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RESUMO 

 
SANTOS, M. D. Lychnophora ericoides Mart: avaliação farmacológica e considerações 
sobre o metabolismo oxidativo das substâncias bioativas. 2006. 152 f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2006. 
 
O estudo de determinada espécie vegetal com fins medicinais é uma tarefa multidisciplinar 
que envolve a realização de pesquisas físicas, químicas e biológicas.  Neste contexto, estudos 
farmacológicos e toxicológicos possuem papel de destaque pois permitem avaliar parâmetros 
como segurança e eficácia do medicamento, essenciais para o paciente e necessários para o 
registro aos órgãos reguladores. Lychnophora ericoides (arnica da serra), uma espécie 
endêmica no Brasil, é amplamente utilizada pela medicina tradicional para o tratamento de 
dor e inflamação. Por outro lado, a espécie carece de estudos para comprovar sua segurança e 
propriedades terapêuticas. Assim, os objetivos deste trabalho são: realizar ensaios 
farmacológicos in vivo para avaliar as propriedades analgésica (modelo da contorção 
abdominal induzida por ácido acético em camundongos e teste da formalina em ratos), 
antiinflamatória (edema de pata induzido por carragenina em ratos) e antipirética (febre 
induzida por LPS em ratos) de frações polares de L. ericoides e do ácido clorogênico (CGA, 
ácido 5-cafeoilquínico); avaliar o efeito de metabólitos secundários de L. ericoides sobre a 
síntese de mediadores inflamatórios produzidos por células U-937 cultivadas in vitro; e 
estudar o metabolismo oxidativo destes metabólitos em reações catalisadas por 
metaloporfirinas sintéticas (sistema biomimético do citocromo P450) e por mitocôndrias 
isoladas de fígado de ratos. Os resultados obtidos nos ensaios farmacológicos mostram que as 
propriedades farmacológicas do vegetal estão distribuídas em partes distintas da planta. 
Enquanto as raízes são predominantemente analgésicas, as folhas são tanto analgésicas como 
antiinflamatórias. Ainda, o ACG possui propriedades tanto analgésica como antiinflamatória, 
mas não antipirética. Quanto ao efeito dos metabólitos secundários sobre a produção de 
mediadores inflamatórios, observa-se que a vicenina-2 (VIC-2) é capaz de reduzir 
significativamente o mediador prostaglandina E2 (PGE2). Este efeito da VIC-2 sobre a PGE2 
não decorre da inibição da transcrição/tradução da enzima cicloxigenase-2 e também não 
decorre da inibição direta da atividade catalítica da enzima. Baixas concentrações do ácido 
3,5-dicafeoilquínico e do ácido 4,5-dicafeoilquínico possuem efeito moderado sobre a 
produção de PGE2, enquanto altas doses levam a um aumento da produção do mediador. 
Além disso, os ácidos dicafeoilquínicos mencionados e o ácido 3,4,5-tricafeoilquínico são 
capazes de inibir significativamente a produção da proteína quimioatraente de monócitos-3 
(MCP-3), envolvida na migração de células imunes para o foco inflamatório. O ACG é capaz 
de inibir algumas citocinas, como o fator de necrose tumoral-alfa, interleucina-6 e MCP-3. 
Por outro lado, seu metabólito oxidado majoritário OX-ACG, obtido nas reações 
biomiméticas com metaloporfirna, é inativo ou fracamente ativo sobre estes mediadores. Os 
resultados do metabolismo oxidativo do ACG por metaloporfirinas sintéticas mostram a 
formação de 3 metabólitos: hidroxilado, dicarbonilado e carbonilado (OX-ACG), sendo o 
último produzido majoritariamente neste sistema biomimético. O mesmo padrão de oxidação 
foi verificado nas reações de metabolismo oxidativo dos ácidos dicafeoilquínicos. Por fim, o 
único metabólito oxidado do ACG produzido por mitocôndrias de fígado de ratos corresponde 
ao metabólito carbonilado majoritário OX-ACG obtido das reações com metaloporfirina. 
 
Palavras-chave: Lychnophora ericoides. Antiinflamatório. Analgésico. Ácidos 
cafeoilquínicos. Vicenina-2. PGE2. MCP-3. Metaloporfirina. Oxidação. 



SUMMARY 

SANTOS, M. D. Lychnophora ericoides Mart: pharmacological evaluation and 
considerations on the oxidative metabolism from its bioactive compounds. 2006. 152 p. 
Thesis (Doctoral) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2006. 
 
The scientific study of medicinal plants is a multidisciplinary task and involves many fields of 
knowledge such as physics, chemistry and biology. In this context, pharmacological and 
toxicological studies play an important role since they allow evaluating parameters such as 
safety and efficacy. These parameters have to be well established, being essential for the 
patient’s safety and mandatory for the regulatory agencies. Lychnophora ericoides (arnica da 
serra), an endemic plant from Brazil, is widely used in traditional medicine to treat pain and 
inflammation. On the other hand, the species still lacks solid information on its safety and 
therapeutic properties. Therefore, the goals of this study are: to perform in vivo 
pharmacological assays (acetic acid-induced writhing test in mice, formalin pain in rats, 
carrageenan-induced rat paw edema, LPS-induced fever in rats) with polar fractions from L. 
ericoides and also chlorogenic acid (CGA, 5-caffeoylquinic acid); to evaluate the effect of 
secondary metabolites from L. ericoides on the synthesis of inflammatory mediators produced 
by in vitro cultured U-937 cells; to study the oxidative metabolism of the metabolites 
aforementioned catalyzed by synthetic metalloporphyrin (cytochrome P450 biomimetic 
system) and also by rat liver mitochondria. The results obtained in the pharmacological assays 
show that the analgesic and anti-inflammatory activities are distributed in distinct parts of the 
plant. Whereas the roots are predominantly analgesic, the leaves are both analgesic and anti-
inflammatory. Also, CGA present both analgesic and anti-inflammatory activities but no 
antipyretic activity. When it comes to the effect of the secondary metabolites on the 
production of inflammatory mediators, vicenin-2 (VIC-2) is able to significantly inhibit PGE2 
in a dose-dependent fashion. The effect exerted by VIC-2 on PGE2 is due neither to its 
inhibition on the synthesis of cycloxigenase-2 nor on the direct inhibition of the catalytic 
activity of the enzyme. Lower concentrations of 3,5-dicaffeoylquinic and 4,5-dicaffeoylquinic 
acids present a slight inhibitory effect on PGE2 synthesis; however, increasing doses stimulate 
the production of the mediator. In addition, the dicaffeoylquinic acids and the 3,4,5-
tricaffeoylquinic acid are able to significantly inhibit the production of the chemokine 
monocyte chemoattractant protein-3 (MCP-3), involved in the migration of immune cells to 
the inflammatory site. CGA is able to inhibit some of the evaluated cytokines, such as tumor 
necrosis factor alpha, interleukin-6 and MCP-3. On the other hand, the major oxidized 
metabolite from CGA (OX-CGA) obtained from the metalloporphyrin biomimetic reactions is 
inactive or weakly active on the production of such cytokines. The results obtained in the 
metalloporphyrin-catalyzed oxidation reactions of CGA show the formation of 3 metabolites: 
hydroxylated, dicarbonylated and carbonylated (OX-CGA), the last being the major 
compound obtained in this biomimetic system. The same oxidation pattern is observed in the 
biomimetic oxidation of the dicaffeoylquinic acids. Finally, the single CGA oxidized 
metabolite produced by rat liver mitochondria corresponds to the carbonylated metabolite 
OX-CGA obtained in the metalloporphyrin reactions. 
 
 
 
 
Keywords: Lychnophora ericoides. Anti-inflammatory. Analgesic. Caffeoylquinic acids. 
Vicenin-2. PGE2. MCP-3. Metalloporphyrin. Oxidation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Plantas medicinais, descoberta e desenvolvimento de fármacos – 

passado, presente e futuro 

 

 

“Driven by chemistry but increasingly guided 

by pharmacology and the clinical sciences, 

drug research has contributed more to the 

progress of medicine during the past century 

than any other scientific factor”. 

