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RESUMO 

MARQUES, L. M. M. Estudo de metabolismo in vitro do alcalóide Piplartina 
empregando microssomas hepático de ratos. 2013. 97f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

O gênero Piper pertencente à família Piperaceae, encontra-se distribuído nas 
regiões tropicais e subtropicais do globo. Estudos químicos têm demonstrado 
diversidade de metabólitos secundários com atividade biológica. Os alcalóides são 
metabólitos característicos. A piplartina, (E)-1-(3-(3,4,5-trimetoxifenil)acriloil)-5,6-
diidropiridin-2(1H)-ona, é um alcalóide encontrado em muitas espécies. Tem 
atividade citotóxica contra células de linhagem tumoral, ansiolítica, antidepressiva, 
antifúngica e antiagregação plaquetária, sendo dessa forma, uma molécula 
candidata a um novo fármaco. O conhecimento do metabolismo de um candidato a 
fármaco é um fator importante na avaliação da sua segurança e eficácia. Ensaios in 
vitro estão crescentemente sendo utilizados como screening e os microssomas 
hepáticos representam o sistema in vitro mais utilizado. Dessa forma, o presente 
trabalho tem como objetivo determinar os parâmetros cinéticos enzimáticos in vitro 
da piplartina utilizando microssomas de fígado de ratos, bem como a determinação 
dos possíveis metabólitos formados. Para tanto, foi desenvolvido um método de 
quantificação da piplartina utilizando cromatografia líquida de alta eficiência. Como 
condição de análise, empregou-se uma coluna C18, fase móvel acetonitrila:água 
(40:60, v/v) e vazão de 1 mL min-1. Para extração da piplartina dos microssomas 
hepático de ratos foi empregado a extração líquido-líquido utilizando 4,0 mL de 
hexano como solvente extrator. Após otimização da extração, o método foi validado, 
mostrando-se linear na faixa de 2,4-157,7 µM, obtendo-se uma equação da reta y= 
0,0934x + 0,0027, (r= 0,99) e limite de quantificação de 2,4 µM. A recuperação 
média foi de 85%. A precisão e exatidão apresentaram resultados dentro do 
recomendável pela ANVISA. A piplartina manteve-se estável até 50 minutos em 
condições de incubação, e até 6h sob a bancada. Após validação da metodologia, 
estabeleceram-se as condições lineares para a quantidade de proteínas 
microssomais: 0,28 mg mL-1 e para o tempo de incubação: 16 minutos no consumo 
da piplartina no meio microssomal, e então efetuou-se a determinação dos 
parâmetros cinéticos enzimáticos da piplartina empregando as condições de V0. 

Nesse estudo foi observado um Vmax= 4,74 ± 0,26 µM/µg mL
-1/min, h= 2,53 ± 0,37, 

S50= 44,69 ± 0,32 µM e CLmax= 0,054 µL/min/mg proteina, um perfil cinético 
indicativo de cooperatividade. Um estudo qualitativo para determinação dos 
possíveis metabólitos foi feito utilizando-se a espectrometria de massas, por meio da 
qual foi possível identificar a formação de dois produtos hidroxilados. Deste modo, 
os microssomas mostraram-se uma ferramenta útil, rápida e simples para 
determinação da cinética enzimática, e na condução dos estudos preliminares de 
metabolismo in vitro. 

 

 
Palavras-chave: Cinética enzimática; Cooperatividade; Metabolismo in vitro; 
Microssomas hepático de ratos; Perfil sigmoidal; Piplartina. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 Produtos naturais e piplartina  

 

 

A natureza sempre despertou fascínio no homem, não só pelos recursos 

oferecidos para sua alimentação e manutenção, mas por ser sua principal fonte de 

inspiração e aprendizado. Desde tempos antigos, diversos povos têm utilizado as 

plantas e seus derivados na busca pela cura de suas enfermidades. Os produtos 

naturais (PNs) têm sido utilizados como fonte de medicamentos e sempre tiveram 

impacto sobre a cultura e a vida de muitas civilizações, desempenhando um 

importante papel no tocante ao processo de descoberta e de desenvolvimento de 

novos fármacos (BANERJEE; SINGH; RAHMAN, 2012; LEE et al., 2013; LI; 

VEDERAS, 2009; NEWMAN; CRAGG, 2007, 2012; VIEGAS JUNIOR; BOLZANI; 

BARREIRO, 2006).  

O conhecimento do arsenal químico da natureza, a convivência e o 

aprendizado entre os diferentes grupos étnicos trouxeram contribuições para o 

desenvolvimento da pesquisa com PNs, do conhecimento da relação íntima entre a 

estrutura química de um determinado composto e suas propriedades biológicas e da 

inter-relação animais/insetos/plantas. Exemplos notáveis incluem os narcóticos do 

ópio (preparado dos bulbos de Papaver somniferum), digitálicos da dedaleira 

(Digitalis sp.), salicilatos da casca do salgueiro, quinino da casca da árvore de 

espécies de Chinchona e a cocaína das folhas da coca (HURKO, 2012; VIEGAS 

JUNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006).  

