial para análise da 

cucurbitacina E e cucurbitacina I em plasma de ratos empregando LC-MS/MS. O 

método analítico foi aplicado nos estudos de farmacocinética em ratos da cucurbitacina 

E e seu metabólito cucurbitacina I . 

Os modelos de farmacocinética populacional apresentam como objetivo a 

seleção da dose através da predição da exposição ao fármaco em uma população 

específica (RIBBING & JONSSON, 2004). 

A farmacocinética populacional empregando modelos hierárquicos não lineares 

de efeitos mistos foi inicialmente utilizada na análise de amostras biológicas coletadas 

de forma esparsa em populações heterogêneas (SHEINER et al., 1977). Atualmente, 

estes modelos são utilizados para gerar dados farmacocinéticos a partir de amostragens 

esparsas ou frequentes, em grandes ou pequenas populações e em todas as fases do 

desenvolvimento de fármacos (BELLANTI & PASQUA, 2011), sendo a ferramenta de 

análise recomendada pelo FDA (Food and Drug Administration - Guidance for Industry 

Population Pharmacokinetics, 1999), mas ainda empregada por poucos grupos de 

pesquisa no Brasil.  
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O presente estudo ainda descreve pela primeira vez o desenvolvimento do 

modelo da farmacocinética populacional da cucurbitacina E em ratos empregando o 

programa NONMEM® (Nonlinear mixed effect modelling).  

Considerando a busca crescente de substâncias candidatas a fármacos oriundos 

de plantas medicinais, este trabalho se justifica pelo promissor potencial farmacológico 

da cucurbitacina E, uma vez que não existem estudos de sua farmacocinética pré-

clínica. 
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6. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 1 

1- O método de análise sequencial da cucurbitacina E e cucurbitacina I em 

plasma de ratos empregando LC/MS-MS é preciso, exato e sensível, permitindo a 

aplicação em estudos de farmacocinética pré-clínica de dose única. 

2- A administração de dose única oral (gavagem) de 1mg/kg de cucurbitacina E 

a ratos, preparada na mistura tampão fosfato pH 7,4 e DMSO (95:5, v/v) resultou em 

concentrações plasmáticas de cucurbitacina E e cucurbitacina I abaixo dos valores de 

LIQ estabelecidos no estudo de validação do método analítico. 

3- A administração de dose única intravenosa de 1mg/kg de cucurbitacina E a 

ratos, preparada na mistura tampão fosfato pH 7,4 e DMSO (95:5, v/v), resultou em 

concentrações plasmáticas de cucurbitacina I abaixo dos valores de LIQ estabelecidos 

no estudo de validação do método analítico. 

4- A administração de dose única intravenosa de 1mg/kg de cucurbitacina E a 

ratos, preparada na mistura tampão fosfato pH 7,4 e DMSO (95:5, v/v), resultou em 

concentrações plasmáticas de cucurbitacina E quantificadas até 16 h após a 

administração. 

5- O modelo de farmacocinética populacional desenvolvido para a cucurbitacina 

E mostrou adequada qualidade de ajuste e adequado desempenho preditivo.  

6- O perfil farmacocinético da cucurbitacina E administrada por via intravenosa 

a ratos foi descrito por modelo bicompartimental com distribuição e eliminação de 

primeira ordem com os seguintes parâmetros farmacocinéticos: tempo de liberação (D) 

de 0,45 h, volume de distribuição (Vd) de 27,22 L, clearance (Cl) de 4,13 L/h e meia-

vida de eliminação (t1/2) de 4,57 h. 
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CAPÍTULO 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influência da espécie na ligação da cucurbitacina E e 

cucurbitacina I a albumina sérica humana e de ratos 

empregando biossensor óptico e dicroísmo circular 
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1. INTRODUÇÃO  

A albumina sérica humana (HSA) é a proteína transportadora mais abundante 

com capacidade de ligação a diferentes classes de compostos endógenos ou exógenos, 

modulando as suas propriedades, tais como solubilidade, estabilidade, toxicidade e 

resposta farmacológica (PETERS, 1996). As propriedades da ligação dos vários 

compostos a HSA podem ser caracterizadas por diferentes técnicas como a 

espectroscopia de dicroísmo circular (CD) (ASCOLI et al., 2006; BERTUCCI et al., 

2010; TEDESCO & BERTUCCI, 2015) e o biossensor ópitco baseado na ressonância 

de plasma de superfície (SPR) (BERTUCCI et al., 2007; FORTUGNO et al., 2015; 

FROSTELL-KARLSSON et al., 2000; DE SIMONE et al., 2013). 