Jürgen Drews

 

 

 O processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos para a terapia, como 

o conhecemos atualmente, possui pouco mais de 100 anos de existência. Dois fatores foram 

fundamentais para a consolidação deste processo: o estabelecimento dos princípios e métodos 

da química, permitindo a resolução de vários problemas práticos (principalmente fora do 

escopo da própria química) e o estabelecimento da farmacologia como uma disciplina bem 

estruturada (DREWS, 2000). Dentro da química, a teoria pioneira de August Kekulé (1829 – 

1896) sobre a estrutura dos compostos orgânicos aromáticos (“teoria do benzeno” - 1865) deu 

impulso decisivo para o desenvolvimento de corantes (WAINWRIGHT, 2003). A química 

dos corantes, por sua vez, teve influência marcante na medicina devido à afinidade seletiva de 

alguns destes corantes por tecidos biológicos, levando Paul Ehrlich (1854 - 1915) a propor a 



 

existência dos quimiorreceptores. A existência de quimiorreceptores diferentes, os quais 

possuem afinidade por ligantes diferentes, constitui a base da quimioterapia (RIETHMILLER, 

2005; VYAS; KRISHNASWAMY, 2006). No século XIX, precisamente em 1815, o 

isolamento da morfina (HUXTABLE; SCHWARZ, 2001) por Friedrich Sertürner (1783 – 

1841) demonstra a importância da química analítica no processo de separação e identificação 

estrutural de princípios ativos de plantas medicinais. De fato, o desenvolvimento da química 

analítica nos últimos dois séculos (particularmente a cromatografia, termo cunhado pelo 

botânico russo Mikhail Tsvet, 1872 - 1919) chegando às recentes técnicas cromatográficas 

acopladas a detectores espectrométricos ou espectroscópicos (EXARCHOU et al., 2005; 

NIESSEN; TINKE, 1995) teve impacto decisivo sobre o processo de descoberta de novos 

fármacos. As novas técnicas desenvolvidas a partir da metade do século XX, como 

conseqüência direta dos avanços científicos obtidos após a II Guerra Mundial, também são 

fatores decisivos para o desenvolvimento de novos medicamentos nunca antes vislumbrados. 

A descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1929 (FLEMING, 1929) é um marco 

deste período, ilustrado pelo declínio constante dos índices de mortalidade principalmente dos 

países desenvolvidos. Quanto à farmacologia, os trabalhos posteriores a Ehrlich avançaram no 

sentido da descoberta das diferentes classes terapêuticas atuando em alvos moleculares 

distintos, sendo estes alvos constituídos basicamente por receptores acoplados à proteína G ou 

enzimas (DREWS; RYSER, 1997). Também a partir da década de 1950, os avanços na área 

da química sintética deram impulso ao surgimento da química combinatória. A química 

combinatória visa a síntese de um grande número de derivados (algumas vezes a partir de um 

composto líder biologicamente ativo), buscando-se atividades otimizadas dentro da série de 

compostos. Mais recentemente, os últimos 35 anos testemunharam o surgimento e o 

desenvolvimento da biologia molecular, que se apresenta como uma ferramenta poderosa no 

processo de desenvolvimento de medicamentos. Nesta abordagem manipula-se a informação 



 

genética com o intuito de criar novos compostos capazes de atuar sobre mecanismos de ação 

bioquímicos conhecidos. Dentre os agentes terapêuticos desenvolvidos pela biologia 

molecular destacam-se os interferons, citocinas e anticorpos monoclonais (JELKMANN, 

2004; KO; KOPROWSKI, 2005; MASIHI, 2001). 

O advento das ciências genômicas, do sequenciamento rápido de DNA, da química 

combinatória, dos ensaios celulares e dos high throughput screenings (HTS, termo em inglês 

que significa “avaliação preliminar em larga escala”) levaram a um “novo” conceito em 

descoberta de medicamentos. De acordo com Drews (2000), neste “novo” conceito a 

racionalidade científica de químicos e biólogos e a discussão crítica são muitas vezes 

substituídos pela mágica de números grandiosos, os quais são muitas vezes manipulados por 

estratégias de mercado e não correspondem à realidade. Assim, apesar dos notáveis avanços 

trazidos por estas técnicas que se desenvolvem rapidamente, a velocidade de descoberta de 

novos fármacos ainda encontra-se muito aquém do esperado, principalmente em relação ao 

volume de recursos investidos. Para ilustrar este fato compara-se o número de compostos 

avaliados com o número de hits (um hit corresponde a uma substância que responde 

positivamente em um ensaio particular e que pode levar ao surgimento de um composto líder). 

Estima-se que no início da década de 1990 as companhias farmacêuticas tinham estrutura para 

executar e processar 200 mil pontos de dados (um ponto de dado equivale à avaliação de um 

composto, em uma concentração, em um determinado ensaio). Já no início do ano 2000 este 

número foi estimado em quase 50 milhões. Embora tenha havido um crescimento gigantesco 

quanto à eficiência dos processos de HTS, isto não refletiu em aumento na produtividade em 

pesquisa das 50 maiores indústrias farmacêuticas (DREWS, 1998; DREWS, 2000; DREWS, 

2003). Vários motivos poderiam explicar esta relativa “falta de sucesso”. Dentre eles, 

protocolos de química combinatória muitas vezes não levam em conta as características dos 

descritores biológicos, ou seja, das propriedades estruturais dos alvos terapêuticos. Além 



 

disso, existe a necessidade de uma melhor caracterização estrutural destes alvos, permitindo 

assim que o desenho racional de fármacos seja realizado com maior eficiência 

(AGRAFIOTIS, 1997; DIXON; VILLAR, 1998). Por fim, Drews (2000) afirma que, para 

desenvolver novos medicamentos, é muito importante compreender e conseqüentemente 

validar o papel de alvos moleculares hipotéticos em relação à determinada doença, fato que 

muitas vezes é negligenciado. 

Apesar de todos os avanços da medicina moderna a partir da metade do século 

passado, as plantas ainda contribuem significativamente para o tratamento e a cura de 

doenças. Documentos escritos pelas primeiras civilizações comprovam que as plantas 

medicinais representaram a única fonte de tratamento para as enfermidades, sendo seu uso tão 

antigo quanto à história do homem (CALIXTO, 2000). Uma análise histórica permite 

observar que a descoberta e o desenvolvimento de vários medicamentos estão intimamente 

ligados às plantas. No início, quando os métodos de extração, purificação e identificação 

ainda não haviam sido desenvolvidos, empregava-se diretamente sucos e extratos do vegetal. 

Com o desenvolvimento tecnológico, algumas plantas passaram a ser empregadas como fonte 

para a extração direta dos princípios ativos. Ainda, estes princípios ativos também serviam 

como material de partida para a síntese de derivados químicos ou mesmo como modelo para a 

síntese total de fármacos. Talvez o exemplo mais clássico do emprego de plantas medicinais 

na terapia moderna seja o ácido acetilsalicílico (AAS), um ácido orgânico com propriedades 

analgésicas e antiinflamatórias reconhecidas (McCURDY; SCULLY, 2005; VANE, 2000). O 

AAS é um derivado semi-sintético do ácido salicílico, cujos precursores salicina e saligenina 

são extraídos das cascas de Salix alba e Filipendula ulmaria. Nesta linha, vários outros 

exemplos podem ser citados, como o analgésico narcótico morfina (e seus derivados semi-

sintéticos codeína e heroína) extraída da Papaver somniferum (papoula); as saponinas 

esteroidais de Dioscorea sp. (inhame) e Agave sislana (sisal) que são material de partida para 



 

a síntese de progesterona e cortisona; os relaxantes musculares tubocurarina e C-toxiferina 

extraídos de Chondodendron tomentosum e Strychnos toxifera; os glicosídeos cardiotônicos 

digitoxina e digoxina extraídos de Digitalis purpurea e D. Lanata; o alcalóide antimalárico 

quinina extraído da casca de algumas espécies de Cinchona spp.; e os alcalóides tropânicos 

espasmolíticos hiosciamina/atropina e escopolamina de Atropa beladonna 

(HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003). Mais recentemente, entre as décadas de 

1980 e 1990, a química de produtos naturais tornou-se a principal linha de pesquisa para a 

descoberta de novos agentes antitumorais (CRAGG; NEWMAN; SNADER, 1997; 

HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003). Dentre outros exemplos de medicamentos 

antitumorais destacam-se os alcalóides antileucêmicos vincristina e vimblastina (e o derivado 

sintético vinorelbina) isolados de Catharanthus roseus (CRAGG; NEWMAN, 2005; 

GREGORY; SMITH, 2000); os diterpenos taxol e docetaxel de Taxus brevifolia e os 

alcalóides camptotecina, topotecan e irinotecan de Camptotheca acuminata (HUIZING et al., 

1995; OBERLIES; KROLL; 2004). 

