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Resumo 

NARDOTTO, G.H.B. Farmacocinética-farmacodinâmica dos enantiômeros do 

carvedilol em voluntários sadios e em pacientes portadores de diabetes mellitus 

tipo 2. 2015. 148f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

O carvedilol é um anti-hipertensivo disponível na clínica como mistura racêmica, 

sendo o (S)-(-)-carvedilol um bloqueador  e 1-adrenérgico e o (R)-(+)-carvedilol 

apenas 1-adrenérgico. O carvedilol é metabolizado principalmente por 
glicuronidação e pelo CYP2D6 a hidroxifenilcarvedilol e pelo CYP2C9 a O-
desmetilcarvedilol. O presente estudo avalia a disposição cinética e o metabolismo 
dos enantiômeros do carvedilol, hidroxifenilcarvedilol e O-desmetilcarvedilol em 
voluntários sadios não comedicados (n=13) ou comedicados com dose única oral de 
glibenclamida (5 mg) e metformina (500 mg) (n=13) e em pacientes portadores de 
diabetes mellitus tipo 2 (com bom controle glicêmico e em tratamento com 
glibenclamida 5 mg/8h e metformina 500 mg/8h; n=14), fenotipados como 
metabolizadores rápidos (n=26) ou lentos (n=1). Os voluntários e pacientes receberam 
dose única oral de 25 mg de carvedilol racêmico e amostras seriadas de sangue foram 
coletadas até 24h após a administração. A frequência cardíaca foi avaliada na 
situação de exercício isométrico com o handgrip durante 2 min a 30% da contratilidade 
voluntária máxima e durante o repouso. Os enantiômeros do carvedilol e metabólitos 
foram analisados em plasma por LC-MS/MS empregando coluna Chirobiotic® V. O 
método foi linear no intervalo de 0,05 a 100; 0,05 a 10 e 0,02 a 10 ng/mL para os 
enantiômeros do carvedilol, hidroxifenilcarvedilol e O-desmetilcarvedilol, os desvios 
do estudo de precisão e exatidão foram inferiores a 15% e não foi observado efeito 
matriz. A farmacocinética avaliada por modelo não compartimental mostra acúmulo 
plasmático dos enantiômeros (R)-(+)-carvedilol, (R)-(+)-O-desmetilcarvedilol e (R)-(+)-
hidroxifenilcarvedilol. A disposição cinética e o metabolismo dos enantiômeros do 
carvedilol não diferem entre os grupos de voluntários não comedicados e 
comedicados com dose única oral de glibenclamida e metformina. No entanto, os 
valores de AUC de ambos os enantiômeros do metabólito O-desmetilcarvedilol [(R)-
(+): 6,92 vs 10,40 vs 11,91 ng.h/mL e (S)-(-): 2,36 vs 4,26 vs 3,98 ng/h/mL] são 
menores no grupo de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 quando 
comparados ao grupo de voluntários sadios não comedicados ou comedicados. Em 
compensação, os valores de AUC de ambos os enantiômeros do metabólito 
hidroxifenilcarvedilol [(R)-(+): 13,89 vs 6,60 vs 4,88 ng.h/mL e (S)-(-): 7,21 vs 1,50 vs 
1,45 ng/h/mL] são maiores no grupo de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 
2. Os parâmetros farmacocinéticos de um paciente metabolizador lento do CYP2D6, 
portador de diabetes mellitus tipo 2 e em tratamento com glibenclamida e metformina, 
permite inferir redução na formação de ambos os enantiômeros do metabólito 
hidroxifenilcarvedilol compensada pelo aumento na formação de ambos os 
enantiômeros do metabólito O-desmetilcarvedilol. Logo, a disposição cinética de 
ambos os enantiômeros do carvedilol sob a forma inalterada não difere entre 
metabolizadores rápidos e lentos do CYP2D6. O modelo não linear de efeitos mistos 
para a análise da disposição cinética e metabolismo populacional dos enantiômeros 
do carvedilol foi desenvolvido no NONMEM v.7.2 é preciso e possui capacidade 
preditiva adequada avaliada por métodos visuais do ajuste do modelo aos dados e 
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bootstrap. Os valores de biodisponibilidade estimados pelo modelo para os 
enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+)-carvedilol, respectivamente 16,43 e 25,4%, não diferem 
entre voluntários sadios e pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 em 
tratamento com glibenclamida e metformina. Os valores de clearance pelo CYP2D6 
estimados para o (S)-(-)-carvedilol foram de 1,65 vs 7,28 L/h, respectivamente, para 
os voluntários sadios e para os pacientes diabéticos, enquanto os estimados para o 
enantiômero (R)-(+)-carvedilol foram  de 2,69 vs 13,7 L/h.  Em relação ao clearance 
pelo CYP2C9, os valores estimados para o (S)-(-)-carvedilol foram de 16,2 vs 7,71 
L/h, respectivamente, para os voluntários sadios e para os pacientes diabéticos, 
enquanto os estimados para o enantiômero (R)-(+)-carvedilol foram de 25,6 vs 10,5 
L/h. Os valores de clearance por outras vias metabólicas são maiores para o (S)-(-)-
carvedilol do que para o (R)-(+)-carvedilol (28,2 vs 4,86 L/h) e não diferem entre 
voluntários sadios e pacientes. Os valores de clearance total de ambos os 
enantiômeros do carvedilol não diferem entre os voluntários sadios e os pacientes 
portadores de diabetes mellitus tipo 2 [(S)-(-): 46,05 vs 43,19 L/h  e (R)-(+): 33,15 vs 
29,06 L/h], considerando que os menores clearances do CYP2C9 são compensados 
por maiores clearances do CYP2D6. A variação da frequência cardíaca induzida pelo 
exercício isométrico com o handgrip após a administração de dose única oral de 25 
mg de carvedilol racêmico não mostra relação com as concentrações plasmáticas do 
(S)-(-)-carvedilol. 

