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RESUMO  

 

MARQUES, Lucas Maciel Mauriz. Disposição cinética, metabolismo e 
permeabilidade intestinal in vitro do alcaloide govaniadina. 2017. 170f. Tese 
(Doutorado em Ciências) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Ao longo da história da humanidade, os produtos naturais oriundos de plantas, vêm 
sendo investigados e utilizados no tratamento de inúmeras doenças. Os alcaloides 
do gênero Corydalis, do tipo tetrahidroprotoberberina e, em especial a govaniadina, 
foram identificados como uma nova categoria de ligantes dopaminérgicos e 
responsáveis por atividades analgésica, antimalárica, leishmanicida e antiurease. A 
partir destes dados, objetivou-se investigar o perfil farmacocinético, o metabolismo e 
a permeabilidade intestinal in vitro do alcaloide govaniadina. Como resultado geral 
para o metabolismo in vitro, empregando fração microssomal animal e humana, 
foram obtidos cinco metabólitos: um O-desmetilado (M1); um di-hidroxilado (M2); um 
mono-hidroxilado (M3) e  dois glicuronidados (M4 e M5). Um método por CLUE-
EM/EM foi desenvolvido e validado para investigação do perfil farmacocinético da 
govaniadina em plasma de ratos, após a administração intravenosa. A análise das 
curvas de decaimento plasmático versus tempo de coleta indicam que os dados se 
ajustam ao modelo bicompartimental, com meia-vida de distribuição = 9,2 ± 8,9 min, 
clearance = 41,7 ± 30,4 mL min-1 kg-1 e meia-vida de eliminação = 55,1 ± 37,9 min. 
Com relação aos estudos de viabilidade celular, a govaniadina apresentou efeitos 
citotóxicos moderados frente às linhagens celulares Hep G2, HeK-T-293 e CCF-
STTG1 em concentrações até 100 µmol L-1. Estudo de permeabilidade intestinal in 
vitro em modelo Caco-2, sugere transporte por difusão passiva, com coeficiente de 
permeabilidade aparente de 20,6 ± 3,9 × 10-6 cm/s e taxa de efluxo de 0,55. Estes 
resultados serão importantes para direcionar os experimentos futuros no que tange 
ao desenvolvimento farmacêutico da govaniadina. 
 
Palavras-chave: Govaniadina. Metabolismo in vitro. Farmacocinética. 

  



	

ABSTRACT 

 

MARQUES, Lucas Maciel Mauriz. Kinetic disposition, in vitro metabolism and 
intestinal permeability of the govaniadine alkaloid. 2017. 170f. Thesis (Doctoral).  
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Throughout humankind history, natural products from plants have been investigated 
and have been used in the treatment of countless diseases. 
Tetrahydroprotoberberine alkaloids from the Corydalis, in particular govaniadine, has 
been identified as a new category of dopaminergic ligands and responsible for 
analgesic, antimalarial, leishmanicidal and antiurease properties. Taking these data 
into account, the aim of this work was to investigate the pharmacokinetic profile, the 
in vitro metabolism and the intestinal permeability of the alkaloid govaniadine. As a 
general result for the in vitro metabolism, employing animal and human microsomal 
fraction, five metabolites were obtained: one O-demethylated (M1); one 
dihydroxylated (M2); one monohydroxylated (M3) and two glucuronidated (M4 and 
M5). A LC-MS/MS method was developed and validated for the investigation of the 
govaniadine pharmacokinetic profile in rat plasma following intravenous 
administration. The mean plasma concentration versus time profile was best fitted to 
a two-compartmental model, with a distribution half-life = 9.2 ± 8.9 min, clearance = 
41.7 ± 30, 4 mL min-1 kg-1 and an elimination half-life = 55.1 ± 37.9 min. Regarding 
cell viability studies, govaniadine showed moderate cytotoxic effects against Hep G2, 
HeK-T-293 and CCF-STTG1 cell lines at concentrations up to 100 µmol L-1. In vitro 
intestinal permeability study in Caco-2 model, suggests passive diffusion transport, 
with an apparent permeability value of 20.6 ± 3.9 × 10-6 cm/s and an efflux rate of 
0.55 . These results will be important to guide future experiments concerning 
govaniadine pharmaceutical development. 
 