Além de fornecer princípios ativos para o emprego direto na terapia, as plantas 

medicinais também podem ser utilizadas como fitoterápicos, os quais são definidos como 

preparações padronizadas, constituídas de misturas complexas de uma ou mais plantas, 

usadas para o tratamento de várias doenças (CALIXTO, 2000). Neste caso, tanto a atividade 

farmacológica como os compostos responsáveis por esta atividade devem estar bem definidos 

(HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003). Entretanto, em alguns casos os princípios 

ativos responsáveis por sua ação farmacológica são desconhecidos e o sinergismo entre as 

substâncias parece ser o principal responsável pela ação (KINGHORN, 2001). Muito 

freqüentemente, a atividade dos extratos vegetais não é reproduzida pelas substâncias ativas 

isoladas. Assim, é possível que a atividade farmacológica seja resultante da ação de mais de 

um componente, que podem eventualmente atuar sobre os mesmos processos bioquímicos e 



 

podem também contribuir de outras maneiras, modificando a solubilidade, alterando 

fenômenos de absorção ou influenciando a estabilidade (SCHENKEL; GOSMANN; 

PETROVICK, 2001). Como exemplos de extratos vegetais padronizados que são prescritos 

atualmente encontra-se o ginco (Ginkgo biloba), o qual contém diterpenos (gincolídeos) que 

melhoram a circulação central e periférica, uma lactona terpênica (bilobalídeo) com 

propriedades neuroprotetoras e também flavonóides antioxidantes (ZHOU et al., 2004); e a 

erva de São João (Hypericum perforatum) para o tratamento da depressão, cujo modo de ação 

ainda não está totalmente esclarecido (KASPER, 2001; MENNINI; GOBBI, 2004). De 

acordo com Mahady (2001), nota-se nos últimos anos um interesse crescente por fármacos e 

medicamentos de origem vegetal. Para ilustrar tal fato, a Figura 1 mostra que os produtos 

naturais estavam presentes no desenvolvimento de 44% de todas os novos medicamentos, 

sendo que muitos destes produtos naturais eram (e ainda são) originários de plantas (CRAGG; 

NEWMAN; SNADER, 1997). 

 

Figura 1. Fontes de agentes terapêuticos envolvidos no desenvolvimento de novos fármacos. 

Adaptado de Cragg, Newman e Snader, 1997. 

 

Ao tornar-se um tópico de importância global, o assunto vem gerando repercussões 

tanto na área da saúde mundial como no mercado internacional. Vários conglomerados 

farmacêuticos, os quais destinam parcela considerável de seus lucros para o desenvolvimento 

de novos medicamentos, aumentaram a pesquisa em extratos de plantas para descobrir novas 



 

substâncias ativas (HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003). Alguns fatores vêm 

contribuindo para o crescimento deste interesse como, por exemplo, a preferência dos 

consumidores por terapias naturais e a crença (muitas vezes infundada) de que remédios 

vegetais não possuem efeitos colaterais, uma vez que milhões de pessoas empregam as ervas 

há milhares de anos (KINGHORN, 2001). De acordo com Vuorela et al. (2004), o uso dos 

produtos naturais na terapia continua vivo e presente devido à dificuldade crescente em se 

descobrir, e também desenvolver, entidades moleculares novas. Entidades moleculares novas 

são substâncias biologicamente ativas com esqueletos químicos e diversidade estrutural 

inéditos. Assim, a descoberta de novas classes terapêuticas constitui um desafio aos cientistas 

como, por exemplo, para o tratamento de doenças como os males de Alzheimer e Parkinson. 

Em suma, as plantas medicinais representam uma reserva praticamente inexplorada de 

substân

.2 A espécie Lychnophora ericoides, uma planta medicinal endêmica no Brasil 

Apesar do extenso emprego pelas populações, relativamente poucas plantas 

medici

cias úteis à humanidade. Aproximadamente 420 mil espécies vegetais são conhecidas 

(BRAMWELL, 2000), e menos de 5% destas foram avaliadas para uma ou mais atividades 

biológicas (VERPOORTE; VAN DER HEIJDEN; MEMELINK, 2000). Diante deste quadro, 

e também diante do fato que uma única planta poder conter várias substâncias químicas 

diferentes, percebe-se a riqueza de entidades moleculares novas contidas no reino vegetal que 

ainda podem ser descobertas (HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003). 
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nais foram avaliadas científica e clinicamente para comprovar sua eficácia, benefícios 

potenciais e efetividade (CALIXTO, 2000; STICHER, 1993). Diversos fatores podem 



 

explicar a razão desta discrepância. Quando comparados com fármacos sintéticos, os 

medicamentos vegetais exibem algumas diferenças marcantes, como: os princípios ativos são 

freqüentemente desconhecidos; a padronização, estabilidade e controle de qualidade, embora 

realizáveis, são de execução relativamente complicadas; a disponibilidade e a qualidade da 

matéria-prima vegetal são questões problemáticas; são raros os estudos clínicos e 

toxicológicos duplo-cegos bem definidos para comprovar a eficácia e segurança (CALIXTO, 

2000). Estes fatos evidenciam a complexidade da tarefa de desenvolver, a partir de plantas 

medicinais, produtos com constância de composição e propriedades terapêuticas 

reprodutíveis, como se exige dos demais medicamentos. O estudo de determinada espécie 

vegetal com fins medicinais deve compreender a realização de pesquisas botânicas, 

farmacognósticas, químicas, farmacológicas e toxicológicas, e este trabalho multidisciplinar 

deve concluir se a espécie em questão está bem caracterizada morfológica e quimicamente e 

se sua ação será eficaz e segura quando administrada em doses corretas (CALIXTO, 2000). 

Até o momento poucas preparações vegetais foram objeto de estudos clínicos, como por 

exemplo os extratos de Hypericum perforatum (erva de São João) e de Ginkgo biloba (ginco) 

(ILIEVA et al., 2004). Apesar de demonstrarem que estes dois vegetais são seguros e 

desprovidos de efeitos colaterais sérios, suas eficácias clínicas ainda necessitam de estudos 

duplo-cegos bem estabelecidos. Este quadro revela, claramente, a grande lacuna existente 

entre uma planta medicinal ter seu uso consagrado e a rigorosa comprovação científica de sua 

eficácia e segurança, comprovadas segundo normas de qualidade internacionais. 