 
 

Palavras chave: 1. Carvedilol; 2. Diabetes mellitus tipo 2; 3. Farmacocinética populacional; 4. 

Enantiômeros; 5. Hidroxifenilcarvedilol; 6. O-desmetilcarvedilol; 7. Glibenclamida; 8. CYP; 9. 

Cromatografia quiral 

 

 

 

 



1 
 

 

Introdução geral 

O carvedilol, (±)-1-(carbazol-4-iloxi)-3-[2-(ometoxifenoxi)-etil-amino]-2-propanol, 

possui um centro quiral (figura 1) e encontra-se disponível na clínica como mistura 

racêmica dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-carvedilol. No entanto, os enantiômeros 

podem interagir de maneira diferente com macromoléculas quirais como proteínas 

transportadoras, receptores e enzimas, tornando processos como absorção, 

distribuição, metabolismo e excreção enantiosseletivos com consequentes diferenças 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre os enantiômeros (Honda et al., 2005; 

Horiuchi et al., 2008; Ishida et al., 2008). 

 

Figura 1: Estrutura do carvedilol, com o centro quiral da molécula em destaque. 

O (S)-(-)-carvedilol é bloqueador 1 e -adrenérgico, enquanto o (R)-(+)-

carvedilol apresenta apenas a atividade 1-bloqueadora (Neugebauer e Neubert, 

1991; Giessmann et al., 2004) 

O carvedilol é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal, atingindo a 

concentração plasmática máxima (tmax) em 0,68 a 3,1 horas. É um fármaco lipofílico 

de baixa biodisponibilidade oral (21,5  6,3%), alta ligação às proteínas plasmáticas 

(aproximadamente 98%), volume de distribuição (Vd) variando de 1,1 a 2,9 L/Kg e 

meia-vida de eliminação de 1,9 a 4,2 horas (Vanmollendorff, Reiff e Neugebauer, 

1987; Giessmann et al., 2004). O carvedilol é eliminado principalmente na bile como 

metabólitos e somente 2% da dose é excretada pelos rins como fármaco inalterado 

(Gehr et al., 1999). O clearance total em voluntários sadios (infusão de 1 h de 12,5 mg 

de carvedilol racêmico) para o carvedilol como mistura enantiomérica varia entre 375 

a 848 mL/min, sendo que o clearance do (S)-(-)-carvedilol (662 mL/min) é maior do 

que o do (R)-(+)-carvedilol (605 mL/min) (Neugebauer et al., 1990). A 
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biodisponibilidade oral do (R)-(+)-carvedilol é cerca de 2 vezes maior do que a do seu 

antípoda (31,1% para (R)-(+) e 15,1% para (S)-(-)-carvedilol), sendo as concentrações 

plasmáticas do (R)-(+)-carvedilol aproximadamente três vezes maiores do que 

aquelas relatadas para o (S)-(-)-carvedilol. As diferenças observadas na 

biodisponibilidade dos enantiômeros do carvedilol podem ser atribuídas ao maior 

clearance do (S)-(-)-carvedilol (Neugebauer et al., 1990). 

O presente estudo avalia a farmacocinética e a relação farmacocinética e 

farmacodinâmica dos enantiômeros do carvedilol em voluntários sadios e pacientes 

portadores de diabetes mellitus tipo 2 em tratamento com glibenclamida e metformina. 

O estudo avalia ainda a disposição cinética enantiosseletiva dos metabólitos 4’-

hidroxifenilcarvedilol (4OHC) + 5’-hidroxifenilcarvedilol (5OHC) formados pelo 

CYP2D6 e O-desmetilcarvedilol (DMC) formado pelo CYP2C9. 

O estudo foi dividido em três capítulos. O capitulo 1 aborda o desenvolvimento e 

a validação do método de análise dos enantiômeros do carvedilol, 4OHC + 5OHC e 

DMC em plasma com aplicação em estudos de farmacocinética. O capitulo 2 analisa 

por metodologia não compartimental a farmacocinética dos enantiômeros do 

carvedilol e seus metabólitos em voluntários sadios tratados ou não com 

glibenclamida e metformina e em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 em 

tratamento com glibenclamida e metformina. O capitulo 3 relata a análise 

farmacocinética populacional e a relação farmacocinética - farmacodinâmica nos 

mesmos voluntários e pacientes por modelo não linear de efeitos mistos. 
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Análise dos enantiômeros do carvedilol, hidroxifenilcarvedilol 

e O-desmetilcarvedilol em plasma por LC-MS/MS 
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1. Introdução 

O carvedilol, um fármaco disponível na clínica como mistura racêmica, exibe 

enantiosseletividade na farmacodinâmica, sendo o enantiômero (S)-(-)-carvedilol 

descrito como bloqueador 1 e -adrenérgico, enquanto o (R)-(+)-carvedilol é descrito 

apenas como bloqueador 1 (Neugebauer e Neubert, 1991; Giessmann et al., 2004). 

