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RESUMO 

 

SOUZA, J.N.P. Estudos preliminares de metabolismo in vitro utilizando reações 
biomiméticas com metaloporfirinas e toxicidade da licarina A. 2013. 97f. Dissertação 
Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Unisversidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
As neolignanas, bem como as lignanas, apresentam diversas atividades biológicas 
comprovadas, sendo a licarina A uma neolignana diidrobenzofurânica, detentora de atividade 
leishmanicida. A partir dessa atividade e do interesse na produção de fármacos eficazes no 
tratamento dessa doença, a licarina A foi selecionada para estudo de metabolismo in vitro a 
partir de reações biomiméticas utililizando [Fe(TPP)Cl] e Mn(Salen) como catalisadores; sob 
ação de oxidantes (PhIO e mCPBA) em quatro solventes de polaridades distintas (AcOEt, 
MeOH, ACN, DCM), na proporção de 1:30:30 (catalisador:substrato:oxidante). Inicialmente, 
as reações realizadas foram submetidas às análises por CG-EM comprovando um produto de 
oxidação majoritário m/z 342, denominado metabólito A. Os solventes de menor polaridade 
(DCM e AcOEt), bem como o catalisador de Jacobsen, foram mais eficientes na geração 
desse metabólito. O aumento do tempo reacional bem como o aumento da concentração do 
oxidante não favoreceu a produção de metabólitos. Posteriormente, as análises dessas reações 
também foram realizadas por CLUE-DAD-EM/EM e sete metabólitos puderam ser 
identificados a partir do auxílio do estudo de fragmentação da licarina A bem como a partir de 
análises de RMN e EM dos metabólitos isolados por CLAE em escala semipreparativa. As 
análises de RMN dessas frações permitiram a determinação estrutural de um metabólito de 
m/z 343 [M+H]+ (metabólito 3) constituído de uma epoxidação nos carbonos C-7’/C-8’ 
situados na cadeia lateral da licarina A. Sendo assim, quatro dos sete metabólitos (2, 3, 6 e 7) 
formados apresentaram m/z 343 [M+H]+ e espectros de massas tandem muito semelhantes, 
correspondendo aos possíveis diasteroisômeros do metabólito epoxidado, visto que a licarina 
A apresenta dois centros quirais. Outros três metabólitos foram produzidos e exibiram íons de 
m/z 361 [M+H]+, m/z 315 [M+H]+ e m/z 341 [M+H]+, correspondentes respectivamente a um 
diol vicinal em C-7’/C-8’, um aldeído benzóico e um outro aldeído gerado a partir da 
oxidação da metila terminal em C-9’. Foi realizado ainda o estudo de metabolismo in vitro 
com microssomas hepáticos de ratos, sendo que esse estudo foi capaz de reproduzir as reações 
biomiméticas a partir da produção do mesmo metabólito (2) (apresentando mesmo TR e 
mesmo espectro de UV). Em relação à toxicidade e aos possíveis danos que a licarina A 
poderia acarretar, um estudo de toxicidade aguda foi realizado sendo esse capaz de auxiliar na 
classificação da licarina A, sendo a mesma tóxica em doses > 300mg/kg e ≤ 2000mg/kg 
(categoria 4). Análises dos parâmetros bioquímicos realizadas foram capazes de determinar 
possível toxicidade hepática, a partir das alterações enzimáticas (AST, ALT, LDH, ALP) 
ocorridas. Contudo, análise microscópica de cortes dos tecidos (fígado, coração e rins) não 
determinaram nenhum comprometimento tecidual que pudesse evidenciar toxicidade.  
 
Palavras-chave: licarina A, leishmaniose, metabolismo in vitro, metaloporfirinas, metabólitos, 
toxicidade aguda 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Lignanas, neoliganas e leishmaniose 

 

O estudo do uso de plantas medicinais no Brasil vem crescendo significativamente, 

principalmente por apresentarem atividades biológicas comprovadas. Além disso, as plantas 

medicinais também são utilizadas na busca de substâncias bioativas que possam ser utilizadas 

como candidatos a fármacos. Em muitos casos as substâncias isoladas são promissoras, porém 

inviáveis para a realização dos estudos necessários para o desenvolvimento de novos 

fármacos, devido a sua toxicidade, inviabilidade de isolamento e/ou síntese (McCHESNEY et 

al., 2007). Um exemplo desta incessante busca é a aplicabilidade de substâncias bioativas no 

tratamento de doenças negligenciadas, como a leishmaniose, já que a terapêutica nesta área 

ainda é pobre e necessita de ampliação. 