O CD permite investigar as propriedades da ligação entre a proteína 

transportadora e o composto endógeno ou exógeno através do fenômeno do dicroísmo 

circular induzido (ICD) (ASCOLI et al., 2006; BERTUCCI et al., 2010; TEDESCO & 

BERTUCCI 2015). O ICD detecta as mudanças conformacionais induzidas pela 

interação entre a proteína transportadora e o composto (TEDESCO et al., 2015). 

O biossensor óptico baseado em SPR tem sido utilizado nos últimos anos para 

elucidar as interações entre os compostos endógenos ou exógenos e as proteínas 

transportadoras (BERTUCCI et al., 2007; FORTUGNO et al., 2015; FROSTELL-

KARLSSON et al., 2000; DE SIMONE et al., 2013). Em um experimento típico de 

SPR, um dos dois componentes da ligação é quimicamente ligado a superfície de um 

chip (ligante), enquanto o outro é livre para fluir na solução (analito) e, portanto, capaz 

de interagir com o ligante. A resposta (R), dada em unidades de ressonância (RU), é 

dependente do índice de refração da superfície do chip, o qual varia proporcionalmente 

com a alteração da massa devido a associação e/ou dissociação do complexo de ligação 

entre o ligante e o analito (COOPER et al., 2002).  

Esta técnica oferece vantagens em relação às técnicas convencionais, tais como 

o monitoramento da interação entre as duas moléculas sem a necessidade de marcação 

(RICH & MYSZKA, 2000), um mesmo chip pode ser usado para várias análises com 

consequente aumento da capacidade da técnica (COOPER et al., 2002), assim como a 

capacidade  do monitoramento da interação em tempo real, fornecendo informações 

mais detalhadas sobre as propriedades da ligação (RICH & MYSZKA, 2000).  

O monitoramento da interação em tempo real é de particular importância para as 

interações que ocorrem em sistemas biológicos, especialmente as interações com as 
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proteínas transportadoras do plasma, uma vez que a cinética da ligação exerce grande 

influência nas propriedades farmacocinéticas dos analitos (RICH et al., 2001). 

Os modelos animais são rotineiramente usados para avaliar as propriedades da 

ligação da albumina sérica a candidatos a fármacos com o objetivo de extrapolar dados 

farmacocinéticos para o homem (ZHANG et al., 2012). Embora a HSA e a albumina 

sérica de rato (RSA) compartilham um elevado grau de homologia nas suas sequências 

de aminoácidos, existem diferenças importantes nas suas propriedades de ligação (LIEN 

et al.,1991). 

A investigação das diferenças de ligação entre as albuminas séricas de diferentes 

espécies torna-se de grande importância antes de extrapolar os dados de animais de 

experimentação para seres humanos. As avaliações das diferenças de ligação entre as 

albuminas séricas de diferentes espécies podem ser conduzidas empregando a 

versatilidade dos biossensores ópticos baseados na ressonância de plasma de superfície 

(FROSTELL-KARLSSON et al., 2000). 

Estudos anteriores da literatura utilizando a espectroscopia de UV e 

fluorêscencia mostram que a cucurbitacina E e a cucurbitacina I interagem de forma 

diferente com a HSA. A cucurbitacina E mostra forte interação com a albumina, em 

contraste com a cucurbitacina I, que exibe fraca interação e não afeta a ligação de 

ligantes específicos (GREIGE-GERGES et al., 2007a, GREIGE-GERGES et al., 

2007b).  

Tendo em vista o potencial da cucurbitacina E como candidato a fármaco, os 

estudos de ligação com as proteínas transportadoras do plasma, e em particular com a 

albumina, são altamente desejáveis, a fim de melhor caracterizar sua distribuição e 

biodisponibilidade para os seus alvos principais, e portanto, compreender o seu 

comportamento farmacológico. 

No presente estudo, os complexos de ligação da cucurbitacina E e cucurbitacina 

I as albuminas séricas humana e de ratos foram investigados por biossensor óptico 

baseado em SPR e análise espectroscópica de CD. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

6. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 2 

1- Os estudos da interação da cucurbitacina E e cucurbitacina I a HSA realizados 

por biossensor óptico baseado em SPR mostraram que a afinidade da cucurbitacina E a 

HSA é maior do que a afinidade da cucurbitacina I. 