O carvedilol também exibe enantiosseletividade na farmacocinética com diferenças 

importantes na biodisponibilidade (31,1% para o (R)-(+) e 15,1% para o (S)-(-)-

carvedilol) e no metabolismo com acúmulo plasmático do enantiômero (R)-(+) do 

fármaco inalterado e de ambos os metabólitos hidroxifenilcarvedilol (formado 

principalmente pelo CYP2D6) e O-desmetilcarvedilol (formado principalmente pelo 

CYP2C9) (Vanmollendorff, Reiff e Neugebauer, 1987; Eisenberg, Patterson e Kahn, 

1989; Neugebauer et al., 1990; Gehr et al., 1999; Giessmann et al., 2004; Furlong et 

al., 2012). 

A análise sequencial mas não quiral do carvedilol e dos metabólitos 4’-

hidroxifenilcarvedilol, 5’-hidroxifenilcarvedilol e O-desmetilcarvedilol em plasma de 

rato foi descrita apenas por Li e colaboradores (Li et al., 2015) empregando UPLC 

com detecção MS/MS com relatos de limites de quantificação de 0,05 ng/mL de 

plasma para o fármaco inalterado e seu metabólitos. A análise sequencial dos 

enantiômeros do carvedilol e do metabólito 4’-hidroxifenilcarvedilol foi descrita apenas 

por Furlong e colaboradores (Furlong et al., 2012) empregando UPLC com detecção 

MS/MS precedida por reação de derivatização com reagente enantiomericamente 

puro. Os autores reportam limites de quantificação de 0,2 ng/mL para ambos os 

enantiômeros do carvedilol e de 0,02 ng/mL para cada enantiômero do metabólito 4’-

hidroxifenilcarvedilol. A análise dos enantiômeros do O-desmetilcarvedilol em plasma 

foi relatada apenas por Eisenberg e colaboradores (Eisenberg, Patterson e Kahn, 

1989) empregando HPLC com detecção por fluorescência precedida de derivatização 

quiral com isotiocianato de d-2,3,4,6-tetra-O-acetil glucopiranosila. Os limites de 

quantificação descritos pelos autores foram de 0,625 ng/mL de plasma para ambos 

os enantiômeros do carvedilol e do metabólito O-desmetilcarvedilol. Ressalta-se que 

a análise dos enantiômeros do 5’-hidroxifenilcarvedilol em coluna de fase quiral foi 

descrita por Magiera e colaboradores (Magiera, Adolf e Baranowska, 2013) em 

amostras de urina utilizando a coluna Chiralcel® OD-RH acoplada ao sistema HPLC 

com detecçãoo por fluorescência. 
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Furlong e colaboradores (Furlong et al., 2012) reportam que os valores de área 

sob a curva concentração plasmática vs tempo (AUC) para ambos os enantiômeros 

do metabólito 4’-hidroxifenilcarvedilol em voluntários sadios são aproximadamente 20 

vezes menores [5,6 e 2,0 ng.h/mL, respectivamente, para os enantiômeros (R)-(+) e 

(S)-(-)] do que aqueles reportados para o carvedilol [136 e 40,7 ng.h/mL, 

respectivamente, para os enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)]. No entanto, as 

concentrações do metabólito 4’-hidroxifenilcarvedilol como mistura enantiomérica 

(AUC 63,15 ng.h/mL) reportadas por Patel e colaboradores (Patel et al., 2013) foram 

aproximadamente 4 vezes menores do que aquelas reportadas para o carvedilol (AUC 

272,53 ng.h/mL) na investigação de 34 voluntários sadios que receberam dose única 

oral de carvedilol. Em relação ao metabólito O-desmetilcarvedilol, não há dados de 

concentrações plasmáticas oriundas da investigação de voluntários sadios ou 

pacientes tratados com carvedilol. 

O presente estudo reporta pela primeira vez o desenvolvimento e a validação de 

um método de análise sequencial dos enantiômeros do carvedilol e dos metabólitos 

hidroxifenilcarvedilol e O-desmetilcarvedilol empregando coluna de fase quiral 

acoplada ao sistema LC-MS/MS. O método foi aplicado na investigação de um 

paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 tratado com dose única oral de carvedilol 

racêmico. 
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(2012) na investigação de voluntários sadios. Observa-se ainda que o valor de AUC 

do metabólito (R)-(+)-O-desmetilcarvedilol é aproximadamente o triplo daquele 

observado para o enantiômero (S)-(-). A análise dos enantiômeros do metabólito O-

desmetilcarvedilol foi descrita apenas por Eisenberg et al. (1989) com observação de 

menores concentrações plasmáticas do enantiômero (S)-(-). 