As doenças negligenciadas, ou também chamadas “doenças órfãs” ou “doenças 

tropicais” (NWAKA & RIDLEY, 2003), como: leishmaniose, doença de Chagas, 

esquistossomose, filariose linfática, dengue e doença do sono, continuam ainda sendo uma das 

principais causas de mortalidade e morbidade em todo o mundo. As doenças negligenciadas 

são assim chamadas por não apresentarem solução e ainda representarem um grande problema 

à Saúde Pública (CHIRAC & TORREELE, 2006). As doenças Tropicais Negligenciadas 

(DTN) fazem parte de um grupo de infecções crônicas incapacitantes que atingem, 

principalmente, as pessoas mais pobres do mundo (HOTEZ et al., 2007). 

A leishmaniose é uma DTN de grande expansão afetando aproximadamente 80 países, 

sendo que cerca de 1,5 bilhões de pessoas encontram-se em áreas de risco. O número de 

infectados é de 12 milhões de pessoas, sendo reportados 400.000 novos casos a cada ano 

(AMATO et al., 2000; DARDARI et al., 2004). 

No Brasil, a leishmaniose atinge aproximadamente 19 estados, sendo a região 

Nordeste a de maior incidência (DARDARI et al., 2004). A leishmaniose apresenta 

manifestações clínicas variáveis, dependendo da virulência da espécie infectante, 

susceptibilidade do hospedeiro e co-infecções (DARDARI et al., 2004). 

Em relação ao tratamento terapêutico da leishmaniose, o mesmo é ainda precário e 

consiste na administração de estibogluconato sódico (Pentostan®) e antimoniato de N-metil-

glucamina (Glucantime®) que são fármacos de primeira geração. Tem-se ainda, o uso de 

pentamidina ou anfotericina B, que são de segunda geração (DEMICHELI et al., 2002; 

SERENO et al., 2000). 
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Devido à precariedade frente ao tratamento farmacológico da leishmaniose, torna-se 

necessário o estudo de novos potenciais fármacos para tratamento desta DTN. Neste contexto, 

uma classe química de grande interesse e importância leishmanicida são as lignanas e 

neolignanas (BARATA et al., 2000; PEREIRA et al., 2011). 

As lignanas constituem-se de um grupo de metabólitos secundários vegetais e estão 

amplamente distribuídas no reino vegetal. Os lignóides são de grande utilidade para as plantas 

que as produzem bem como para os homens que as extraem ou sintetizam. Nas plantas, as 

lignanas acumulam-se em madeira como resposta a ferimento mecânico ou a invasão 

bacteriana ou fúngica (GOTTLLEB & YOSHIDA, 1984). Para o homem, derivados da 

podofilotoxina, como vincaleucoblastina e vincaleurocristina, desempenham a função de 

agentes antitumorais, sendo atualmente produzidos pela Sandoz® (JEWERS et al., 1971). 

As lignanas são derivadas da dimerização radicalar do fenilpropano (C6C3) (WARD, 

1982). Na natureza são encontradas principalmente sob a forma de um único enantiômero, 

contudo podem também ser encontradas como mistura racêmica (UMEZAWA et al., 1997). 

Esta classe de metabólitos está presente em altas concentrações em sementes de linhaça e 

também em outras sementes, bem como em frutas e vegetais. Além disso, bebidas como: café, 

chá e vinho também contém lignanas estando dessa maneira presentes em concentrações 

substanciais na dieta humana (MILDER, et al., 2005; THOMPSON, et al., 2006; VALSTA et 

al., 2003). 

As lignanas, bem como as neolignanas, são classes de produtos naturais que 

apresentam uma grande diversidade em relação às suas atividades biológicas, como exemplo, 

as atividades: antitumoral (BASTOS et al.,1996; MACRAE & TOWERS, 1984), 

leishmanicida (BARATA et al., 2000; PEREIRA et al., 2011) e antimalárica (ZHANG et al., 

2001). Esses resultados vêm estimulando a pesquisa em relação à atividade e busca de novas 

lignanas e neolignanas. 