No Brasil a utilização de plantas medicinais com fins terapêuticos provém de 

diferentes origens e culturas, principalmente de índios, seitas afro-brasileiras e da tradição 

européia. O uso e o comércio destes recursos decorrem de diversos fatores. Em um primeiro 

momento, além do fator cultural e religioso, as plantas medicinais coletadas no campo eram 

(e muitas ainda são) mais acessíveis à grande parcela da população desprovida de poder 



 

aquisitivo para adquirir medicamentos industrializados. Além deste fato, nota-se atualmente 

uma tendência mundial em buscar terapias ditas “naturais”, cuja principal vantagem é a 

ausência ou a redução (muitas vezes equivocada) de eventos adversos. Apesar de a flora 

brasileira conter inúmeras plantas medicinais, a maioria dos fitoterápicos comercializada no 

Brasil é produzida a partir de plantas introduzidas. Basicamente, duas razões principais 

poderiam explicar este fato. Em primeiro lugar, até 1996 o Brasil não possuía uma lei de 

patentes (BRASIL, 1996), o que desmotivou as indústrias nacionais a investir em pesquisa e  

desenvolvimento de medicamentos, incluindo os fitoterápicos. O segundo fator, que de certa 

forma é uma conseqüência do primeiro, é que a imensa maioria das indústrias farmacêuticas 

nacionais não investiu em desenvolvimento tecnológico, e assim não possui estrutura para 

realizar estudos que garantam a eficácia e a segurança deste tipo de medicamento, 

fundamentais para o registro junto aos órgãos reguladores (BRASIL, 2004). Assim, as plantas 

medicinais endêmicas ainda são pouco conhecidas e constituem um fascinante assunto de 

pesquisa acadêmica e de desenvolvimento (PINTO et al., 2002). 

O gênero Lychnophora, pertencente à família Asteraceae (ROBINSON, 1999), é 

endêmico no Brasil e apresenta uma distribuição restrita ao cerrado brasileiro, ocorrendo nos 

complexos de vegetação rupestre de quartzito da Bahia, Goiás, Tocantins e Minas Gerais 

(SEMIR, 1991). Estudos fitoquímicos demonstraram que o gênero acumula triterpenóides, 

derivados do cariofileno e α-humuleno, lactonas sesquiterpênicas (LSTs), lignanas, 

fenilpropanóides (ácidos cafeoilquínicos) e flavonóides (BAZON et al., 1997; BORELLA et 

al., 1998; BORSATO et al., 2000; CUNHA, 1994; GOBBO-NETO, 2002; GRAEL, 2003; 

JORDÃO, 2003; SANTOS, 2002). A Figura 2 mostra as estruturas químicas de polifenóis 

isolados de frações polares de Lychnophora (excetuando-se o ácido quínico), os quais foram 

objeto deste estudo. Embora, até o momento, espécies do gênero Lychnophora não sejam 



 

utilizadas na produção de medicamentos registrados, algumas delas são freqüentemente 

utilizadas na medicina popular. 

Devido ao seu amplo uso pela população pode-se afirmar que L. ericoides Mart. 

(arnica da serra ou falsa arnica) é a espécie mais comercializada do gênero. Pequenas 

empresas vendem extratos alcoólicos e hidroalcoólicos de suas folhas, inflorescências e raízes 

para fins analgésicos, antiinflamatórios e cicatrizantes (BORSATO et al., 2000; LOPES, 

2001; SANTOS et al., 2005a), entretanto desconhece-se qualquer tipo de registro nos órgãos 

competentes. O uso intensivo desta espécie pela medicina popular, a qual é extraída em larga 

escala de seu habitat, e a rápida destruição do cerrado fez com que L. ericoides passasse a 

constar na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (BRASIL, 1992). 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa iniciou estudos farmacológicos com a espécie 

L. ericoides (Figura 3). Os resultados obtidos até o momento fornecem fundamentos parciais 

ao uso popular da planta e, portanto, ensaios complementares devem ser realizados. Foram 

verificadas, em modelo de contorção abdominal induzida por ácido acético em camundongos, 

as atividades analgésicas das lignanas cubebina e metil-cubebina extraídas do extrato de 

média polaridade (diclorometânico) das raízes do vegetal (BORSATO et al., 2000). Flausino 

et al. (2000) isolaram a lactona sesquiterpênica (LST) centraterina a partir do extrato de 

lavagem das folhas com diclorometano e Santos (2000) isolou a LST goiasensolido de cultura 

de calos. A literatura relata que estas duas LSTs apresentam atividade antiinflamatória in 

vitro, estando entre as mais potentes na inibição do fator transcricional central da inflamação, 

o fator nuclear κB (NF-κB) (RÜNGLER et al., 1999). 
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Figura 2. Estruturas químicas dos polifenóis isolados de frações polares de Lychnophora (excetuando-

se o ácido quínico) avaliados neste estudo. 
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Figura 3. Lychnophora ericoides Mart. (Asteraceae). A, indivíduo adulto no habitat natural; B, flor. 

(Fotos: Norberto P. Lopes; Leonardo Gobbo-Neto). 

 

Por outro lado, foi descrito que estas substâncias apresentam potente ação alergênica 

(PICMAN, 1986). Além disso, Brigagão, Lopes e Colepicolo (2004) demonstraram 

recentemente que LSTs do tipo furanoeliangolido promovem a depleção dos níveis 

intracelulares de glutationa, o que caracteriza um efeito tóxico potencial. Estudos de relação 

estrutura-atividade demonstraram que o grupo metileno exocíclico conjugado com a carbonila 

lactônica das LSTs está associado à atividade citotóxica. Porém, este grupo é imprescindível 

para as diversas atividades biológicas que estas micromoléculas exercem pois o mecanismo 

de ação é inespecífico: reação (adição tipo Michael) com grupos sulfidrila de biomoléculas 

com desativação de moléculas funcionalmente essenciais (enzimas e peptídeos). Assim, as 

doses tóxica e efetiva são bastante próximas (SCHMIDT, 1999). 

Uma vez que a medicina popular emprega a L. ericoides na forma de extratos 

alcoólicos e hidroalcoólicos (LOPES, 2001; SANTOS et al., 2005a), nossa atenção voltou-se 

para extratos mais polares do vegetal. O estudo químico das frações aquosa e butanólica das 

folhas, previamente lavadas com diclorometano para retirada de LSTs presentes nos tricomas 

glandulares, levou ao isolamento de ácidos cafeoilquínicos, glicosídeos e de vários 

flavonóides, sendo duas flavonas di-C-glicosiladas (GOBBO-NETO, 2002; GOBBO-NETO 



 

et al., 2005). A fração aquosa do extrato polar das folhas (LEFA), a qual continha as flavonas, 

foi avaliada posteriormente em ensaio de edema de pata em ratos a fim de verificar uma 

possível atividade antiinflamatória. Os resultados obtidos mostram que a LEFA é ativa nas 

concentrações de 100 e 200 mg/kg. A flavona vicenina-2 (VIC-2), presente nesta fração, 

também se mostrou ativa no mesmo ensaio nas doses 15 e 90 mg/kg (GOBBO-NETO et al., 

2005). Além do estudo químico e farmacológico das folhas do vegetal, o estudo fitoquímico 

da fração n-butanólica do extrato polar das raízes (LERB) resultou no isolamento de uma 

saponina bisdesmosídica (chikusetsusaponina IVa), dos ácidos 3,5-di-O-E-cafeoilquínico 

(3,5-DCQ), 4,5-di-O-E-cafeoilquínico (4,5-DCQ) e 3,4,5-tri-O-E-cafeoilquínico (3,4,5-TCQ) 

(SANTOS, 2002; SANTOS et al., 2005a). A fim de avaliar a atividade analgésica destes 

derivados, foram realizados ensaios de inibição de contorção abdominal induzida por ácido 

acético em camundongos. Tanto a LERB como os ácidos 3,5-DCQ e 4,5-DCQ, extraídos 

desta fração, foram capazes de reduzir as contorções nos animais (SANTOS et al., 2005a). 

 Apesar destes dados comprovarem cientificamente as atividades analgésica e 

antiinflamatória de frações e metabólitos secundários de L. ericoides, e fornecerem 

fundamento ao seu uso popular, é necessário ainda realizar outros ensaios biológicos e 

farmacológicos visando esclarecer como essas substâncias atuam. Através do emprego de 

outros modelos experimentais de inflamação e dor, tanto in vivo como in vitro, dados 

adicionais sobre as frações e substâncias ativas isoladas de L. ericoides poderão ser obtidos. 