6. Conclusão 

O método desenvolvido e validado de análise sequencial dos enantiômeros do 

carvedilol, hidroxifenilcarvedilol e O-desmetilcarvedilol em plasma empregando coluna 

quiral e LC-MS/MS apresenta sensibilidade, linearidade, seletividade, precisão e 

exatidão compatíveis com a aplicação em estudo de farmacocinética clínica de dose 

única oral do fármaco racêmico. Ressalta-se, no entanto, que o método apresenta a 

limitação de não separar o metabólito 4’-hidroxifenilcarvedilol do metabólito 5’-

hidroxifenilcarvedilol. 
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Capítulo 2 

 

 

 

Farmacocinética dos enantiômeros do carvedilol e seus 

metabólitos em voluntários sadios e pacientes portadores de 

diabetes mellitus tipo 2 
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1. Introdução 

O diabetes mellitus e a hipertensão são doenças comuns que coexistem a 

frequência maior do que apenas o acaso poderia determinar, pois 40 a 75% dos 

pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 são também hipertensos (Epstein e 

Sowers, 1992; Sowers, Epstein e Frohlich, 2001; Bell, Bakris e Mcgill, 2009). Cerca 

de 5% da população brasileira é portadora de diabetes, sendo 3,3% portadora de 

diabetes e hipertensão (Freitas e Garcia, 2012). A presença de hipertensão em 

pacientes diabéticos aumenta a morbidade e a mortalidade considerando que 35 a 

75% das complicações do diabetes mellitus podem ser atribuídas a hipertensão. O 

desenvolvimento de doenças vasculares, episódios de ataques cardíacos e isquemia 

do miocárdio são maiores em pacientes diabéticos e hipertensos do que em pacientes 

diabéticos normotensos, assim como as causas de morte por causas cardiovasculares 

(Epstein e Sowers, 1992; Sowers, Epstein e Frohlich, 2001; Dostalek, Akhlaghi e 

Puzanovova, 2012). 

Os -bloqueadores são de grande importância no controle da pressão arterial, 

na redução da mortalidade cardiovascular na doença arterial coronariana e 

insuficiência cardíaca congestiva e na proteção cardíaca após o infarto agudo do 

miocárdio (Poole-Wilson et al., 2003; Torp-Pedersen et al., 2007; Ayers et al., 2012). 

No entanto, estudos clínicos reportam que as primeiras gerações de -bloqueadores 

administradas a pacientes hipertensos resultam em aumento da resistência à insulina 

com consequente desenvolvimento de diabetes em 25 a 30% dos pacientes 

hipertensos tratados (Gress et al., 2000; Dahlof et al., 2005; Bell, Bakris e Mcgill, 

2009), assim como em pacientes diabéticos na elevação da glicemia de jejum em 1,55 

mmol/L e hemoglobina glicada em 1%, redução do HDL e aumento de LDL e 

triglicérides (Dornhorst, Powell e Pensky, 1985; Holzgreve et al., 2003; Bakris et al., 

2004). Logo, a prescrição das primeiras gerações de -bloqueadores não é 

recomendada para pacientes resistentes a insulina (pré-diabéticos) ou pacientes 

diabéticos (Faria et al., 2002; Bell, Bakris e Mcgill, 2009; Freitas e Garcia, 2012). 

O carvedilol (um -bloqueador de terceira geração) é um inibidor  adrenérgico 

não seletivo e inibidor 1 adrenérgico, usado no tratamento da hipertensão, angina do 

peito, arritmias cardíacas e insuficiência cardíaca congestiva (Honda et al., 2005; 

Horiuchi et al., 2008; Ishida et al., 2008) não aumenta a resistência a insulina, não 

altera o controle glicêmico (Jacob et al., 1996; Bakris et al., 2004; Fonseca et al., 2007) 
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e não aumenta o LDL e triglicérides (Giugliano et al., 1997; Bell, Bakris e Mcgill, 2009). 

Logo, a indução de diabetes é significativamente menos provável no tratamento com 

carvedilol do que com -bloqueadores de gerações anteriores como o metoprolol 

(Poole-Wilson et al., 2003; Torp-Pedersen et al., 2007). 

O uso do carvedilol em pacientes portadores de hipertensão e diabetes é 

portanto de grande potencial, mas pouco explorado na prática clínica (Allcock e 

Sowers, 2010) não apenas devido a relutância do uso de -bloqueadores em 

pacientes diabéticos mas também por se saber muito pouco sobre a influência do 

diabetes mellitus na sua farmacocinética e farmacodinâmica (Dostalek, Akhlaghi e 

Puzanovova, 2012). 

Embora o efeito do diabetes mellitus no metabolismo de medicamentos seja 

bastante relatado em modelos animais quimicamente induzidos e em modelos in-vitro, 

há poucos dados clínicos sobre a influência do diabetes na farmacocinética e 

farmacodinâmica em pacientes com glicemia controlada ou hiperglicemia (Dostalek, 

Akhlaghi e Puzanovova, 2012). Assim, um dos objetivos do presente estudo é 

acrescentar informações sobre a farmacocinética e farmacodinâmica do carvedilol em 

pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2. 