Existem diversos estudos a respeito da atividade biológica de diversas espécies ricas 

em lignanas e neolignanas. Algumas espécies do gênero Aristolochia, como exemplo 

A.elegans e A. grandiflora, vêm sendo utilizadas em grande escala pela medicina tradicional 

mexicana, para o tratamento da tosse (DIAZ, 1976). Outra espécie do mesmo gênero 

amplamente estudada é A. taliscana Hook, conhecida popularmente no México como Guaco. 

Segundo estudos de Abe e colaboradores (2002), essa espécie apresentou em sua composição 

química neoligananas que estavam relacionadas com a atividade antiprotozoária. 

Outro gênero de grande importância é o gênero Myristica (Myristicaceae), o qual é 

representado principalmente pela noz moscada, sendo esta rica em neolignanas e que desde a 
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Idade Média vem sendo utilizada como carminativa, estimulante, narcótica, emenagoga e 

abortiva (HALL, 1973). Além disso, as neolignanas presentes na noz moscada apresentaram 

atividades antioxidante, anti-inflamatória (JIN et al., 2005), hepatoprotetora (MORITA et al., 

2003), inibição da proteína tirosina fosfatase (YANG et al., 2006), inibição da enzima 

acetilcolinesterase (MUKHERJEE et al., 2007), antiperoxidativa e antibacteriana (HATTORI, 

et al., 1986; MURAKAMI, et al., 2005; HATTORI, et al., 1993). 

 

1.2 Um breve estudo da licarina A 

 

A licarina A (Figura 1) é uma neolignana diidrobenzofurânica, a qual pode ser 

encontrada em diversas espécies vegetais apresentando inúmeras atividades biológicas 

relatadas, sendo que sua atividade neuroprotetora foi comprovada a partir do extrato metanólico 

da casca de Machilus thunbergii (Lauraceae) (MA et al., 2004). O fracionamento desse extrato 

revelou que a fração diclorometânica foi a detentora de maior atividade, sendo que a neolignana 

de maior porcentagem de proteção foi a licarina A na concentração de 10µM (MA et al., 2004). 

 

 
Figura 1. Estrutura química da licarina A 

 

Em relação à atividade neuroprotetora dessas neolignanas, foi relatado a necessidade 

da presença dos grupos metóxi e hidróxi no anel benzênico (MA et al., 2004), mostrando 

assim uma grande relação entre sua estrutura e correspondente atividade. 

Outra fonte rica nessa neolignana concerne-se nas sementes de Myristica fragrans 

Houtt (Myristicaceae), bem conhecida na medicina tradicional chinesa e vem sendo utilizadas 

para tratamento de estômago bem como de gases intestinais excessivos (CHIN 

PHARMACOPEIA, 2005), sendo ainda uma das especiarias mais utilizadas na preparação de 

medicamentos ayurvédicos (VAN & COX, 1994).  

Na tabela 1, encontram-se sumariadas algumas espécies que apresentaram em sua 

composição química a presença da neolignana licarina A. 
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Tabela 1. Espécies, já relatadas na literatura, que possuem a neoligana licarina A 

Espécie Família Referência Bibliográfica 

Aristolochia pubescens Aristolochiaceae NASCIMENTO et al., 2000 

Aristolochia taliscana Aristolochiaceae 
LEON-DÍAZ et al., 2013, 

ABE et al., 2002 

Machilius odoratissima  Lauraceae GIANG et al., 2006 

Machilus japonica Lauraceae COLOMA et al., 1994 

Machilus thunbergii Lauraceae MA et al., 2004, MA et al., 2005 

Magnolia ovate Magnoliaceae BARROS et al., 2009 

Myristica fragrans Myristicaceae 
LI & YANG, 2008, LI & 

YANG, 2011 

Nectandra amazonum Lauraceae COY et al., 2009 

Nectandra glabrescens Benth Lauraceae 
BARBOSA-FILHO et al., 1989 

CABRAL, et al., 2010 

Ocotea macrophylla Lauraceae COY et al., 2009 

Pleurothyrium cinereum Lauraceae COY et al., 2009 

 

A neolignana em estudo apresenta em sua estrutura dois centros assimétricos ou 

quirais, o que pode interferir em sua atividade dependendo da estereoespecifidade dessa 

propriedade biológica. É importante salientar que a maioria dos compostos quirais apresentam 

comportamentos biológicos, fisiológicos e bioquímicos distintos, podendo dessa maneira 

exercer diferentes atividades toxicológicas, farmacodinâmicas e farmacocinéticas (FDA, 

1992; MIL'ANOVÁ & HUTTA, 2003; CALDWELL, 1995; YAN et al., 2004). 