Estes dados fornecerão maiores detalhes sobre a ação analgésica e antiinflamatória da planta, 

o que posteriormente poderá ser utilizado para o desenvolvimento de um medicamento 

fitoterápico padronizado, ou talvez para o isolamento das substâncias mais ativas a serem 

empregadas como fármacos na terapia. 

 

 



 

1.3 Uma visão geral sobre o processo inflamatório 

 

 

Nossa compreensão dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos no processo 

inflamatório tem aumentado drasticamente, e vem permitindo a descoberta de muitos alvos 

promissores para o desenvolvimento de novos fármacos para tratar doenças inflamatórias 

crônicas, como artrite reumatóide, alergias, asma e outras. A inflamação está associada a uma 

vasta gama de mediadores que iniciam este processo, recrutam e ativam outras células para o 

sítio inflamatório e subseqüentemente resolvem a inflamação (GALLIN et al., 1999; 

PATWARDHAN; GAUTAM, 2005). Enquanto a produção destes mediadores pode ocorrer 

nos mais variados tipos celulares, considera-se que os macrófagos são as células iniciadoras 

primárias da resposta inflamatória (GALLIN et al., 1999). A ciência tem fornecido dados que 

relacionam um grande número de mediadores inflamatórios [incluindo prostaglandinas (PGs), 

cininas, fator de agregação plaquetária, leucotrienos (LTs), aminas, purinas, citocinas, 

quimiocinas e moléculas de adesão] à ação em alvos específicos (por exemplo, a 

microvasculatura), levando à liberação local de outros mediadores de leucócitos (por 

exemplo, mastócitos e basófilos) e células endoteliais, com conseqüente indução de moléculas 

de adesão e migração celular para o foco inflamatório (CALIXTO; OTUKI; SANTOS, 2003). 

Geralmente, os mediadores químicos envolvidos na resposta inflamatória podem ser 

divididos em duas grandes classes: metabólitos do ácido araquidônico (AA) e citocinas. 

Produtos originados do metabolismo do AA incluem PGs e tromboxanos (via das 

cicloxigenases) e LTs (via da lipoxigenase). Substâncias como o leucotrieno B4 (LTB4) e 

prostaglandina E2 (PGE2), representativos destas duas vias, podem, respectivamente, iniciar o 

recrutamento de leucócitos polimorfonucleares (PMN) e provocar mudanças no tônus 

vascular e fluxo sanguíneo (McMAHON; KOLTZENBURG, 2005). 



 

PGs são pequenas moléculas lipídicas que regulam inúmeros processos no organismo, 

incluindo função renal, agregação plaquetária, liberação de neurotransmissores e modulação 

da função imune (HARRIS et al., 2002). A produção de PGs é iniciada com a liberação de 

AA de fosfolipídios de membrana pela enzima fosfolipase A2 (PLA2) em resposta ao estímulo 

inflamatório. O AA é convertido em prostaglandina H2 (PGH2) pelas enzimas cicloxigenase 1 

(COX-1) e cicloxigenase 2 (COX-2), também conhecidas como prostaglandina endoperóxido 

H sintase. Em geral, COX-1 é expressa constitutivamente na maioria dos tecidos do 

organismo e atua para manter processos homeostáticos, como a secreção ácida gástrica. A 

COX-2, ao contrário, é uma enzima induzível e está envolvida principalmente na regulação de 

processos inflamatórios (HARRIS et al., 2002). Prostaglandina sintases de células específicas 

convertem PGH2 em uma série de prostaglandinas, incluindo PGI2, PGF2α, PGD2 e PGE2. A 

PGE2 é extremamente importante em processos inflamatórios, sendo uma das PGs mais 

conhecidas e mais bem estudadas (DANNHARDT; KIEFER, 2001). 

Fármacos antiinflamatórios não esteroidais (AINES) situam-se entre os agentes 

terapêuticos mais amplamente empregados para o tratamento de dor, febre e inflamação. 

Vane, Samuelson e Bergstrom demonstraram que estas substâncias antiinflamatórias, cujo 

representante principal é o AAS, têm a capacidade de bloquear a síntese de PGs 

(DANNHARDT; KIEFER, 2001). Uma vez demonstrado que os AINES exercem seus efeitos 

através da inibição da síntese de PGs via interação com a enzima COX (VANE, 1971), um 

grande número de modelos celulares tem sido desenvolvidos para estudar interações de 

fármacos com o metabolismo do AA e também para realizar uma avaliação preliminar em 

uma etapa inicial da pesquisa de fármacos antiinflamatórios (TORDJMAN et al., 1995). Além 

disso, a descoberta de poderosas ferramentas da biologia molecular possibilitou o estudo das 

enzimas envolvidas no processo inflamatório. Estes estudos são capazes de avaliar o nível de 

expressão destas enzimas como, por exemplo, COX-2, ou das vias sinalizadoras ativadas após 



 

um estímulo específico. Conseqüentemente, estes avanços geraram a proliferação de estudos 

sobre o papel de várias enzimas e citocinas inflamatórias. A maiorias destes estudos têm sido 

conduzidos em linhagens celulares in vitro, e os resultados nem sempre são confirmados por 

estudos in vivo (CIRINO, 1998). 

Além das PGs, o processo inflamatório é acompanhado pela liberação de diversas 

citocinas, moléculas solúveis que atuam como mediadores locais nas interações célula-célula. 

As citocinas são peptídeos regulatórios que são produzidos potencialmente por todas as 

células, e somente algumas delas são constitutivamente expressas, como o fator de necrose 

tumoral (TNF) em mastócitos (MAURER et al., 2003; para revisão ver Thomson; Lotze, 

2003). Na presença de estímulos apropriados, por exemplo lipopolissacarídeo de bactérias 

Gram-negativas (LPS), a expressão gênica destas moléculas aumenta e conseqüentemente a 

produção de citocinas ocorre, o que leva à iniciação e amplificação da resposta inflamatória. 

As duas principais citocinas envolvidas na iniciação desta resposta são o fator de necrose 

tumoral-α (TNF-α) e a interleucina-1 (IL-1). Estas proteínas possuem múltiplos sítios de ação 

e suas respostas podem incluir a indução da síntese de outras citocinas, síntese de moléculas 

de adesão, ativação do metabolismo do AA, indução da resposta de fase aguda e priming 

(ativação) de PMN (THOMSON; LOTZE, 2003). O TNF modula células linfóides e não 

linfóides a sintetizar e liberar citocinas imunoestimulatórias, como IL-1 e interleucina-6 (IL-

6). A regulação da expressão gênica destas citocinas ocorre em parte pela ativação de fatores 

de transcrição como o NF-κB e proteína ativadora-1 (THOMSON; LOTZE, 2003). Antes da 

ativação, o complexo NF-κB inativado situa-se no citoplasma, uma vez que ele está associado 

a uma subunidade inibitória, o I-κB. A ativação do NF-κB e posterior migração deste para o 

núcleo celular ocorre com a fosforilação do I-κB (PLUMMER et al., 1999). 



 

Em sua revisão sobre inibidores naturais da produção, secreção e função do TNF-α, 

Habtemariam (2000) apresenta alguns compostos, dentre eles vários flavonóides, LSTs e 

polifenóis, que atuam em processos bioquímicos regulados por esta citocina. O autor 

considera que somente uma minoria de compostos antiinflamatórios naturais atue na etapa 

pós-translacional da produção/função do TNF-α. O artigo mostra ainda que a maioria dos 

metabólitos secundários age através da supressão da ativação do NF-κB (HABTEMARIAM, 

2000). 