O diabetes mellitus pode alterar os processos de absorção, distribuição, 

metabolismo e eliminação de fármacos. A literatura relata diferentes efeitos do 

diabetes mellitus tipo I e tipo 2 na velocidade da absorção de medicamentos em 

função de alterações nos tempos de esvaziamento gástrico e trânsito intestinal. Vários 

estudos relatam retardo no tempo de esvaziamento gástrico em pacientes com 

hiperglicemia e retardo no tempo de trânsito intestinal em pacientes diabéticos com 

neuropatia, provavelmente devido a desnervação vagal (Dostalek, Akhlaghi e 

Puzanovova, 2012). A velocidade de absorção da tolazamida e ampicilina é reduzida 

em aproximadamente 26% em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (Adithan et al., 

1989). Quanto a influência na distribuição de fármacos, há vários relatos de que a 

hiperglicemia resulta na glicação não enzimática da albumina com consequente 

alteração na conformação da estrutura da albumina e aumento na fração livre de 

fármacos, tais como lidocaína, varfarina, ácido valpróico, entre outros (Dostalek, 

Akhlaghi e Puzanovova, 2012), mas a influência deste efeito no volume de distribuição 

não é claras pois no diabetes mellitus o volume de distribuição pode estar maior, 

menor ou inalterado (Salmela, Sotaniemi e Pelkonen, 1980; Murali et al., 1983; 
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Narang, Dutta e Khare, 1987; Adithan et al., 1988; Zysset e Wietholtz, 1988). Os 

estudos clínicos da influência do diabetes no metabolismo de medicamentos são 

escassos. Há relatatos de que os valores de clearance da teofilina ou cafeína 

(marcador da atividade do CYP1A2) e que o metabolismo da tolbutamida (marcador 

da atividade do CYP2C9) não são alterados em pacientes com diabetes mellitus tipo 

I ou tipo 2 (Ueda et al., 1963; Adithan et al., 1988), mas que a atividade do CYP3A 

avaliada com base no marcador lidocaina encontra-se reduzida nos referidos 

pacientes (Marques et al., 2002). Outros estudos ainda mostram redução na atividade 

da GST e UGT2B7 em pacientes com diabetes mellitus tipo I e outro indução (Atalay 

et al., 1997; Mcrobie, Glover e Tracy, 1998; Dincer et al., 2002). Os estudos clínicos 

relativos aos efeitos do diabetes na expressão gênica e níveis proteicos de 

transportadores são muito limitados. Relata-se redução na expressão proteica de 

ABCA1 e ABCG1 em leucócitos correlacionada com os níveis de glicemia em 

pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (Albrecht et al., 2004; Mauldin et al., 2008). 

O carvedilol é substrato das proteinas transportadoras P-gp e MRP2 localizadas 

nas células com função de barreira, tais como mucosa intestinal, barreira 

hematoencefálica e placenta, assim como nas células envolvidas em processos de 

eliminação, como canalículos hepático e células do túbulo proximal dos rins (Takara, 

Sakaeda e Okumura, 2004; Bart et al., 2005). Giessmann et al., 2004 relatam 

significativa redução na área sob a curva concentração plasmática ao longo do tempo 

(AUC) do carvedilol (25 mg por dia) em voluntários sadios (metabolizadores rápidos e 

metabolizadores lentos do CYP2D6) comedicados com rifampicina (600 mg) durante 

9 dias. Os autores justificam as alterações nos parâmetros farmacocinéticos como 

decorrentes da indução da P-gp intestinal mediada pela rifampicina, no entanto, sabe-

se que a rifampicina induz não apenas a expressão da P-gp, mas também a atividade 

de isoformas da glicurunosiltransferase (UGT), CYP e MPR2 (Kasichayanula et al., 

2013; Williamson et al., 2013; Wang et al., 2014; Devineni et al., 2015). 

A glibenclamida, uma sulfoniluréia amplamente usada na terapia do diabetes 

mellitus tipo 2, é substrato do CYP2C9, potente inibidor competitivo do CYP2C9 e 

fraco inibidor do CYP3A4 (Kim e Park, 2003; Tirkkonen et al., 2010; Surendiran et al., 

2011; Holstein, Beil e Kovacs, 2012). A glibenclamida também é considerada um 

inibidor da P-gp. Golstein e Bessadok (Golstein et al., 1999; Bessadok et al., 2011) 

mostraram que em concentrações ≥ 100 mol/L a glibenclamida inibe o transporte de 
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colchicina pela P-gp em culturas de células derivadas de leucemia humana aguda que 

super expressam a P-gp, em culturas de células derivadas de carcinoma de cólon que 

super expressam a P-gp e em culturas de células não tumorais derivadas do epitélio 

tubular proximal renal que expressam a P-gp constitutivamente. 