Estudos in vitro recentes relataram que a (±) licarina A, bem como a (-) licarina A, 

apresentaram potente atividade tripanossomicida e esquistossomicida (PEREIRA et al., 2011), 

sendo então promissoras ao desenvolvimento de novos agentes terapêuticos no combate a 

esquistossomose e doença de Chagas. 

A licarina A também apresentou uma potente atividade anti-inflamatória 

(MURAKAMI et al., 2005), assim como propriedades antimicrobianas (LEÓN-DÍAZ et al., 

2010) e antitumoral (PARK et al., 2004). 

Em relação ao estudo do metabolismo in vitro e in vivo dessa neolignana, podemos 

destacar o trabalho de Li e Yang (2011), em que foram realizados os ensaios de microssomas 

hepáticos de ratos bem como administração oral em ratos tratados com licarina A, sendo 



Introdução  |  5 

analisadas fezes e urina. Neste estudo foram identificados nove metabólitos, dos quais cinco 

eram inéditos. A determinação estrutural dos metabólitos foi realizada a partir de várias 

técnicas como: espectroscopia de ultravioleta (UV), espectrometria de massas (EM), 

ressonância magnética nuclear (RMN) e dicroísmo circular (DC). A licarina A apresentou 

algumas vias preferenciais de metabolismo nos ratos como, por exemplo, oxidação (incluindo 

a hidroxilação, a hidroformilação e acetilação), desmetilação, com abertura de anel, e 

desidrogenação. Nesse estudo os metabólitos encontrados nos ensaios de metabolismo in vitro 

foram diferentes dos encontrados no metabolismo in vivo (LI & YANG; 2011). 

Em relação à absorção intestinal, a mesma foi estudada pela primeira vez a partir da 

permeabilidade intestinal através do modelo (humano) de monocamada celular Caco-2 (para 

predizer a absorção oral), sendo que neste estudo a licarina A foi obtida a partir das sementes 

de Myristica fragrans (YANG et al., 2010). Além da licarina A, neste trabalho também foram 

avaliadas outras neolignanas benzofurânicas, as quais apresentaram baixa ou moderada 

permeabilidade, sendo que a licarina A exibiu permeabilidade moderada. A permeabilidade 

das substâncias está relacionada às diferenças em suas estruturas e consequentemente à sua 

lipofilicidade (YANG, et al., 2010). Além disso, foi ainda possível constatar que a licarina A 

apresentou um transporte principalmente através da difusão passiva, sendo absorvida através 

do epitélio intestinal (YANG, et al., 2010). Os resultados deste estudo são de grande 

relevância, uma vez que auxiliam no fornecimento de informações importantes nas previsões 

relativas à absorção oral de neolignanas in vivo. 

A partir do exposto, a neolignana licarina A foi selecionada como substância alvo do 

presente estudo, devido principalmente ao seu grande potencial leishmanicida (NÉRIS et al., 

2013) o que também foi comprovado pelos grupos de pesquisa do NPPNS e Lychnoflora. A 

licarina A pode ser isolada a partir de diversas espécies vegetais, como já demonstrado 

anteriormente, porém o método mais rápido e com maior rendimento com relação a sua 

obtenção foi a partir da rota sintética utilizando o isoeugenol (Figura 2) (NASCIMENTO et 

al., 2000), sendo este o método de escolha para a obtenção dessa neolignana utilizada no 

estudo proposto. 

 

 
Figura 2. Estrutura química do isoeugenol, precursor da licarina A 
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1.3 Estudos de metabolismo in vitro  

 

O metabolismo em geral é determinado por várias famílias de enzimas hepáticas, 

denominadas enzimas do citocromo P-450 (CYP-450). O metabolismo de fármacos é um 

processo catalisado por enzimas capazes de produzir modificações estruturais nos fármacos 

(WILLIAMS, 1959), sendo dividido em duas fases: fase I, que compreende as reações de 

oxidação, redução e hidrólise, e a fase II, compreendendo a fase de conjugação que envolve as 

reações de glicuronidação, metilação, acilação, dentre outras (VANDENBERGHE et al., 

2013). 