 

 

1.4 Ensaios in vitro para a avaliação do efeito de fármacos e a linhagem 

celular U-937 

 

 

No campo do desenvolvimento farmacêutico, os pesquisadores enfrentam um 

paradoxo: descobrir novos compostos ativos e garantir segurança ao paciente mas, ao mesmo 

tempo, minimizar o número de animais empregados na experimentação (CASTELL; 

GÓMEZ-LECHÓN, 1996; LAMBERT et al., 2005; PARK et al., 2004). Atualmente, o 

emprego de animais na pesquisa científica é um tema polêmico, principalmente na Europa. 

Entidades protetoras exercem forte pressão sobre as autoridades governamentais para que 

estas adotem medidas que proíbam, ou ao menos restrinjam, o uso de animais experimentais 

pela comunidade científica (FITZPATRICK, 2003; SAUER, 2004). Dentro deste contexto, 

modelos in vitro de avaliação de fármacos vêm se tornando cada vez mais relevantes. Estes 

modelos apresentam várias vantagens, podendo ser empregados tanto para o screening 



 

(avaliação preliminar), em uma etapa inicial da pesquisa, como para explorar os mecanismos 

de ação de fármacos (CASTELL; GÓMEZ-LECHÓN, 1996; LAMBERT et al., 2005). 

 Modelos in vitro oferecem uma vantagem importante quando se deseja estudar 

metabólitos secundários: estes ensaios, quando comparados aos estudos in vivo, necessitam de 

pequenas quantidades da substância a ser testada, o que é muito importante em situações nas 

quais a produção do metabólito é baixa ou o organismo produtor corre risco de extinção. 

Além disso, os experimentos são relativamente simples e rápidos de executar e podem 

fornecer informações científicas valiosas em estágios iniciais de desenvolvimento de um 

fármaco, a um custo razoável. Modelos in vitro, entretanto, constituem uma simplificação de 

um organismo animal mais complexo (CASTELL; GÓMEZ-LECHÓN, 1996). Percebe-se, 

portanto, que modelos in vivo e in vitro devem ser empregados de forma a fornecer 

informações complementares um ao outro, explorando-se sempre as vantagens que cada um 

venha a oferecer (LAMBERT et al., 2005; PARK et al., 2004). 

 O desenvolvimento de modelos celulares experimentais para o estudo da leucemia 

humana possibilitou aos cientistas uma melhor compreensão deste estado patológico. Ao 

mesmo tempo, estes modelos tornaram-se uma ferramenta de pesquisa poderosa pois 

permitem  avaliar a produção de citocinas e o efeito de modificadores biológicos (drogas e 

fármacos, por exemplo) sobre estas células. As linhagens celulares humanas HL-60 e U-937 

constituem um exemplo desta abordagem (HARRIS; RALPH, 1985; HEISKE et al., 2003; 

SACHA et al., 2005). 

Especificamente, HL-60 e U-937 são linhagens de origem leucêmica, derivados 

neoplásicos das células progenitoras de granulócitos e monócitos, respectivamente. As células 

U-937, quando não induzidas, são majoritariamente desprovidas de capacidade fagocítica e 

produzem H2O2 e O2- em baixas quantidades. Além disso, a capacidade de matar 

microrganismos e células tumorais está ausente (PUSHKAREVA et al., 2000; RALPH et al., 



 

1982). Por outro lado, vários agentes químicos e biológicos, como o ácido retinóico 

(BOTLING et al., 1996; OLSSON; BREITMAN, 1982; PUSHKAREVA et al., 2000), 

derivados da vitamina D (BOTLING et al., 1996; DODD et al., 1983), citocinas (GLASOW et 

al., 2005; HARRIS et al., 1985) e ésteres de forbol são capazes de promover a maturação (ou 

diferenciação) destas células. O agente químico 12-O-tetradecanoilforbol 13-acetato (PMA), 

reconhecidamente um ativador de proteína quinase C, é capaz de induzir a diferenciação das 

células U-937 (KITAMURA et al., 2004). A diferenciação induzida pelo PMA provoca 

mudanças morfológicas, como expansão do corpo celular, interrupção da proliferação e 

apresentação de antígenos, os quais são fenótipos característicos de macrófagos (KITAMURA 

et al., 2004). Sob condições normais, as células U-937 são cultiváveis em suspensão (meios 

de cultura líquido) e apresentam um aspecto arredondado. Após o tratamento com PMA, elas 

se tornam aderentes umas às outras, formam aglomerados e apresentam pseudópodes 

(HOSOYA; MARUNOUCHI, 1992). 

Dentre vários outros agentes, o LPS é a molécula bacteriana sinalizadora mais potente 

e melhor caracterizada (HASHIMOTO et al., 2003; PALSSON-MCDERMOTT; O’NEILL, 

2004). O complexo formado pelo LPS e pela proteína CD14 (ligante de LPS) é reconhecido 

pelo receptor Toll-like 4 de monócitos/macrófagos e neutrófilos (QURESHI et al., 1999; 

YANG et al., 1998). Este complexo ativa segundos mensageiros e rotas de transdução de 

sinais os quais, por sua vez, ativam vários fatores de transcrição, principalmente o NF-κB. 

Como resultado deste processo, o LPS desencadeia uma série de reações celulares, incluindo a 

produção de citocinas e quimiocinas, a liberação de metabólitos do AA e a geração de 

intermediários de oxigênio e nitrogênio, que conjuntamente são responsáveis por reações 

patofisiológicas (KARIMA et al., 1999). Mais especificamente, a resposta das células imunes 

à presença de LPS inclui a expressão de várias citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e 

interferon-β (PALSSON-MCDERMOTT; O’NEILL, 2004). Além destas citocinas, o LPS 



 

também promove a liberação de PGE2, proteína inflamatória de macrófagos 2 (MIP-2), 

proteína quimioatraente de monócitos (MCP) e quantidades excessivas de óxido nítrico 

(ILIEVA et al., 2004). 

 

 

1.5 A importância dos estudos de metabolismo no processo de 

desenvolvimento de medicamentos 

 

 

Para produzir seus efeitos característicos, um fármaco precisa estar presente em 

concentrações adequadas nos seus locais de ação. Embora dependam naturalmente da 

quantidade administrada, as concentrações atingidas também são função do grau e da taxa de 

de absorção, distribuição, ligação ou localização dos tecidos-alvo, biotransformação e 

excreção do fármaco (BENET; KROETZ; SHEINER, 1996; JACKSON; ROBBIE; 

MARROUM, 2004). A biotransformação de fármacos, drogas e outros agentes xenobióticos é 

essencial para o término de sua atividade biológica e para a eliminação destes compostos do 

organismo. Além disso, os metabólitos formados podem contribuir de forma única para a 

eficácia terapêutica, toxicidade e interações droga-droga (GUENGERICH, 2005). Desse 

modo, as razões de formação e eliminação de cada metabólito são parâmetros cruciais do 

perfil terapêutico de novos fármacos (ATKINS, 2004). Geralmente, as reações de 

metabolização levam a metabólitos inativos mais polares, facilitando assim o processo de 

excreção do organismo (GRANT, 2005). Em alguns casos pode ocorrer também a geração de 

metabólitos mais tóxicos ou mais ativos que o fármaco de origem (BENET; KROETZ; 

SHEINER, 1996; TODAKA et al., 2005; TOWNSEND et al., 2003). 