Além da inibição da atividade transportadora da P-gp, a inibição da expressão 

da P-gp também acumula seus substratos (Kim et al., 2011). Células MCF-

7/adriamicina tratadas com metformina, uma biguanida muito usada no tratamento do 

diabetes mellitus tipo 2, apresentam menor expressão de mRNA e de proteínas do 

gene MDR1. Conseqüentemente, células MCF-7/adriamicina pré-tratadas com 

metformina apresentaram acúmulo intracelular do Rh-123, um composto fluorescente 

substrato da P-gp (Kim et al., 2011). 

A hiperglicemia também inibe a expressão da P-gp em células MCF-7 (Pandey, 

Chaube e Bhat, 2011), no intestino (Nawa, Fujita e Tokuyama, 2010) e no íleo (Nawa, 

Fujita-Hamabe e Tokuyama, 2011) de camundongos e nos rins de ratos (Yeh et al., 

2012). 

O carvedilol é eliminado principalmente por conjugação com o ácido glicurônico 

(UGT1A1, UGT2B4 e UGT2B7) seguida por excreção biliar dos conjugados 

(Neugebauer e Neubert, 1991; Ohno et al., 2004). Estudos em microssomos de fígado 

e intestino humano mostram que o clearance intrínseco de glicuronidação do (S)-(-)-

carvedilol é maior do que do (R)-(+)-carvedilol (Hanioka et al., 2012). Estudos em 

microssomos de fígado humano mostram que ambos os enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-

)-carvedilol são metabolizados a 4’ e 5’-hidroxifenilcarvedilol (4OHC e 5OHC), 1, 3 e 

8-hidroxicarbazolilcarvedilol (1OHC, 3OHC e 8OHC) e O-desmetilcarvedilol (DMC). 

As mesmas enzimas CYP estão envolvidas no metabolismo de ambos os 

enantiômeros, embora o enantiômero (S)-(-)-carvedilol seja metabolizado mais 

rapidamente que o enantiômero (R)-(+)-carvedilol (Oldham e Clarke, 1997). O 

CYP2D6 é a principal enzima responsável pela formação do 4OHC e 5OHC, mas o 

CYP2E1, CYP2C9 e CYP3A4, também apresentam pequena contribuição. A 

formação do 8OHC é dependente do CYP1A2 e em menor extensão do CYP3A4, 

enquanto a formação do DMC está claramente associada ao CYP2C9, embora 

existam evidências do envolvimento parcial do CYP2D6, CYP1A2 e CYP2E1 (Oldham 

e Clarke, 1997) (figura 9). Ressalta-se que o efeito -bloqueador em ratos é maior 

para o metabólito 4OHC quando comparado ao carvedilol inalterado (Fujimaki, 
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Murakoshi e Hakusui, 1990). Estudos clínicos (Gehr et al., 1999) mostram que os 

metabólitos oxidados encontrados em maiores concentrações no plasma são aqueles 

provenientes de enzimas CYP (4OHC, 5OHC e DMC). 

Assim, o presente estudo tem o objetivo avaliar a farmacocinética dos 

enantiômeros do carvedilol e seus metabólitos oxidados em voluntários sadios e em 

pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 em tratamento com glibenclamida e 

metformina. 
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Figura 9: Vias de metabolização oxidativa do carvedilol em microssomos de fígado 

humano (Oldham e Clarke, 1997; Tenero et al., 2000). 

* centro quiral. DMC: desmetilcarvedilol. 4OHC e 5OHC: 4’- e 5’-

hidroxifenilcarvedilol. 1OHC, 3OHC, 8OHC: 1-, 3- e 8-hidroxicarbazolilcarvedilol. 
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metabolizadores lentos foi compensada pela maior capacidade de metabolização pelo 

CYP2C9. 

Dentre os 27 pacientes investigados, somente um paciente portador de diabetes 

mellitus tipo 2 foi fenotipado como metabolizador lento para o CYP2D6 e avaliado fora 

do grupo constituído por 13 pacientes diabéticos metabolizadores rápidos para o 

CYP2D6 (ocasião 3). Os parâmetros farmacocinéticos apresentados na tabela 17 e 

figura 14 para o paciente diabético metabolizador lento permitem inferir que o fenótipo 

metabolizador lento não altera a disposiçãoo cinética de ambos os enantiômeros do 

carvedilol, de acordo com os dados previamente reportados por Giessmann et al. 

(2004). No entanto, é possível observar redução na formação de ambos os 

enantiômeros do metabólito hidroxifenilcarvedilol dependente da atividade do 

CYP2D6, compensada pelo aumento na formação de ambos os enantiômeros do 

metabólito O-desmetilcarvedilol dependente da atividade do CYP2C9. 

 

10. Conclusão 

1-A disposição cinética e o metabolismo do carvedilol são enantiosseletivos em 

voluntários sadios com maiores valores de AUC para os enantiômeros (R)-(+) 

(carvedilol: 73,06 vs 35,00 ng.h/mL; hidroxicarvedilol: 4,88 vs 1,45 ng.h/mL; O-

desmetilcarvedilol:11,91 vs 3,98 ng.h/mL). 

2-A disposição cinética e o metabolismo dos enantiômeros do carvedilol não 

diferem entre os grupos de voluntários não comedicados e comedicados com dose 

única oral de glibenclamida (5 mg) e metformina (500 mg). 