Os PNs tem tido um papel central na descoberta de agentes 

anticancerígenos, antifúngicos e antibacterianos. Dentre todos os fármacos 
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clinicamente utilizados nestas categorias, 60-80% são de origem natural (KEERTHI 

et al., 2013). Conforme estudo de Newman e Cragg (2012), de todas as novas 

entidades químicas aprovadas para todas as doenças no mundo entre 1981-2010, 

apenas 29% delas foram de origem totalmente sintética, as demais provieram de 

PNs, micro-organismos ou compostos sintéticos cuja estrutura foi baseada em PNs. 

Os PNs fornecem um grande número de moléculas que podem ser utilizadas 

na busca de um potencial agente terapêutico. Uma planta contém centenas de 

componentes químicos, porém apenas alguns são bioativos, por conseguinte é 

essencial identificá-los e isolá-los (WU et al., 2013). 

O gênero Piper pertencente à família Piperaceae, encontra-se distribuído 

nas regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo e está presente na medicina 

popular da China, Índia e América Latina (no Brasil há 260 espécies) para 

tratamento de distúrbios respiratórios, desordens do trato gastrointestinal, dentre 

outras. Há relatos na literatura de propriedades ansiolíticas, vasodilatadoras, 

analgésicas, anti-inflamatórias, citotóxica, imumomodulatória, antimicrobiana, 

antifúngica e promissora atividade antitumoral (BEZERRA et al., 2008; MORAES et 

al., 2011; RAJ et al., 2011; RODRIGUES et al., 2009). Estudos químicos conduzidos 

em algumas espécies pertencentes ao gênero Piper tem demonstrado diversidade 

de metabólitos secundários com atividade biológica, entre eles estão: piranonas, 

flavonas, terpenos, lactonas, cromonas, chalconas, lignanas, neolignanas, alcalóides 

e propenilfenóis (FACUNDO et al., 2008; LIMA et al., 2012).  

A piplartina, (E)-1-(3-(3,4,5-trimetoxifenil)acriloil)-5,6-diidropiridin-2(1H)-ona 

(Figura 1), é um alcalóide encontrado em muitas espécies do gênero Piper. Este 

metabólito secundário tem significativa atividade citotóxica contra células de 

linhagem tumoral, especialmente células da linhagem da leucemia humana, como 
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HL-60, K562, Jurkat e Molt-4, ansiolítica, antidepressiva, antifúngica e antiagregação 

plaquetária (BEZERRA et al., 2007, 2008, 2009; BEZERRA, 2008; COTINGUIBA et 

al., 2009; MORAES et al., 2011). 
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Figura 1 - Estrutura química da Piplartina. 

 

A piplartina inibiu o crescimento espontâneo de tumores malignos na mama 

e a metástase associada em camundongos (RAJ et al., 2011). Bezerra e col. (2006) 

estudaram a atividade antitumoral da piplartina em camundongos transplantados 

com sarcoma 180 (um tipo de tumor frequentemente utilizado em linhagem celular 

para análise da atividade antitumoral). Nesse estudo foi descoberto seu efeito 

antiproliferativo in vitro e in vivo.  

Jyothi e col. (2009) avaliaram os efeitos citotóxicos da E- e Z-piplartina em 

diferentes células tumorais: células embrionárias de camundongos, macrofágicas, 

linfócitos T e células do neuroblastoma humano. Nesse estudo, foi encontrado 

resultados positivos ao utilizar a E-piplartina ao contrário da Z- que falhou na 

indução da citotoxicidade. A magnitude do efeito foi comparada com o 

diferuloilmetano, um típico agente anti-cancerigeno empregado em estudos in vitro. 

Como conclusão, os autores indicaram que a E-piplartina é um promissor agente no 

combate ao câncer.  
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Moraes e col. (2011) realizaram estudos in vitro com a piplartina visando sua 

eficácia contra o parasita Schistosoma mansoni, responsável pela esquistossomose, 

uma doença endêmica de algumas regiões do Brasil. O estudo foi realizado 

comparando seu efeito frente ao praziquantel. A alta taxa de mortalidade, os efeitos 

de diminuição sobre a aptidão reprodutiva e as extensas alterações morfológicas no 

tegumento dos vermes adultos mostraram sua promissora atividade anti-helmíntica.  

Felipe e col. (2007) demonstram uma potente atividade ansiolítica, mediante 

“avaliação em campo aberto” (teste para avaliação do estado emocional da cobaia). 