 

 O processo de metabolismo de drogas envolve uma variedade de reações bioquímicas 

seqüenciais, divididas em reações de funcionalização de fase I e reações biossintéticas de fase 

II. Reações de fase I incluem oxidação, redução e hidrólise, e introduzem ou expõem um 

grupo funcional no composto original. Geralmente as reações de fase I resultam na perda da 

atividade farmacológica. Reações de fase II compreendem glicuronidação, sulfatação, 

acetilação e metilação, formando-se uma ligação covalente entre um grupo funcional do 

composto original e o ácido glicurônico, sulfato, glutationa, aminoácidos ou acetato (GRANT, 

2005; JOSEPHY; GUENGERICH; MINERS, 2005). Embora qualquer tecido do organismo 

apresente alguma atividade metabólica, o fígado é o principal local de metabolização de 

drogas. Outros órgãos com capacidade biotransformadora considerável são os rins, a pele, os 

pulmões e o trato gastrintestinal, principalmente os enterócitos do epitélio do intestino 

delgado (THUMMEL; KUNZE; SHEN 1997). O processo de biotransformação de drogas em 

metabólitos tem caráter essencialmente enzimático, sendo que a família de enzimas do 

citocromo P450 (P450) constitui-se no principal sistema catalisador destas reações (COON, 

2005; DOLPHIN; TRAYLOR; XIE, 1997). As monoxigenases do P450 são as hemeproteínas 

mais exploradas e também mais conhecidas por seu papel no metabolismo de compostos de 

caráter relativamente polar (ZUBER; ANZENBACHEROVÁ; ANZENBACHER, 2002). Até 

o ano de 2003, mais de 2000 membros desta família de enzimas tinham sido descritos na 

literatura. Além de seu papel no metabolismo de xenobióticos, as P450 presentes em tecidos 

de mamíferos participam da síntese de hormônios esteróides, do metabolismo de vitaminas 

lipossolúveis e da conversão de ácidos graxos poliinsaturados em moléculas biologicamente 

ativas (ESTABROOK, 2003). As enzimas do P450 catalisam, sob condições fisiológicas, a 

monoxigenação de uma grande variedade de substratos orgânicos através do uso de oxigênio 

molecular e o consumo estequiométrico de dois elétrons e dois prótons provenientes do 

NADPH, na presença da flavoproteína citocromo P450 redutase (P450red) (PORTER, 2004). 



 

Dentre as várias reações atribuídas ao P450 estão a hidroxilação de ligações C-H saturadas, a 

epoxidação de duplas ligações, a oxidação de heteroátomos, reações de desalquilação, 

oxidações de aromáticos, dentre outras (MEUNIER; BERNADOU, 2002). A Figura 4 mostra 

um esquema de como ocorre a formação do intermediário reativo e a conseqüente oxidação 

do substrato (R-H). Inicialmente, R-H aproxima-se do sítio catalítico da enzima (representado 

por semicírculos cinza na figura) deslocando o estado de equilíbrio energético do centro 

Fe(III) para um nível de spin mais elevado. A entrada de R-H no sítio catalítico expulsa a 

molécula de H2O (o sexto ligante do octaedro) e outras moléculas de H2O que estejam 

próximas (etapa 1 para 2). A seguir, a forma oxidada do P450 [P450-Fe(III)] recebe um 

elétron do NADPH (via P450red) levando à formação do complexo reduzido P450-Fe(II) 

(etapa 2 para 3). O P450-Fe(II) reage então com O2 (etapa 3 para 4) e, após a entrada de mais 

um elétron do NADPH (também originário da P450red), forma-se o nucleófilo estável P450-

Fe(III)-O-O- (etapa 4 para 5). A seguir, o Fe(III) transfere um par eletrônico para o O levando 

à saída de H2O e à formação da espécie Fe(V)=O (ligação dupla entre Fe e O) (etapa 5 para 

6). Ao final, o outro átomo de oxigênio é transferido para o R-H, havendo regeneração da 

enzima e início de novo ciclo catalítico (etapa 6 para 1) (COON, 2005; BENET; KROETZ; 

SHEINER, 1996; MEUNIER; BERNADOU, 2002). 

Dois mecanismos foram propostos para a hidroxilação de ligações C-H alifáticas pelo 

P450, as quais dependem da natureza do substrato e da própria enzima: o mecanismo que 

envolve a formação de um radical no interior da gaiola de solvente (mecanismo de 

recombinação de oxigênio, oxygen rebound) (GROVES, 2000) e o mecanismo concertado 

sem a formação de radical (ATKINSON; INGOLD, 1993; TOY; NEWCOMB; 

HOLLENBERG, 1998). Estes mecanismos estão representados na Figura 5, a qual contém um 

maior detalhamento da etapa 6 para 1 da Figura 4. 
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Bernadou, 2002. 
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Figura 5. Prováveis mecanismos de reação de hidroxilação catalisados por enzimas do P450: 

mecanismo concertado e mecanismo de recombinação de oxigênio (oxygen rebound). Adaptado de 

Atkinson e Ingold (1993) e Toy, Newcomb e Hollenberg (1998). 



 

1.6 Metaloporfirinas sintéticas como modelo para o estudo de metabolismo 

de fármacos 

 

 

Os estudos in vivo de metabolismo de drogas envolvem a análise de metabólitos 

presentes no sangue, na urina e nas fezes de animais e humanos (LIM; LORD, 2002). Além 

desta abordagem, avaliações preliminares do processo metabólico têm sido realizadas in vitro 

empregando-se hepatócitos ou preparações mitocondriais e microssomais de fígado (KATO et 

al., 2002). Esta abordagem in vitro fornece uma boa indicação inicial do destino metabólico 

de uma substância e vem sendo amplamente utilizada (LIM; LORD, 2002). Entretanto, 

Chorghade et al. (1996) apontam algumas dificuldades e problemas associados ao uso de 

sistemas biológicos para estudos de metabolismo, sejam eles realizados com animais 

experimentais inteiros ou órgãos isolados. Dentre estes se destacam: (i) estudos com 

organismos vivos e preparações teciduais produzem pouca quantidade de metabólitos os 

quais, por serem muitas vezes hidrofílicos, são de difícil isolamento; (ii) estudos com animais 

requerem o sacrifício destes e são relativamente caros; (iii) preparações de tecido hepático 

possuem potência variável, sendo complicado quantificar precisamente a estequiometria do 

oxidante; (iv) geralmente não se sabe, previamente, as estruturas químicas dos metabólitos 

que se deve procurar; (v) muitos metabólitos são difíceis de serem sintetizados por rotas 

convencionais. Além das dificuldades apresentadas acima, o emprego de animais na pesquisa 

científica é um tema bastante polêmico, como já discutido. 

Dentro desse contexto, metaloporfirinas (MeP) sintéticas vem despertando o interesse 

de vários grupos de pesquisa por serem capazes de mimetizar processos metabólicos in vivo 

que são catalisados por hemeproteínas (BERNADOU; MEUNIER, 2004; MEUNIER; 

BERNADOU, 2002; TRAYLOR, 1991). Algumas vantagens apresentadas por estes sistemas 



 

biomiméticos, puramente químicos, podem ser citadas: (i) os metabólitos podem ser obtidos 

em quantidades relativamente grandes e assim auxiliar a identificação dos metabólitos 

originados in vivo; (ii) conforme as quantidades obtidas, os metabólitos gerados podem ser 

empregados em testes farmacológicos, tanto in vivo como in vitro; (iii) metabólitos instáveis 

podem ser identificados e algumas vezes isolados sob condições de reação controladas; (iv) o 

número de animais experimentais pode ser bastante reduzido (BALOGH; KESERU, 2004; 

HIGUCHI; HIROBE, 1996). 

Assim como ocorre para as hemeproteínas do P450, espécies metal-oxo de alta 

valência são os intermediários-chave do ciclo catalítico das MeP. Recentemente, cálculos de 

teoria de densidade funcional forneceram algumas pistas sobre a natureza exata destas 

espécies e de suas reatividades (MEUNIER; BERNADOU, 2002). Vários agentes oxidantes 

têm sido empregados como doadores de oxigênio nas reações catalisadas por MeP, como por 

exemplo iodosilbenzeno (PhIO), peroxiácidos, hipocloritos, cloretos, hidroperóxidos, N-

óxidos, H2O2, dentre outros. PhIO foi um dos primeiros oxidantes utilizados por apresentar 

apenas um átomo de oxigênio e, assim, seu mecanismo é mais facilmente compreendido em 

comparação com outros oxidantes (MONTANARI; CASELLA, 1994). Em geral, a espécie 

ativa nas oxidações por MeP é a espécie metal-oxo de alta valência gerada pela reação do 

complexo metal(III) porfirina com o átomo de oxigênio do oxidante (por exemplo, o PhIO), 

mimetizando o “ciclo curto do P450”. As etapas 6 para 1 e 1 para 6 da Figura 4 representam 

este processo. 