Os fármacos ao serem administrados, em sua grande maioria, sofrem metabolização 

sendo então eliminados. Uma das principais vias de eliminação para fármacos, principalmente 

os de baixa polaridade, baseia-se no processo de biotransformação de compostos por oxidação 

que ocorre principalmente a partir do metabolismo de fase I sob a ação das enzimas do CYP-

P450 (MONTELANO, 2005). 

Esse metabolismo oxidativo de compostos exógenos ocorre tanto em plantas e 

animais, bem como em bactérias e fungos, sendo mediado por essa superfamília de enzimas 

do CYP-450 (MANSUY, 2007), que apresentam em sua estrutura a protoporfirina de ferro IX 

como o grupo prostético. (Figura 3) 

O principal intuito do metabolismo de fase I é promover o aumento da polaridade do 

fármaco facilitando sua eliminação, principalmente pelos rins (via sistema urinário). Sendo 

assim, o estudo da biotransformação do possível fármaco, é de grande relevância para o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos, pois estudos de biotransformação 

demonstram possíveis interações com outros fármacos além de poder determinar alguns 

efeitos adversos (BRANDON et al., 2003; ZHOU et al., 2004).  

Os estudos do metabolismo de fármacos são primordiais para o conhecimento dos 

fatores farmacocinéticos relevantes ao uso adequado e principalmente seguro dos fármacos. 

Dessa maneira, a Organização Mundial da Saúde (OMS), faz uma recomendação sobre a 

presença obrigatória de estudos de metabolismo de fármacos, tanto na avaliação pré-clínica 

como clínica de qualquer novo medicamento (WHO, 1966). Assim, o conhecimento do 

metabolismo é primordial na tomada de decisão estabelecendo o término, ou a continuação 

dos estudos desse novo fármaco. 

Uma questão importante nesses estudos de metabolismo in vitro e in vivo é extrapolar 

esses resultados para a prática clínica, porém os estudos in vitro são muito importantes já que 

complementam os estudos in vivo e predizem interações antes de triagens clínicas (EKINS et 
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al., 2000). Estes modelos fornecem informações importantes sobre o mecanismo e possíveis 

rotas do metabolismo de fármacos. 

Alguns modelos in vitro vêm sendo utilizados com o intuito de reproduzir as reações 

de biotransformação que ocorrem em humanos. Dentre os principais modelos biológicos 

estão: microssomas hepáticos, superssomas, frações citosólicas de fígado e frações S9 de 

fígado (BRANDON et al., 2003; EKINS et al., 2000). Porém, vários problemas podem ser 

associados ao uso destas metodologias como a necessidade de uso de animais que são 

dispendiosos e requerem o seu sacrifício, como também o uso de microssomas isolados que 

leva a um baixo rendimento na produção dos metabólitos. Por este motivo os usos de sistemas 

biomiméticos do CYP-450 envolvendo metaloporfirinas ou catalisador de Jacobsen têm 

recebido grande atenção (LOHMNAN & KARST, 2008).  

Esses modelos biomiméticos, apresentam inúmeras vantagens como um aumento no 

rendimento do produto oxidado, o que possibilita e favorece seu isolamento a um custo 

aceitável além de minimizar a utilização de quantidades de animais para experiências de 

metabolismo in vitro e in vivo (BERNADOU & MEUNIER, 2004).  

Logo, as metaloporfirinas sintéticas, como modelo de estudo de metabolismo in vitro, 

têm apresentado boa resposta na geração de metabólitos via metabolismo oxidativo, sendo 

utilizadas principalmente como um método alternativo para produção desses metabólitos e 

ainda para fins de comparação e identificação dos possíveis metabólitos formados em 

sistemas in vivo, a partir da formação dos mesmos em sistemas in vitro (PALARETTI, et al., 

2012). 

Esse sistema de metabolismo biomimético in vitro vem sendo utilizado principalmente 

devido a grande complexidade inerente ao estudo de sistemas in vivo, o que justifica o uso das 

metaloporfirinas mimetizando a ação das enzimas do CYP-450 (PALARETTI, et al., 2012). 

 

1.4 Metaloporfirinas sintéticas: modelos químicos do CYP-450 

 

As metaloporfirinas sintéticas, principalmente as (FeIIIporfirinas), auxiliam no 

entendimento do metabolismo a partir dos mecanismos de ação do CYP-450. 