O efeito foi comparável ao do diazepam. Assim, os animais retirados de suas gaiolas 

climatizadas e colocados em um novo ambiente, expressaram medo e ansiedade, 

por conta da alteração ambiental, tais como diminuição da deambulação e 

imobilização de exploração, aumento da micção e defecação devido à atividade 

autonômica aumentada. Porém, estes padrões de comportamento foram atenuados 

após administração da piplartina, igualmente aos agentes ansiolíticos conhecidos. 

Embora a literatura apresente outros estudos sobre os diversos efeitos biológicos 

para a família Piperaceae (FACUNDO et al., 2008; NAVICKIENE et al., 2003; 

ZAVERI et al., 2010) há poucos estudos sistematizados para um componente 

isolado, como a piplartina (FELIPE et al., 2007). 

 

 

1.2 Estudos de biotransformação e metabolismo in vitro  

 

 

Os seres humanos são expostos durante a vida a uma ampla variedade de 

componentes exógenos (xenobióticos) os quais sofrem metabolismo através da 

biotransformação enzimática. O metabolismo é definido como uma modificação 

estrutural do composto em questão pelo sistema enzimático por meio de reações de 
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Fase I, onde compostos apolares são convertidos em compostos mais polares por 

meio de reações de oxidação, redução e hidrólise e de Fase II, onde ocorrem 

reações de conjugação que incluem glicuronidação, sulfatação ou sulfonação, 

acetilação, metilação, conjugação com glicina e glutationa, facilitando sua eliminação 

do organismo (ASHA; VIDYAVATHI, 2009; LIN et al., 2007; SEVIOR; PELKONEN; 

AHOKAS, 2012; VANDENBERGHE et al., 2013).  

O conhecimento do metabolismo é fator importante na avaliação da 

segurança e eficácia de qualquer candidato a fármaco, para melhor entendimento de 

suas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas, bem como chave para 

determinação da sua toxidade, sendo importante na decisão de avançar, manter ou 

encerrar estes estudos. Deste modo, nas duas últimas décadas, houve crescimento 

nas taxas de sucesso, o que pode ser atribuído a pelo menos duas razões: primeiro 

a incorporação destes estudos na rotina da pesquisa, em segundo têm-se uma 

melhor compreensão das diferenças entre espécies e indivíduos, transportadores e 

enzimas biológicas, e para tanto, estratégias estão sendo formadas, melhoradas e 

aplicadas como o avanço na instrumentação para fazer previsões mais confiáveis 

entre dados in vitro e in vivo (MANSUY, 2007; PAKHUNG, 2009; SCHAAB et al., 

2010; ZHANG et al., 2012). 

Além disso, o conhecimento do candidato a fármaco frente às enzimas 

oxidativas, sua afinidade e velocidade de metabolização é crítico para seu 

desenvolvimento, principalmente em investigações de interações medicamentosas a 

fim de se minimizar sua ocorrência (ASHA; VIDYAVATHI, 2009; HARIPARSAD et 

al., 2006; PEREZ, 2007; ZIENTEK et al., 2008), visto que aproximadamente 50% de 

todos os fármacos apresentam alguma falha na fase pós-aprovacional relacionada a 

uma toxicidade inesperada, fatores genéticos, ambientais ou mesmo nutricionais 
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(SEVIOR; PELKONEN; AHOKAS, 2012). Esses estudos são essenciais para 

fornecer informações quanto às rotas metabólicas, envolvendo para tanto a 

elucidação dos metabólitos formados, sua determinação estrutural e identificação 

da(s) enzima(s) responsável(is) pela biotransformação nas Fases I e II 

(HARIPARSAD et al., 2006; TINGLE; HELSBY, 2006).  

O estudo pode ser feito empregando modelos in vivo (animais, voluntários 

sadios, pacientes) ou in vitro. A busca pelo desenvolvimento de modelos in vitro se 

sustenta em aspectos éticos, científicos e econômicos, são mais simples e 

particularmente úteis para seleção racional de espécies animais, para estudos 

toxicológicos e comparação de perfis metabólicos. Os principais modelos de estudos 

in vitro incluem o uso da fração S9, microssomas hepáticos, superssomas e 

hepatócitos (CALIXTO, 2012; SIMÕES, 2012; TINGLE; HELSBY, 2006; WU et al., 

2012). 