Quanto às aplicações, as MeP vem sendo extensivamente estudas como catalisadores 

nas reações de oxidação de compostos simples, como alcanos e alcenos (DOLPHIN; 

TRAYLOR; XIE, 1997; GROVES; NEMO, 1983; IAMAMOTO et al., 1995; IAMAMOTO 

et al., 1996; MEUNIER, 1992; SACCO; IAMAMOTO, LINDSAY-SMITH, 2001; 

VINHADO et al., 2001). Por outro lado, existem relativamente poucos trabalhos na literatura 



 

que abordem a oxidação de drogas e fármacos por estes sistemas biomiméticos. Alguns 

exemplos incluem praziquantel (MELO et al., 2005), lidocaína, odapipam, ABT-200, ABT-

418 e aminopirina (CARRIER; BATTIONI; MANSUY, 1993; CHORGHADE et al., 1996), 

acetaminofeno (BERNADOU et al., 1991; VIDAL et al., 1993), denaverina (SMOLINKA; 

GOBER, 1999), dentre outros (BALOGH; KESERU, 2004). 

Apesar do Brasil possuir vários grupos que estudam o metabolismo de fármacos, um 

enfoque de pesquisa pouco comum é dado sobre estudos de metabolismo de produtos naturais 

extraídos de plantas medicinais. Os estudos de metabolismo de um novo fármaco em 

potencial, independentemente da origem deste fármaco, possuem um papel importante nos 

processos de desenvolvimento e descoberta de um novo medicamento (OLIVEIRA; 

WATSON, 2000). De acordo com Fernandez-Metzler et al. (1999), a caracterização de 

metabólitos saiu dos estágios finais do desenvolvimento de fármacos para se tornar um 

componente integral dos estágios iniciais de pesquisa, fornecendo subsídios para o 

desenvolvimento posterior de um agente terapêutico. Em alguns casos, os produtos de 

metabolismo de dada substância podem ser farmacologicamente até mais ativos ou mais 

tóxicos que a substância que os originou. Nesse sentido, a caracterização dos metabólitos 

principais e ativos auxilia na descoberta e desenvolvimento de novos fármacos candidatos 

com atividade farmacológica otimizada, estabilidade metabólica e perfil toxicológico (LIM; 

LORD, 2002). Por fim, de acordo com Alavijeh e Palmer (2004), a determinação do perfil 

farmacocinético (metabolismo) de um fármaco constitui o principal obstáculo da pesquisa e 

desenvolvimento farmacêutico, sendo que esta etapa do processo é responsável por 

aproximadamente 40% das rejeições de medicamentos que não são aprovados para uso 

terapêutico. 

 

 



 

1.7 O emprego de técnicas hifenadas em estudos de metabolismo de 

fármacos 

 

 

Atualmente, o emprego de técnicas hifenadas (ou combinadas) constitui-se em uma 

ferramenta poderosa para o estudo de metabolismo de fármacos. O termo “hifenação” foi 

proposto inicialmente por Hirschfeld em 1980 (HIRSCHFELD, 1980), embora a idéia de 

acoplar ferramentas analíticas tenha surgido anteriormente a este período (EDWARDS; 

THOMAS-OATES, 2005). Por hifenação entende-se a combinação física e em tempo real de 

técnicas de separação cromatográficas (cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC; 

cromatografia gasosa, GC) com detectores espectroscópicos (ultravioleta, UV; infravermelho, 

IR; ressonância magnética nuclear, RMN) e espectrométricos (espectrometria de massas, MS; 

espectrometria de massas acoplada MS-MS) com o objetivo de obter informação estrutural de 

substâncias presentes em misturas complexas. Particularmente, o desenvolvimento de novas 

interfaces e também de técnicas brandas de ionização da amostra solucionaram os vários 

problemas de incompatibilidade entre o cromatógrafo líquido e o espectrômetro de massas, 

provocando uma revolução tanto na academia quanto na indústria. Dessa forma, o 

acoplamento da HPLC à MS, ao diminuir os estágios de preparação da amostra, permite 

analisar rapidamente o perfil metabólico da substância analisada em resposta às novas 

estratégias de descoberta de fármacos, tornando-se atualmente um método de rotina em 

estudos de metabolismo (OLIVEIRA; WATSON, 2000). Lim e Lord (2002) argumentam que, 

provavelmente, a aplicação mais ampla de HPLC-MS com ionização por electrospray (ESI) 

ocorre na análise de compostos como fármacos e metabólitos em matrizes biológicas 

complexas. Além disso, o desenvolvimento e emprego das técnicas de ionização por 

dessorção a laser com auxílio de matriz (MALDI) e por ESI no início dos anos 90 possibilitou 



 

a análise de moléculas termolábeis, complexos organometálicos e moléculas de elevada massa 

molecular, incluindo polímeros e proteínas (GELPI, 1995; SMITH et al., 1991). Estas técnicas 

permitem também analisar moléculas polares sem a necessidade de derivatização 

(OLIVEIRA; WATSON, 2000).



 

2 OBJETIVOS 
 

 

Uma vez que a espécie Lychnophora ericoides Mart. é empregada na medicina 

tradicional para o tratamento de dor e inflamação; 

Uma vez que resultados preliminares mostram que os extratos da planta são ativos em 

modelos experimentais de dor e inflamação; 

E uma vez que não há relatos na literatura sobre o metabolismo oxidativo dos 

compostos ativos do vegetal, os objetivos desta tese são: 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

 1) Avaliar os efeitos de frações polares de Lychnophora ericoides e ácido 5-

cafeoilquínico (ácido clorogênico) em ensaios farmacológicos in vivo (atividades analgésica, 

antiinflamatória e antitérmica). 

2) Avaliar o efeito de substâncias isoladas de Lychnophora sobre a produção de 

mediadores inflamatórios por células cultivadas in vitro. 

3) Estudar o metabolismo oxidativo dos ácidos cafeoilquínicos através de reações 

com metaloporfirinas sintéticas e com mitocôndrias isoladas de fígado de ratos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 1) Reisolar os ácidos cafeoilquínicos da fração n-butanólica das raízes de L. ericoides. 

2) Avaliar o efeito de frações polares de Lychnophora ericoides e ácido clorogênico 

(precursor biossintético dos ácidos di- e tri-cafeoilquínicos) nos ensaios de edema de pata, 



 

contorção abdominal, teste da formalina e febre induzida por LPS em animais experimentais 

visando fornecer maiores informações a respeito das atividades farmacológicas do vegetal. 

 3) Avaliar os efeitos da vicenina-2, dos ácidos cafeoilquínicos e suas unidades 

constituintes, e do produto oxidado do ácido 5-cafeoilquínico sobre a produção de mediadores 

inflamatórios por células U-937 em cultura a fim de propor os mediadores químicos 

envolvidos nas atividades farmacológicas de L. ericoides. 

4) Submeter os ácidos cafeoilquínicos a análises por ESI-MS e ESI-MS-MS e propor as vias 

de fragmentação visando auxiliar a execução dos passos seguintes. 

5) Submeter os ácidos cafeoilquínicos a reações de oxidação empregando-se metaloporfirina 

sintética (catalisador biomimético). 

6) Analisar e identificar, através das técnicas de ESI-MS, ESI-MS-MS, HPLC-ESI-MS e 

HPLC-ESI-MS-MS, os metabólitos oxidados. 

7) Submeter os ácidos cafeoilquínicos à reação de metabolismo com mitocôndrias isoladas de 

fígado de ratos e comparar os dados obtidos com os dados gerados pela reação de oxidação 

biomimética. 
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