Keywords: Govaniadine. In vitro metabolism. Pharmacokinetics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Considerações gerais 

 

Ao longo da história da humanidade, os produtos naturais (PNs), oriundos de 

plantas, vêm sendo investigados e utilizados no tratamento de inúmeras doenças 

(CRAGG; GROTHAUS; NEWMAN, 2014; WU et al., 2013). Como afirmado por 

Newman e Cragg (2012, 2016): os PNs e/ou compostos baseados no seu arranjo 

estrutural, desempenham papel significativo na descoberta de fármacos e 

representam fonte mais bem sucedida neste sentido.  

A biodiversidade é fonte de novas estruturas químicas. Os metabólitos 

secundários, que não estão relacionados com o metabolismo primário, são vitais 

para a sobrevivência das plantas e são produzidos por meio do metabolismo 

especializado como forma de defesa contra herbívoros e patógenos (ou de outras 

fontes de estresse biótico e abiótico) ou como atração para o agente polinizador. 

Como exemplos de PNs, citam-se: flavonoides, terpenos, polifenois e alcaloides 

(ATANASOV et al., 2015; BRUSOTTI et al., 2014; DAVID; WOLFENDER; DIAS, 

2015; KINGSTON, 2011; MOREIRA et al., 2016; WOLFENDER et al., 2015; ZHAO; 

DAVIS; VERPOORTE, 2005). 

Atanasov et al. (2015) relataram que a partir da análise de 122 compostos 

utilizados como medicamentos, 80% foram provenientes de plantas cuja utilização 

etnofarmacêutica está relacionada com as indicações para as quais os respectivos 

compostos são prescritos. Atmaca et al. (2016) destacaram que das atuais 

medicações no mercado, 25-48% foram provenientes de plantas, fato também 

confirmado por Patridge et al. (2016) que publicaram que para o Food and Drug 

Administration (FDA), os PNs e seus derivados representam mais de um terço 

dentre todas as fontes de novos agentes terapêuticos por eles aprovados.  

O processo de descoberta e desenvolvimento de um fármaco é prolongado e 

arriscado. O investimento anual global, em termos de pesquisa e desenvolvimento, 

está em torno de US$ 50 bilhões (HARVEY 2014; MOREIRA et al., 2016; NILSSON 

et al., 2015). Não apenas os valores envolvidos estão cada vez mais elevados, a 

taxa de insucesso também, em torno de 85-75%, para novos fármacos (DENG; 

LENTO; WILSON, 2016). À vista disto, o interesse científico pela descoberta de 
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medicamentos a partir de fontes naturais renova-se, apesar dos conhecidos desafios 

(ATANASOV et al., 2015; ATMACA et al., 2016). 

 

1.2. Gênero Corydalis 

 

O gênero Corydalis, pertencente à família Fumariaceae, engloba cerca de 

470 espécies, é nativo da China, das cordilheiras do Himalaia no Nepal, Paquistão e 

Índia, também sendo encontrado em regiões montanhosas do leste africano (DAR et 

al., 2011). Extratos de plantas, de diferentes espécies deste gênero, têm sido 

utilizados como analgésicos na Ásia Oriental (KIM; CHOI; LEE, 2012) e 

apresentaram atividade contra hepatite, amebíase e câncer de fígado (SUN et al., 

2006). Os alcaloides são considerados os constituintes responsáveis pelas 

atividades biológicas (YANG et al., 2014), alguns deles apresentando potencial 

terapêutico para o tratamento da doença de Alzheimer (KHODOROVA et al., 2013).  

Os alcaloides do tipo tetrahidroprotoberberina (THPB) estão distribuídos nas 

famílias: Papaveraceae, Berberidaceae, Fumariaceae, Menispermaceae, 

Ranunculaceae, Rutaceae, Annonaceae, Magnoliaceae e Convolvulaceae 

(GRYCOVA; DOSTAL; MAREK, 2007). Aqueles constituem uma importante classe 

devido às suas ações antitumoral e citotóxica (CHEN et al., 2005; MANZZINI et al., 

2003), antimicrobiana, antifúngica (GADHIYA; PONNALA; HARDING, 2015), 

atividade biológica no sistema nervoso central e cardiovascular (GE et al., 2014) e 

ao seu papel central na biossíntese de vários outros tipos de alcaloides incluindo 

protopinas e espirobenzilisoquinolinas (SUAU; SILVA; VALPUESTA, 1991).  