A fração hepática S9 é uma preparação contendo ambas as frações 

microssomal e citosólica. Há a necessidade de se suplementar o meio com os 

cofatores e os equivalentes redutores (mesma estratégia utilizada com os 

microssomas) a fim que o processo enzimático seja desencadeado, portanto, 

dependendo do cofator adicionado, têm-se as reações de Fase I (principalmete 

enzimas do meio microssomal) ou de Fase II (frequentemente enzimas citosólicas) 

ou uma combinação de ambas. A fração S9 é essencialmente utilizada em 

associação com o Teste de Ames para detecção de mutagenicidade de produtos 

químicos. Sua desvantagem reside no fato de conter menor atividade enzimática 

comparativamente aos microssomas e superssomas (CALIXTO, 2012; PLANT, 

2004; SIMÕES, 2012; ZHANG et. al., 2012). 
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O superssoma é obtido por engenharia genética de células de inseto 

infectadas por baculovírus, o qual é capaz de expressar a isoforma desejada do 

citocromo P450 (CYP). Pode ser empregado em estudos de polimorfismos, bem 

como também na avaliação da interação entre fármacos. Uma importante questão 

feita é se estas isoformas possuem as mesmas características das que são 

naturalmente expressas no fígado. Comparações da atividade metabólica de 

superssomas e microssomas sugerem que aqueles são um modelo razoavelmente 

preciso da situação in vivo com respeito à determinação do Km, embora muitas 

vezes o Vmax não seja reprodutivo. Com isto, este sistema é utilizado frequentemente 

para examinar os achados das frações microssomais, confirmando e caracterizando 

o envolvimento de determinada isoforma no metabolismo (CALIXTO, 2012; PLANT 

et al., 2004). 

Os hepatócitos, as células do parênquima do fígado, podem ser 

considerados como o “padrão ouro” para o sistema celular in vitro, representando o 

modelo mais próximo do comportamento in vivo. Sua vantagem, assim como os 

microssomas, é a possibilidade de estudar, por exemplo, variações entre indivíduos, 

sexos ou idades. Contudo, como desvantagem, há redução, com o tempo, na 

expressão das enzimas do CYP, acarretando na perda de algumas características, 

comprometendo a exatidão do modelo quando comparado ao que é visto in vivo 

(SEVIOR; PELKONEN; AHOKAS, 2012). 

Os microssomas hepáticos representam o sistema in vitro mais utilizado 

para pesquisa do perfil metabólico de uma substância candidata a fármaco (de 

OLIVEIRA et al., 2009; MESSIANO et al., 2013; ZHOU et al., 2011), são utilizados, 

na determinação qualitativa da identidade do metabólito, no fornecimento de 

informações sobre estabilidade metabólica, sendo úteis no auxílio quanto ao foco 
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nos ensaios clínicos (TINGLE; HELSBY, 2006). São obtidos por meio de 

centrifugação diferencial e consistem de vesículas do retículo endoplasmático liso. 

Como vantagens, esse modelo apresenta: baixo custo, simplicidade, facilidade de 

armazenamento (atividade enzimática pode ser mantida por um longo período sob 

congelamento) e possibilidade de avaliação da variação inter-individual. Como 

desvantagem pode-se citar o enriquecimento enzimático com determinadas enzimas 

do CYP em detrimento de outras (por exemplo: ausência de glutationa-S-transferase 

e N-acetiltransferase) e, portanto, falta de competição, resultando em altas taxas de 

biotransformação ou não aparecimento de determinados metabólitos comparada ao 

ambiente in vivo ou mesmo com sistemas celulares intactos como os hepatócitos e 

frações do fígado (HARIPARSAD et al., 2006; SIMOES, 2012). As condições de 

incubação in vitro (pH do meio de incubação, força iônica e adição de solventes 

orgânicos) necessitam ser estritamente controladas (CALIXTO, 2012). O destaque 

dado é que por conter esta relativa concentração de enzimas do CYP, este sistema 

é útil para estudos de determinação dos parâmetros cinéticos de uma enzima 

(ZHANG et al., 2012). 

Por conseguinte, ensaios in vitro estão crescentemente sendo utilizados 

como screening para novas entidades químicas e predição qualitativa e quantitativa 

da biotransformação em humanos; no entanto, exige-se cautela ao se correlacionar 

dados in vivo e in vitro devido a significativa diferença nos perfis metabólicos 

(BRANDON et al., 2003; SIMOES, 2012). 
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1.3 Citocromo P450 

 

 

A introdução do oxigênio em processos bioquímicos trouxe um salto 

evolutivo na história da vida, pelo qual muitos organismos evoluíram para utilizá-lo 

como parte do processo de sustentação da vida e, ao mesmo tempo criaram meios 

para reduzir seus efeitos tóxicos. Um desses meios é através das enzimas do CYP, 

uma heme proteína que foi cientificamente descoberta por Omura e Sato em 1964. 