2- A avaliação da interação da cucurbitacina E e cucurbitacina I a RSA 

realizados por biossensor óptico baseado em SPR mostraram afinidade da cucurbitacina 

E e cucurbitacina I a RSA.  

3- As análises realizadas por biossensor óptico baseado em SPR mostraram que 

a cucurbitacina E e a cucurbitacina I exibem maior afinidade para a RSA do que para a 

HSA.  

4- Os experimentos realizados por biossensor óptico baseado em SPR permitem 

classificar a cucurbitacina E e a cucurbitacina I como ligantes de alta afinidade para a 

HSA e RSA com valores de ligação maiores que 97%.  

5- O estudo de competição realizado através da adição de cucurbitacina E ou 

cucurbitacina I na interação da BV a HSA, realizado por CD, mostrou que o aumento da 

banda ICD é muito maior com a adição da cucurbitacina I do que com a adição da 

cucurbitacina E, sendo um indicativo de modulação alostérica positiva. 

6- O estudo de competição realizado através da adição de cucurbitacina E ou 

cucurbitacina I na interação da BV a RSA, realizado por CD, mostrou redução na 

intensidade da banda ICD para a cucurbitacina E e cucurbitacina I, sendo um indicativo 

de modulação alostérica negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

CONCLUSÃO GERAL 

1- O método de análise sequencial da cucurbitacina E e cucurbitacina I em 

plasma de ratos empregando LC/MS-MS é preciso, exato e sensível, permitindo a 

aplicação em estudos de farmacocinética pré-clínica de dose única intravenosa. 

2- O perfil farmacocinético da cucurbitacina E administrada por via intravenosa 

a ratos apresentou comportamento semelhante a uma infusão com tempo de liberação de 

0,45 h devido a baixa solubilidade da cucurbitacina E preparada na mistura tampão 

fosfato pH 7,4 e DMSO (95:5, v/v).  O perfil farmacocinético da cucurbitacina E 

administrada por via intravenosa a ratos foi descrito por modelo bicompartimental com 

distribuição e eliminação de primeira ordem com os seguintes parâmetros 

farmacocinéticos: volume de distribuição (Vd) de 27,22 L, clearance (Cl) de 4,13 L/h e 

meia-vida de eliminação (t1/2) de 4,57 h.  

3-As concentrações plasmáticas de cucurbitacina I permaneceram abaixo do 

valor do LIQ em todas as amostras coletadas após a administração intravenosa da 

cucurbitacina E. Logo, é provável que o plasma de ratos não seja capaz de hidrolisar a 

cucurbitacina E a cucurbitacina I em função das diferenças das concentrações das 

esterases presentes no plasma humano e de ratos. 

4- A administração de dose única oral de 1 mg/kg de cucurbitacina E a ratos 

resultou em concentrações plasmáticas de cucurbitacina E e cucurbitacina I abaixo dos 

valores de LIQ estabelecidos no estudo de validação do método analítico. A limitação 

do estudo de farmacocinética de dose única oral da cucurbitacina E em ratos foi a baixa 

solubilidade no fluido do trato gastrointestinal da cucurbitacina E preparada na mistura 

tampão fosfato pH 7,4 e DMSO (95:5, v/v), permitindo inferir a necessidade do 

desenvolvimento de formulações farmacotécnicas que resultem em solubilidade 

compatível com as exigências dos estudos de farmacocinética pré-clínica. 

5- A cucurbitacina E e a cucurbitacina I são altamente ligadas a albumina 

plasmática de ratos com valores maiores que 97%. 

6- A cucurbitacina E e a cucurbitacina I apresentam maior afinidade com a 

albumina plasmática de ratos do que com a albumina plasmática humana. 

 

Concluindo, a cucurbitacina E é uma molécula que apresenta alto volume de 

distribuição (27,22 L) inferindo ampla distribuição para compartimentos fora do 

plasma, alta porcentagem de ligação as proteínas plasmáticas (maior que 99%) e alto 

clearance (4,13 L/h), sugerindo que as reações de deslocamento as proteínas 
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plasmáticas podem afetar o seu clearance. As diferenças observadas na ligação a 

albumina do plasma de ratos e plasma humano ainda permitem sugerir cautela na 

extrapolação de dados obtidos em estudos pré-clínicos para estudos clínicos. 
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