3-O metabolismo dos enantiômeros do carvedilol a O-desmetilcarvedilol, 

dependente do CYP2C9, difere entre o grupo de pacientes portadores de diabetes 

mellitus tipo 2 (pacientes metabolizadores rápidos com bom controle glicêmico e em 

tratamento com glibenclamida 5 mg/8h e metformina 500 mg/8h) e o grupo de 

voluntários sadios com comedicação (interação) ou o grupo de voluntários sadios não 

comedicados (controle). Os valores de AUC de ambos os enantiômeros do metabólito 

O-desmetilcarvedilol [(R)-(+): 6,92 vs 10,40 vs 11,91 ng.h/mL e (S)-(-): 2,36 vs 4,26 vs 

3,98 ng/h/mL] são menores no grupo de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 

2. 

4- O metabolismo dos enantiômeros do carvedilol a hidroxifenilcarvedilol, 

dependente do CYP2D6, difere entre o grupo de pacientes portadores de diabetes 



64 
 

 

mellitus tipo 2 (pacientes com bom controle glicêmico e em tratamento com 

glibenclamida 5 mg/8h e metformina 500 mg/8h) e o grupo de voluntários sadios com 

comedicação (interação) ou o grupo de voluntários sadios não comedicados 

(controle). Os valores de AUC de ambos os enantiômeros do metabólito 

hidroxifenilcarvedilol [(R)-(+): 13,89 vs 6,60 vs 4,88 ng.h/mL e (S)-(-): 7,21 vs 1,50 vs 

1,45 ng/h/mL] são maiores no grupo de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 

2. 

5- A disposição cinética dos enantiômeros do carvedilol não difere entre o grupo 

de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 (pacientes com bom controle 

glicêmico e em tratamento com glibenclamida 5 mg/8h e metformina 500 mg/8h) e o 

grupo de voluntários sadios não comedicados (controle) ou o grupo de voluntários 

sadios com comedicação (interação). 

6- Os parâmetros farmacocinéticos de um paciente metabolizador lento do 

CYP2D6, portador de diabetes mellitus tipo 2 e em tratamento com glibenclamida 5 

mg/8h e metformina 500 mg/8h, permite inferir redução na formação de ambos os 

enantiômeros do metabólito hidroxifenilcarvedilol compensada pelo aumento na 

formação de ambos os enantiômeros do metabólito O-desmetilcarvedilol. Logo, a 

disposição cinética de ambos os enantiômeros do carvedilol sob a forma inalterada 

não difere entre metabolizadores rápidos e lentos do CYP2D6.  
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Capítulo 3 

 

 

 

Farmacocinética populacional dos enantiômeros do 

carvedilol e seus metabólitos em voluntários sadios e pacientes 

portadores de diabetes melitus tipo 2  

 



66 
 

 

1. Introdução 

O carvedilol é um antagonista competitivo de receptores adrenérgicos 1, 2 e 

1 (Kubo et al., 2001; Stoschitzky et al., 2001). Stoschitzky et al. (2001) reportam que 

o carvedilol racêmico administrado em dose única reduz a frequência cardíaca em 

voluntários sadios somente durante o exercício. É provável que o aumento do tônus 

simpático, causado pela vasodilatação resultante do -bloqueio, seja alto o suficiente 

para anular o bloqueio dos receptores -adrenérgicos em voluntários sadios em 

repouso. Baseado neste conceito o exercício com o handgrip (exercício isométrico) 

pode induzir aumento da pressão arterial acompanhado por aumento da frequência 

cardíaca e da resistência vascular periférica na musculatura esquelética em repouso 

(Kamiya et al., 2001). 

A relação entre a concentração plasmática do enantiômero (S)-(-)-carvedilol 

(enantiômero responsável pela atividade -bloqueadora) e a redução da frequência 

cardíaca no exercício isométrico com o handgrip pode ser analisada simultaneamente 

utilizando modelos matemáticos. O modelo farmacocinético-farmacodinâmico (PK-

PD) é, portanto, a descrição matemática das relações existentes entre a 

farmacocinética e a farmacodinâmica do medicamento. O conhecimento do modelo 

PK-PD e dos parâmetros estimados a partir dele permitem a previsão racional do perfil 

concentração plasmática vs efeito e do estabelecimento de regimes de dosagem para 

populações específicas (Stoschitzky et al., 2001). 

A análise farmacocinética e farmacodinâmica populacional empregando 

modelos hierárquicos não lineares de efeitos mistos foi originalmente proposta para 

ser utilizada em dados oriundos de amostras clínicas rotineiramente coletadas, de 

forma escassa, dispersa e em população heterogênea (Sheiner, Rosenberg e 

Marathe, 1977; Sheiner e Beal, 1980; 1983). No entanto, estes modelos atualmente 

estão sendo aplicados em estudos clínicos controlados para gerar informações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas a partir de amostragens esparsas ou 

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

desenvolvimento de fármacos (Aarons, 1993; Schoemaker e Cohen, 1996), sendo 

uma ferramenta de análise cada vez mais encorajada pelo FDA (Food and drug 

administration, 1999), mas muito pouco utilizada no Brasil. 