Dentro de um curto espaço de tempo, tornou-se claro que se trata de uma 

superfamília com mais de 8000 isoformas presentes em uma diversidade de 

organismos, distribuídas nos três domínios filogenéticos (archaea, bacteria, 

eukarya), com mais de 14000 sequências genômicas identificadas, presentes no 

processo de biossíntese de hormônios, vitaminas e co-fatores como os 

eicosanóides, bem como na detoxificação de substratos endógenos e exógenos 

pela utilização de oxigênio e de dois equivalentes redutores fornecidos pelo 

NAD(P)H, catalizando múltiplas reações com ampla especificidade de substrato. As 

enzimas do CYP encontram-se divididas em famílias, para as quais a identidade na 

sequência de emparelhamento de aminoácidos entre membros individuais é > 40%, 

e subfamílias para as quais esta mesma identidade é ≥ 55% (DENISOV; FRANK; 

SLIGAR, 2009; GROOT et al., 2009; HRYCAY; BANDIERA, 2012; HLAVICA, 2013; 

ZANGER, SCHWAB, 2013). A equação geral que descreve o processo é mostrada 

a baixo (1):  

 

A + O2 + NAD(P)H + H
+ + 2e-   mono-oxigenase P450    AO + H2O + NAD(P)

+  (1) 
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Onde A representa o substrato e AO o produto mono-oxigenado resultante 

(HRYCAY; BANDIERA, 2012; SHAIK et al., 2010).  

São as mais importantes enzimas no metabolismo de fármacos e outros 

compostos exógenos (KORZEKWA et al., 1998), podendo catalisar várias reações 

oxidativas (Figura 2), dentre as quais a hidroxilação de hidrocarbonetos e 

compostos aromáticos, oxidação e desalquilação de heteroátomos, epoxidação de 

alcenos e clivagem oxidativa de ligações C=S, C=N, e C-C (DENISOV; FRANK; 

SLIGAR, 2009). 
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Figura 2 - Principais classes de oxidações realizadas pelas enzimas do citocromo P450. Adaptado 
de FELIPUCCI NETO, C. A. Mn(III)profirinas sintéticas como modelos químicos do citocromo 
P450: a O-desalquilação oxidativa de aril éteres substituídos como modelos de drogas por 
iodosilbenzeno. Dissertação (Mestrado em Química)- Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

 

São catalíticamente ativas por conterem um grupo prostético heme (ferro 

protoporfirina IX). O ferro ferroso reduzido tem afinidade pelo O2, mas liga-se ao CO 
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com maior afinidade, produzindo o complexo ferro ferroso–CO que exibe uma 

absorção máxima em 450 nm (banda de Soret). Esta propriedade espectral 

característica é de onde deriva o nome (o ‘P’ em P450 significa pigmento). A porção 

heme contém um átomo de ferro central ligado a seis ligantes, quatro dos quais são 

átomos de nitrogênio do anel de porfirina planar. O quinto ligante axial (próximo) é 

normalmente um ânion tiolato contribuído por um resíduo de cisteína (Cys) 

desprotonada localizada na região C-terminal da cadeia polipeptídica. Esta 

arquitetura é única e parece ser perfeitamente adaptada para ativação de oxigênio, 

para a ligação dos parceiros redox e para os requerimentos estereoquímicos de 

reconhecimento do substrato. O sexto sítio de coordenação (distante) é 

normalmente ocupado por uma porção de água facilmente substituível, deslocada 

pelo substrato durante a catálise (JUNG, 2011), conforme mostrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Estrutura geral do citocromo P450. Na figura estão ilustrados os quatro ligantes 
nitrogenados do macrociclo de porfirina, o cátion radical da porfirina e o ligante tiolato cisteína. 
Adaptado de JUNG, C. The mystery of cytochrome P450 Compound I A mini-review dedicated to 
Klaus Ruckpaul. Biochimica et Biophysica Acta, Berlin, v.1814, n. 1, p. 46–57, 2011. 
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1.4 Cinética enzimática no metabolismo de fármacos 

 

 

No campo do metabolismo de fármacos, há um esforço significativo no 

tocante à correlação das características farmacocinéticas in vivo a partir de dados in 

vitro. Se válida, pode ser utilizada na predição de propriedades farmacocinéticas e o 

potencial para interação fármaco-fármaco, bem como variabilidades genotípicas e 

fenotípicas na população. Um componente útil para esta correlação é o 

conhecimento do perfil de saturação por um fármaco, sendo, portanto, crucial a 

caracterização de uma enzima de acordo com os seus parâmetros cinéticos 

(BEZERRA; DIAS, 2007; GOLICNIK, 2011b; KORZEKWA et al., 1998). 

Leonor Michaelis e Maud Menten (1913), publicaram um conjunto de 

equações que acreditavam governar a determinação dos parâmetros cinéticos, 

baseado no conceito de uma enzima formando um complexo não-covalente com 

seu substrato antes de catalisar a reação, e, em seguida, dissociando-se a partir do 

produto, fazendo com que o comportamento cinético de uma enzima seja 

caracterizado em termos das taxas iniciais de concentração em diferentes 

substratos (ATAÍDE; HITZMANN, 2009; GOLICNIK, 2010, 2011a; JOHNSON; 

GOODY, 2011). Este esquema é mostrado na equação 2, abaixo: 

 

E(enzima) + S(substrato)           ES        E(enzima) + P(produto)  (2) 

 