A maioria das metaloporfirinas contém centros de ferro e utilizam o oxigênio como 

oxidante. No presente trabalho, foram utilizadas metaloporfirinas de primeira geração que 

apresentam uma unidade de FeIII porfirinas, principalmente a FeIII protoporfirina IX (Figura 

3), assim como as heme-enzimas do CYP-450. 
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Figura 3. Representação da FeIII protoporfirina IX 

 

Groves e colaboradores iniciaram em 1979 iniciaram um dos estudos pioneiros a partir 

da utilização de metaloporfirinas sintéticas como modelos químicos do CYP-450. Eles 

utilizaram a metaloporfirina de primeira geração [Fe(TPP)]Cl] na oxidação de 

hidrocarbonetos, utilizando iodosilbenzeno (PhIO) como doador de oxigênio e diclorometano 

como solvente. Nesse trabalho, concluiu-se que esse modelo testado apresentou uma 

excelente seletividade para um dos produtos formados, dessa maneira confirmando a 

seletividade do sistema catalítico proposto. 

Esse foi um dos trabalhos pioneiros na utilização de metaloporfirinas, contudo, o baixo 

rendimento reacional obtido por Groves e colaboradores (1979), foi com o passar dos anos 

amenizado principalmente a partir do desenvolvimento de sistemas catalíticos 

(metaloporfirinas) mais eficientes. 

As metaloporfirinas, como catalisadores de reações de oxidação, foram evoluindo com 

o passar dos tempos, sendo classificadas por Meunier (1992) em: 

- Primeira geração: complexos metálicos gerados pela inserção de um íon metálico 

na porfirina H2TPP, sem a presença de substituintes nas posições meso-arílicas e β-pirrólicas 

(Figura 4).  

- Segunda geração: formadas a partir da introdução de substituintes volumosos e/ou 

eletronegativos nas posições meso-aril do anel porfirínico. (Figura 4).  

- Terceira geração: formadas a partir da introdução de substituintes (grupos 

retiradores de elétrons) nas posições β-pirrólicas do anel porfirínico. (Figura 4). 



Introdução  |  9 

   

Fe(TPP)Cl (A) Fe(TDFPP)Cl (B) Fe(TDFPCl8P)Cl (C) 
 

Figura 4. Metaloporfirinas de primeira (A), segunda (B) e terceira geração (C), 
respectivamente. 

 

As metaloporfirinas de primeira geração são menos protegidas quando comparadas as 

posteriores de segunda e terceira geração. Essa desproteção pode acarretar na oxidação do 

centro prostético pelo oxidante (PhIO ou mCPBA), permitindo uma redução do número de 

ciclos catalíticos. Sendo assim, estudos prosseguiram no desenvolvimento de metaloporfirinas 

contendo substituintes de maior volume, determinando uma maior proteção ao ataque do 

centro prostético, e/ou átomos eletronegativos nas posições meso-aril e mais tardiamente nas 

posições β-pirrólicas do anel porfirínico (REEDJIK & BOWMAN, 1999). 

Além das metaloporfirinas, outro catalisador amplamente utilizado nos ensaios 

biomiméticos de metabolismo são os catalisadores de Jacobsen (Mn(Salen)) (Figura 5). Esses 

catalisadores não apresentam o centro prostético idêntico ao sistema do CYP-450, como 

representado anteriormente pelas metaloporfirinas, contudo apresentam uma eficiência 

catalítica substancialmente relevante, como observado no estudo de Niehues e colaboradores 

(2012), no qual foram obtidos 11 metabólitos distintos a partir de uma catálise homogênea 

utilizando S,S-Salen como catalisador.  
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R,R-Salen S,S-Salen 

Figura 5. Calatisador de Jacobsen utilizado nas reações biomiméticas 

 

1.5 Reações biomiméticas com metaloporfirinas 

 

As metaloporfirinas sintéticas são análogas ao grupo prostético do CYP-450 e têm 

sido sintetizadas e estudadas há mais de 30 anos. Estes modelos biomiméticos auxiliam no 

entendimento do mecanismo da enzima, bem como na reprodução da atividade catalítica 

destas usando doadores de oxigênio simples, na busca de catalisadores mais seletivos para 

utilização na “química fina” (GUNTER & TURNER, 1990, MEUNIER, 1992; SHELDON, 

1994; GONSALVES & PEREIRA, 1996; MEUNIER et al., 2000; BERNADOU & 

MEUNIER, 2004). Convém destacar que as metaloporfirinas, bem como o catalisador de 

Jacobsen, frequentemente são utilizados na tentativa de mimetizar o metabolismo, 

principalmente o metabolismo de fase I, compreendido por mudanças na forma original da 

molécula, pela adição de grupos funcionais, oxidação e/ou hidrólise (MAC LEOD, et al., 

2008). 