Os modelos hierárquicos não lineares de efeitos mistos permitem estimar o valor 

de cada parâmetro farmacocinético e farmacodinâmico (valor populacional ou valor 
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As interpretações oriundas da análise do metabolismo e da farmacocinética 

populacional apresentadas neste Capítulo são semelhantes àquelas apresentadas no 

Capítulo 2 empregando análise não compartimental. No entanto, a análise 

populacional possibilitou a estimativa dos clearances do carvedilol pelo CYP2C9 e 

CYP2D6, a estimativa da biodisponibilidade dos enantiômeros do carvedilol e a 

avaliação das influencias do peso, IMC, idade, glicemia de jejum, hemoglobina 

glicada, TGO, TGP, clearance de creatinina, diabetes mellitus tipo 2 em tratamento 

com glibenclamida e metformina e fenótipo do CYP2D6 como covariáveis em cada 

parâmetro. Permitindo interpretações objetivas da disposição cinética e do 

metabolismo. Além disso a análise populacional permite validação de suas 

estimativas. 

A administração de dose única de 12,5 mg de (S)-(-)-carvedilol (25 mg de 

carvedilol racêmico) não alterou a variação da frequência cardíaca induzida pelo 

exercício isométrico durante 2 min com o handgrip a 30% da contratilidade voluntária 

máxima. A variação da frequência cardíaca induzida pelo exercício em função das 

concentrações individuais preditas, observada na figura 24 A, é um reflexo da 

variabilidade inter-individual e não de uma correlação, pois as figuras 24 B e 24 C, 

respectivamente, não mostram dependência da variação da frequência cardíaca 

induzida pelo exercício com as concentrações plasmáticas populacionais ou com os 

valores de Cmax do (S)-(-)-carvedilol. Os dados permitem inferir que na dose única 

de 12,5 mg o (S)-(+)-carvedilol não altera a variação da frequência cardíaca induzida 

pelo exercício isométrico com o handgrip. Kubo et al. ( 2001) também relatam que a 

administração de 25mg de carvedilol/12 h durante 4 meses não altera a resposta ao 

exercício isométrico durante 2 min a 30% da contratilidade voluntária máxima. 

 

7. Conclusão 

 
1- O modelo não linear de efeitos mistos para a análise da disposição cinética e 

metabolismo populacional dos enantiômeros do carvedilol é preciso e possui 

capacidade preditiva adequada avaliada por métodos visuais e bootstrap do ajuste do 

modelo aos dados.  

2-Os valores de biodisponibilidade estimados pelo modelo para os enantiômeros 

(S)-(-) e (R)-(+)-carvedilol, respectivamente 16,43 e 25,4%, não diferem entre 
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voluntários sadios e pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 em tratamento 

com glibenclamida e metformina. 

3- Os valores de clearance pelo CYP2D6 estimados para o (S)-(-)-carvedilol 

foram de 1,65 vs 7,28 L/h, respectivamente, para os voluntários sadios e para os 

pacientes diabéticos, enquanto os estimados para o enantiômero (R)-(+)-carvedilol 

foram de 2,69 vs 13,7 L/h.  Em relação ao clearance pelo CYP2C9, os valores 

estimados para o (S)-(-)-carvedilol foram de 16,2 vs 7,71 L/h, respectivamente, para 

os voluntários sadios e para os pacientes diabéticos, enquanto os estimados para o 

enantiômero (R)-(+)-carvedilol foram  de 25,6 vs 10,5 L/h. Os valores de clearance por 

outras vias metabólicas são maiores para o (S)-(-)-carvedilol do que para o (R)-(+)-

carvedilol (28,2 vs 4,86 L/h) e não diferem entre voluntários sadios e pacientes 

portadores de diabetes mellitus tipo 2 em tratamento com glibenclamida e metformina. 

4- Os valores de clearance total de ambos os enantiômeros do carvedilol não 

diferem entre os voluntários sadios e os pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 

2 [(S)-(-): 46,05 vs 43,19 L/h  e (R)-(+): 33,15 vs 29,06 L/h], devido os menores 

clearances do CYP2C9 serem compensados por maiores clearances do CYP2D6. 

5-O volume de distribuição de ambos os enantiômeros do carvedilol não difere 

entre os voluntários sadios e os pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 

metabolizadores rápidos ou metabolizadores lentos e entre os enantiômeros do 

carvedilol. 

8- A disposição dos enantiomros do carvedilol não é diferente nos portadores de 

diabetes mellitus tipo 2 ou influenciada pelo fenótipo do CYP2D6. 

9- Assumindo que o tratamento com carvedilol é eficas na proteção cardíaca, 

pode-se inferir que não é nescessario ajuste de dose na diabetes mellitus tipo 2 em 

tratamento com glibemclamida ou metformina quando bem controlada e na auxencia 

de co-morbidades em metabolizadores rápidos ou lentos do CYP2D6 em relação a 

não portadores de diabetes tipo 2. 

10- A variação da frequência cardíaca induzida pelo exercício isométrico com o 

handgrip após a administração de dose única oral de 25 mg de carvedilol racêmico 

não mostra relação com as concentrações plasmáticas individuais preditas do (S)-(-)-

carvedilol. 
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