Assim, Michaelis-Menten criaram uma teoria que provava ser adequada para 

esta caracterização, definindo a relação entre velocidade inicial (V0) e concentração 

de substrato [S], fator-chave, por meio da análise do efeito de cada um dos fatores 

que influencia a atividade enzimática, como por exemplo, a concentração da enzima 

e dos cofatores, pH e temperatura (BEZERRA; FRAGA; DIAS, 2013; JIA; LIU, 2007).  
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A equação da velocidade para uma reação catalisada enzimaticamente e 

com único substrato é uma expressão da relação quantitativa entre a velocidade 

inicial (V0), velocidade máxima (Vmax) e a concentração inicial do substrato [S], todas 

relacionadas através da constante de Michaelis-Menten (Km) que é equivalente a 

concentração de substrato na qual V0 é igual à metade de Vmax, e indica a afinidade 

de uma enzima pelo seu substrato. Quanto menor for o valor de Km, maior será a 

afinidade da enzima pelo substrato. E Vmax é a taxa máxima de conversão do 

substrato em produto na concentração de saturação (BLOKH et al., 2007; CALIXTO, 

2012), a equação final adaptada por Briggs e Haldane (1925) está mostrada em (3): 

 

     (3) 

 

O efeito da variação de [S] sobre V0 quando a concentração da enzima é 

mantida constante está mostrado na Figura 4, (NELSON; COX, 2011), 

demonstrando-se, assim, uma cinética de saturação, onde a relação entre a 

velocidade de reação e a concentração de substrato é estabelecida na equação de 

Michaelis-Menten (GOLICNIK, 2011a; 2011b).  
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Figura 4 - Efeito da concentração do substrato sobre a velocidade inicial de uma reação catalisada 
por uma enzima. Legenda: a= Vmax, b= Km, eixo x= [substrato], eixo y= Vo. Adaptado de JUKIC, D.; 
SABO, K.; SCITOVSKI, R. Total least squares fitting Michaelis–Menten enzyme kinetic model 
function. Journal of Computational and Applied Mathematics, Amsterdam, v. 201, n. 1, p.230–
246, 2007. 

 

Como pode ser visto até agora, um dos pressupostos de Michaelis-Menten é 

o de que a interação enzima-substrato ocorra por meio de um único sítio ativo, e por 

muitos anos esse modelo foi utilizado na descrição dos dados cinéticos in vitro. No 

entanto, tornou-se cada vez mais comum o aparecimento de modelos atípicos (não-

Michaelis-Menten), como o fenômeno da cooperatividade presente em determinadas 

enzimas, o qual não pode ser facilmente interpretado utilizando-se o modelo de sítio 

único e cujas características cinéticas exigem a adoção de um modelo com múltiplos 

sítios (HOUSTON; GALETIN, 2005; HOUSTON; KENWORTHY, 2000). 

Deste modo, Hill (1913) já havia descrito sua equação (4), para caracterizar 

a ligação cooperativa por meio de um parâmetro, o coeficiente de Hill (h), o qual 

reflete o número médio de sítios de ligação presentes em uma enzima. Isto porque, 

originalmente, esta equação foi utilizada na descrição da ligação cooperativa do 

oxigênio (O2) e do monóxido de carbono (CO) à hemoglobina, assumindo que ela é 

composta de muitas subunidades às quais se ligam simultaneamente. 
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  (4) 

 

S50 é uma constante que compreende a totalidade dos fatores de interação e 

as constantes de dissociação intrínsecas do complexo enzima-substrato nos h sítios 

de ligação e que já não é igual ao Km descrito na equação 3, exceto se h= 1, sendo 

utilizada como indicativo de cinética cooperativa (HILL; EISENBERG; CHALOVICH, 

1981). Por meio desta equação é possível se obter um comportamento ajustado aos 

novos fenômenos, evitando a ocorrência de sub ou superestimação da cinética 

quando se força a aplicação de um modelo hiperbólico como o michaeliano 

(HOUSTON; GALETIN, 2005; HOUSTON; KENWORTHY, 2000). 

 

 

1.5 Técnicas cromatográficas empregadas em estudos de metabolismo 

in vitro 

 

 

1.5.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e cromatografia 

gasosa (CG) 

 

 

Estudos de metabolismo in vitro e de caracterização dos parâmetros 

cinéticos enzimáticos são uma tarefa desafiadora, para tanto, diversos métodos 

analíticos têm sido empregados, a vantagem advinda de cada um deles dependerá 

do propósito experimental requerido. Devido à diversidade estrutural apresentada 

pelos PNs, do ponto de vista da separação, os métodos cromatográficos são 

eficientes (CHOE et al., 2012; KOSTIAINEN et al., 2003; WU et al., 2013).  
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O emprego da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) deve-se à sua 

habilidade em separar e detectar uma ampla gama de compostos presentes em 

diversos tipos de amostras, por meio da utilização de colunas recheadas (fase 

estacionária) e uma fase móvel (FM), eluída sob altas pressões (JARDIM, COLLINS, 

GUIMARAES, 2006). Sua tecnologia está se tornando mais confiável e de fácil 

utilização, como aprimoramentos podem-se citar: desenvolvimento de diferentes 

detectores, a diminuição do tamanho das partículas da coluna cromatográfica, a 

estabilidade química de novas colunas e melhor aceitabilidade de amostra, 

garantindo melhores separações, tendo como resultado geral maior eficiência, 

permitindo coletar informações quantitativas e estruturais (MASUDA et al., 2013; 