Estas reações em sistemas oxidativos envolvendo metaloporfirinas possuem dois 

componentes básicos: o catalisador porfirínico contendo um metal, geralmente (Fe ou Mn) e 

um doador de oxigênio. Alguns exemplos de doadores de oxigênio são o hipoclorito de sódio 

(NaOCl), iodosilbenzeno (PhIO), peróxido de hidrogênio (H2O2) e perácidos como o ácido 

metacloroperbenzóico (mCPBA) (REEDIJK & BOUWMAN, 1999). 

Em relação a esses oxidantes, os mesmos apresentam algumas vantagens e 

desvantagens na sua utilização. Por exemplo, a utilização de PhIO como oxidante apresenta 

algumas desvantagens como: esse reagente não está comercialmente disponível sendo então 

necessária sua síntese e posterior ensaio iodométrico para determinação de sua pureza , que é 

demorado e bastante variável além de sua toxicidade (GROVES, 2006). Contudo, quando 
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comparado a outro agente oxidante como, por exemplo, peróxido de hidrogênio (H2O2), o 

mesmo possui um maior poder oxidante. 

Em relação à utilização de H2O2, existem desvantagens como a sua limitada atividade 

catalítica, bem como a possibilidade deste peróxido sofrer uma clivagem homolítica da 

ligação O-O, desencadeando reações radicalares que na maioria das vezes podem levar a 

destruição do catalisador, determinando baixos rendimentos do produto de oxidação desejado 

(metabólito) (GROVES, 2006). Como vantagem temos o seu baixo custo, disponibilidade 

comercial e principalmente a geração de água como seu único subproduto, sendo assim 

considerado um oxidante “limpo” (GROVES, 2006). 

Vários fármacos têm sido oxidados por sistemas biomiméticos, e estes estudos têm 

mostrado que apesar das limitações, as metaloporfirinas podem ser capazes de sintetizar 

metabólitos que também ocorrem in vivo (BERNADOU & MEUNIER, 2004). Além disso, 

estas reações de oxidação catalisadas por metaloporfirinas podem gerar substâncias que não 

são observadas in vivo e que podem apresentar maior potência do que o fármaco. A utilização 

de metaloporfirinas se faz principalmente para a caracterização inicial dos diferentes 

metabólitos produzidos a partir de uma substância, sem a utilização de modelos experimentais 

animais, ou até mesmo o uso de microssomas hepáticos, apresentando como principal 

vantagem o grande número e diversidade de metabólitos formados, bem como um maior 

rendimento na produção dos metabólitos, o que facilita o isolamento e caracterização 

estrutural dos produtos formados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A licarina A sintetizada constitui-se de uma mistura de enântiomeros (confirmada 

pelos deslocamentos químicos de 1H e 13C) com excesso enatiomérico e com pureza 

cromatográfica de 98%. 

A partir de análises por CG-EM foi possível a visualização de um metabólito 

majoritário de m/z 342 denominado metabólito A. Esse metabólito constitui-se da adição de 

16 u à licarina A. Foi ainda possível determinar a partir dessas análises que solventes mais 

apolares (AcOEt e DCM) assim como o catalisador de Jacobsen foram mais eficazes nas 

reações de oxidação. A cinética reacional bem como a variação da concentração do agente 

oxidante justificaram a proporção utilizada (1:30:30 - catalisdor:oxidante:substrato), bem 

como o tempo reacional de escolha (24h).  