Os alcaloides do tipo tetrahidroprotoberberina (THPB) deste gênero, e em 

especial a govaniadina (Figura 1.0), foram identificados como uma nova categoria de 

ligantes dopaminérgicos (GADHIYA et al., 2016; SHRESTHA et al., 2013) e também 

responsáveis pelas atividades analgésica, antimalárica, leishmanicida e antiurease 

(CALLEJON et al., 2014; BODNAR 2017; GRYCOVA; DOSTAL; MAREK, 2007; 

MODOLO et al., 2015; MUHAMMAD et al., 2015; SHRESTHA et al., 2013, 2016; 

WANGCHUK et al., 2012).  
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Figura 1.0 - Estrutura molecular da govaniadina: (14aS)-2-metoxi-5,8,14,14a-

tetraidro-6H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquino[2,1-b]isoquinolin-1-ol 
 

1.3. Prospecto do trabalho 

 

O presente estudo será apresentado em três capítulos, cada um composto 

por introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussão e comentários 

finais. 

O capítulo 1 apresenta o desenvolvimento de metodologias de metabolismo 

in vitro do alcaloide govaniadina empregando as frações microssomal hepática 

animal (suína e murina), fração microssomal hepática (humana), frações citosólica e 

S9 (suína). Os resultados, para as diferentes metodologias, são discutidos e 

comparados, a fim de se poder predizer o que será formado in vivo. 

No capítulo 2, investiga-se a disposição cinética da govaniadina após a 

administração intravenosa (i.v.) em bolus em ratos Wistar, bem como a fração ligada 

às proteínas plasmáticas. 

No capítulo 3, avalia-se a atividade citotóxica do alcaloide govaniadina em 

linhagem de células hepáticas (Hep G2), renais (Hek-T-293) e de astrocitoma do 

cérebro humano (CCF-STTG1). Discute-se, também, a sua absorção intestinal in 

vitro, por meio do emprego do modelo de monocamadas de células Caco-2. 
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OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral do presente trabalho foi contribuir para o conhecimento do 

perfil metabólico e farmacocinético do alcaloide govaniadina. 

Para se alcançar este objetivo foram desenvolvidas as seguintes etapas: 

• Avaliação e comparação do metabolismo in vitro empregando as 

frações microssomal hepática animal (suína e murina) e humana, frações citosólica e 

S9 (suína); 

• Investigação do perfil farmacocinético em ratos Wistar após a 

administração intravenosa (i.v.) em bolus e determinação da fração de ligação às 

proteínas plasmáticas; 

• Avaliação da atividade citotóxica em linhagem de células hepáticas 

(Hep G2), renais (Hek-T-293) e de astrocitoma do cérebro humano (CCF-STTG1). 

Bem como, caracterização da absorção intestinal in vitro empregando o modelo de 

monocamadas de células Caco-2.  

 



	 	 	 	 	 	

CONCLUSÃO DO TRABALHO DE PESQUISA 

 

Ao término dos três capítulos pode-se concluir que: 

• A govaniadina é passível de sofrer reações de metabolismo in vitro, 

sejam elas de Fase I ou II, mediante o emprego de diferentes frações subcelulares 

de fontes diversas (animal ou humana).  

• Os metabólitos encontrados provavelmente serão também formados in 

vivo. Um O-desmetilado (M1); um di-hidroxilado (M2); um mono-hidroxilado (M3) e  

dois glicuronidados (M4 e M5). 

• A análise das curvas de decaimento plasmático versus tempo de coleta 

indicam que os dados se ajustam ao modelo bicompartimental, com meia-vida de 

distribuição = 9,2 ± 8,9 min, clearance = 41,7 ± 30,4 mL min-1 kg-1 e meia-vida de 

eliminação = 55,1 ± 37,9 min. 

• Com relação aos estudos de viabilidade celular, a govaniadina 

apresentou efeitos citotóxicos moderados frente às linhagens celulares Hep G2, 

HeK-T-293 e CCF-STTG1 em concentrações até 100 µmol L-1. 

• A análise do perfil de permeabilidade intestinal in vitro em modelo 

Caco-2, revela que a govaniadina distribui-se pelo organismo, com expectativa de 

ser bem absorvida. Isto certifica a continuidade de estudos visando o 

desenvolvimento deste alcaloide como um futuro fármaco. 
 