PEREZ, 2007; THEODORIDIS et al., 2012; TOLONEN; TURPEINEN; PELKONEN, 

2009).  

A necessidade da realização de análises cada vez mais rápidas levou ao 

desenvolvimento da cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE), a qual se 

baseia nos mesmos princípios da CLAE, porém utiliza volumes internos muito 

menores (conexões, alça de amostragem, bombas), detectores com celas que não 

gerem dispersão da amostra e com altas taxas de aquisição, colunas resistentes a 

altas pressões, contendo partículas menores que 2 µm, fatores estes que aumentam 

a resolução e a detectabilidade e diminuem o tempo de análise em comparação a 

CLAE (CHIARADIA, 2009; MALDANER; JARDIM, 2009), permitindo separações com 

boa capacidade de pico para matrizes complexas como plasma, urina e fezes, sem 

perda da resolução cromatográfica e aumento da eficiência de separação (expressa 

pelo número de pratos teóricos, N), que é inversamente proporcional ao tamanho de 

partícula (PEREZ, 2007). 
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Além da cromatografia líquida, emprega-se também a cromatografia gasosa 

(CG) que é uma técnica analítica bem estabelecida, comumente utilizada para a 

caracterização e identificação de compostos voláteis. Possui excelente poder de 

resolução, tornando possível, muitas vezes a análise de dezenas de substâncias de 

uma mesma amostra. Além da excelente resolução, os detectores empregados 

(ionização de chama ou espectrometria de massa) permitem, muitas vezes, a 

obtenção de baixos limites de detecção, fator importante na detecção de metabólitos 

e tornando-a uma ferramenta útil para a análise de amostras biológicas complexas 

(BONATO, 2006; TISTAERT; DEJAEGHER; HEYDEN, 2011). 

Seu princípio de separação baseia-se na diferente distribuição das 

substâncias da amostra entre uma fase estacionária (sólida ou líquida) e uma fase 

móvel (gasosa). A amostra por meio de um sistema de injeção é introduzida em uma 

coluna contendo a fase estacionária. O uso de temperaturas convenientes no local 

de injeção da amostra e na coluna possibilita a vaporização dessas substâncias que, 

de acordo com suas propriedades e as da fase estacionária, são retidas por tempos 

determinados e chegam à saída da coluna em tempos diferentes. O uso de um 

detector adequado na saída da coluna torna possível a detecção e quantificação 

dessas susbtâncias (BONATO, 2006). 

 

 

1.5.2 Espectrometria de massas 

 

 

A espectrometria de massas (EM), devido sua alta sensibilidade analítica, 

especificidade e exatidão na detecção, é uma abordagem bem sucedida para a 
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elucidação estrutural de espécies orgânicas (DE JONG; DE VRIES; KEMA, 2011). A 

utilização da CLAE, bem como a cromatografia gasosa, acopladas a espectrometria 

de massas (CLAE-EM e CG-EM), permitem a identificação e caracterização de 

fármacos e seus metabólitos, devido a seletividade apresentada pela primeira 

(KORFMACHER, 2005; SHI et al., 2013; XU et al., 2012) e o poder de resolução, 

sensibilidade, reprodutibilidade da segunda (CHOE et al., 2012; FIEHN, 2008; 

KOPKA, 2006; XIAO; ZHOU; RESSOM, 2012; ZIAREK; VOLKMAN, 2012). 

A EM é uma técnica que detecta íons gasosos da amostra de acordo com 

suas razões massa/carga (m/z). De maneira geral, existem três processos químicos 

principais pelos quais os íons gasosos podem ser gerados: remoção/adição de um 

elétron, resultando em íons radicais (M•+ ou M•-); protonação/desprotonação, levando 

à formação de moléculas protonadas ([M+H]+)/desprotonadas ([M+H]-) e, 

cationização/anionização, que resultam em moléculas cationizadas ([M+Na]+)/ 

anionizadas ( [M+Cl]-) (VESSECCHI et al., 2008). 

As fontes de ionização mais utilizadas são: ionização por elétrons (IE) e 

ionização por eletrospray (IES). A primeira gera íons com elevado conteúdo de 

energia residual interna, com grande número de íons fragmentos, o que é 

interessante do ponto de vista da elucidação estrutural. Na segunda, o modo de 

ionização é denominado “suave”, porque uma pequena quantidade de energia é 

transferida para a amostra, o que resulta em íons com energia residual interna 

relativamente baixa não sendo suficiente para gerar uma fragmentação significativa. 