A mudança de metodologia analítica para CLUE-DAD-EM/EM foi determinante para 

a caracterização estrutural dos metabólitos formados, bem como a visualização de outros 

produtos formados. Assim, 7 metabólitos foram detectados e estes exibiram íons de m/z 361 

[M+H]+, m/z 341 [M+H]+, m/z 343 [M+H]+ e m/z 315 [M+H]+. O metabólito 1, m/z 361 

[M+H]+, constitui-se de um diol vicinal formado na ligação dupla em C-7’/C-8’ da licarina A 

e apresentou em seu espectro de massas tandem duas perdas sucessivas de água (-18u) 

originando os íons fragmentos m/z 343 e m/z 325, além dos íons fragmentos m/z 219, 163 e 

137, que reforçam efetivamente a não alteração do anel furano, sendo o metabólito resultante 

de mudanças estruturais provenientes da oxidação da dupla ligação situada na cadeia lateral 

da licarina A. Outros metabólitos denominados (2, 3, 6 e 7) de m/z 343 [M+H]+ também 

apresentaram perda de 18u, além dos íons fragmentos 219, 163 e 137. Esses metabólitos 

constituem-se de diasteroisômeros do metabólito 3 (correspondente a epoxidação da ligação 

C-7’/C-8’ da licarina A, a qual foi confirmada após a análise por RMN da fração advinda do 

isolamento por CLAE em escala semipreparativa). O metabólito 4 corresponde a um 

metabólito de m/z 315 [M+H]+, que coelui com o metabólito 3 no TR de 3,62 min. Esse 

metabólito constitui-se de um aldeído benzóico formado no anel aromático benzofurano e foi 

identificado como a fração 6 do isolamento por CLAE em escala semipreparativa. Por fim, o 

metabólito 5, foi correspondente a um produto de oxidação m/z 341 [M+H]+, pela formação 

de um aldeído, a partir da oxidação de um álcool terminal. 

Dessa forma, a partir do isolamento por CLAE em escala semipreparativa foi possível 

a determinação estrutural de dois metabólitos, a partir da aplicação das técincas de RMN e 

EM, sendo esses correspondentes a fração 4 (epoxidação da dupla ligação da cadeia lateral da 
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licarina A) e a fração 6 (aldeído). Além, disso foi possível sugerir a formação de outros 

metabálitos a partir do estudo do perfil de fragmentação desses compostos. 

O metabolismo in vitro a partir de reações biomiméticas (com metaloporfirinas e 

catalisador de Jacobsen) foi ainda comparado com o metabolismo in vitro a partir da 

utilização de microssomas hepáticos de ratos. O mesmo metabólito (metabólito 2) foi 

produzido em ambas reações, o qual foi identificado se tratar de um diasteroisômero do 

metabólito 3 (epóxido formado nos carbonos C-7’/C-8’ da licarina A). 

Em relação à toxicidade aguda do substrato, foi possível concluir que a licarina A na 

dose de 300 mg/kg apresentou evidência de toxicidade, sendo classificada como uma 

substância pertencente a categoria 4 pelo sistema GHS, apresentando possivelmente 

hepatotoxicidade nessa dose (em um intervalo de 24h), sugeridos pelas análises dos 

parâmetros bioquímicos hepáticos, as quais não foram correlacionadas com nenhum tipo de 

lesão tecidual visto que a análise histopatológica dos órgão (rim, coração e fígado) após um 

período de 14 dias pós administração da licarina A não determinou alterações patológicas 

nesses tecidos não sugerindo toxicidade renal, hepática ou cardíaca nesse intervalo de tempo. 
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ERRATA 

 

Folha Parágrafo/linha Onde se lê Leia-se 

 

 

3 

 

 

Figura 1 

 
 

16 Parágrafo 4 Após houve adição de 30 mL Após houve adição de 30 µL 

 

26 

 

Tabela 6 

2’ 6,81 (s) – 109,5 

6’ 6,79 (s) – 113,4 

2’ 6,79 (s) – 113,4 

6’ 6,81 (s) – 109,5 

 

32 

 

Parágrafo 1 

DCM e AcOEt determinar uma maior efetividade 

na formação desse metabólito 

DCM e AcOEt foram capazes de produzir o metabólito 

majoritário em todas condições reacionais 
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Figura 20 
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Figura 29 

 

 

43 Parágrafo 2 ocorre a partir da eliminação de fenol ocorre a partir da eliminação de ortometóxifenol 

65 Parágrafo 1 a partir da formação de um pool de 5 animais a partir da formação de um pool de 6 animais 

72 Parágrafo 1 Uma mistura de enantiômeros (confirmada pelos 

deslocamentos químicos de 1H e 13C) 

Uma mistura de enantiômeros (confirmada pelos 

estudos de [α]D25)  

 

 