Os espectros se caracterizam pela presença de poucos íons fragmentos e de íons 

precursores relativamente intensos (CHIARADIA, 2009; VESSECCHI et al., 2008). 
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Para as reações de biotransformação, a detecção do íon molecular permite a 

identificação da mudança ocorrida na massa molecular, as mais comuns estão 

mostradas na Tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1 - Alterações mais comuns introduzidas na massa molecular de uma substância por meio de 

reações de Fase I (TOLONEN; TURPEINEN; PELKONEN, 2009). 

Biotransformação 

(Fase 1) 

Mudança na fórmula molecular Mudança de massa (Da) 

Descarboxilação -CO2 -43,9898 

Desidratação -H2O -18,0106 

Desmetilação -CH2 -14,0157 

Desidrogenação -H2 -2,0157 

Hidroxilação +O +15,9949 

N/S-oxidação +O +15,9949 

Epoxidação +O +15,9949 

Hidratação +H2O -18,0106 

 

Vários analisadores de massas têm sido utilizados para as análises destas 

reações de biotransformação, incluindo quadrupolos, armadilhas de íons (íon trap), 

analisador por tempo de vôo (TOF), orbitrap e analisadores por transformada de 

Fourier (FTMS). A informação de cada um destes é um pouco diferente, por 

exemplo, os dados obtidos com quadrupolos e armadilhas de íons (íon trap) são de 

baixa resolução (os íons são distinguidos por uma unidade de massa atômica), 

enquanto que a partir de TOF, Orbitrap e FTMS é de alta resolução (íons 

distinguidos com precisão de 0,0001 unidade de massa atômica), fornecendo 

medições precisas de massas (< 3-5 ppm) que ajudam na interpretação dos dados 

(KORFMACHER, 2005; PEREZ, 2007; WU et al., 2013) e com isto, tornam-se 

adequados para determinação do perfil metabólico de um composto, permitindo a 
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identificação das alterações ocorridas por meio das reações de biotransformação 

(TOLONEN; TURPEINEN; PELKONEN, 2009), conforme Tabela 1. 

A dificuldade em se obter informações estruturais empregando métodos de 

ionização “brandos” por meio da EM em um único estágio impulsionou o 

desenvolvimento da espectrometria de massas sequencial (EM/EM), o qual utiliza 

dois estágios de EM, em que um deles é usado para isolar o íon de interesse e o 

outro para estabelecer uma relação entre este íon e os que foram gerados a partir 

da sua decomposição induzida, sendo utilizado para tal diversas metodologias, 

como: a varredura dos íons produto (“product-ion scan”), varredura dos íons 

precursores (“precursor-ion scan”), varredura da contante perda de íons neutros 

(“constant-neutral-loss scan”) e o monitoramento seletivo de reação (“selected-

reaction monitoring”). A EM/EM é amplamente empregada na detecção de 

compostos presentes em baixas concentrações em matrizes complexas, uma vez 

que possibilita um aumento na detectabilidade e reduz a interferência espectral de 

compostos presentes na matriz, além de aumentar a quantidade de informação 

estrutural que se pode obter (CHIARADIA, 2009; VESSECCHI et al., 2008; WU et 

al., 2013). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A extração líquido-líquido, após a otimização dos parâmetros, mostrou-se 

seletiva para a extração da piplartina, proporcionando uma limpeza adequada da 

amostra para análise por CLAE-DAD. A metodologia analítica desenvolvida foi 

completamente validada e demonstrou ser um método simples e seletivo. 

A plotagem da taxa de reação versus a concentração de piplartina 

apresentou um perfil de saturação sigmoidal, confirmado pelo formato convexo do 

gráfico de Eadie-Hofstee, desviando-se da cinética hiperbólica descrita por 

Michaelis–Menten, indicando comportamento cooperativo. A isoforma responsável 

pela sua biotransformação apresenta pelo menos dois sítios ativos de ligação. 

Após incubação da piplartina no meio microssomal, dois produtos 

hidroxilados de fase I foram formados e identificados por meio da análise dos 

espectros gerados por CLUE-DAD-EM/EM, CLAE-DAD-EM de alta resolução, 

empregando IES e CG-EM, empregando IE. A estrutura de um deles foi confirmada 

por meio de dados comparativos com a literatura e trata-se do (E)-5-hidroxi-1-(3-

(3,4,5-trimetoxifenil)acriloil)-5,6-diidropiridin-2(1H)-ona. 

Dessa forma, a fração microssomal de fígado de ratos confirmou ser um 

método útil, rápido, simples para o estudo preliminar de metabolismo in vitro. 
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