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RESUMO 
 

COSTA, A. C. C. Disposição cinética e excreção renal da gabapentina: o papel 
dos transportadores para cátions orgânicos e o efeito do controle glicêmico em 
pacientes com dor neuropática. 2019. 109f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2019. 
 

A gabapentina (GBP), anticonvulsivante utilizado para tratamento de dor neuropática, 
é eliminada principalmente inalterada na urina. Estudos sugerem que a secreção 
tubular ativa nos rins contribui para a excreção de GBP. Estudos em ratos com 
diabetes experimental sugerem que a hiperglicemia reduz a atividade de 
transportadores de cátions orgânicos (Octs). Assim, o objetivo deste estudo foi 
investigar o papel dos OCTs na disposição cinética e na farmacodinâmica da GBP em 
pacientes com dor neuropática e verificar a regulação da atividade desses 
transportadores pelo controle glicêmico no diabetes. Foi realizado estudo in vitro para 
avaliar a interação de GBP e do provável inibidor de OCTs cetirizina (CTZ) com 
transportadores OCT1, OCT2, OCT3, OCTN1, MATE1 e MATE2-K expressos em 
células HEK. O estudo clínico cruzado foi realizado em pacientes com dor neuropática 
(n=10, Controle) para avaliar a influência da CTZ na disposição cinética da GBP. Para 
avaliar o efeito do controle glicêmico, foram investigados pacientes com DM2 
controlado (DC, n=9) e DM2 não controlado (DNC, n=10). Todos os participantes 
investigados apresentavam dor neuropática de intensidade ≥ 4 na escala visual 
analógica de dor (EVA) e foram tratados com dose única oral de 300 mg de GBP (Fase 
1) ou CTZ (20 mg/dia) durante 5 dias e dose única de GBP no último dia (Fase 2). 
Apenas os pacientes do grupo Controle participaram da Fase 2. Amostras seriadas 
de sangue e urina foram coletadas até 36 horas após a administração de GBP. A 
intensidade de dor foi avaliada nos mesmos tempos de coleta de sangue. Todos os 
participantes foram genotipados para os polimorfismos SLC22A2 808G>T e SLC22A4 
1507C>T. Os parâmetros farmacocinéticos foram estimados por análise não-
compartimental. Os experimentos in vitro mostraram que a GBP é substrato para 
hMATE1 e hOCTN1, e que sua interação com hOCT2 não é clinicamente relevante. 
A CTZ inibiu os transportadores hOCTs e hMATEs. No estudo clínico, a 
coadministração de CTZ resultou em aumento de CL/F (14,6 L/h) e Vd/F (151,9 L) e 
redução de AUC0-∞ (20,6 μg.h/mL), quando comparados com a administração da GBP 
apenas (CL/F: 10,6 L/h; Vd/F 106,2 L; AUC0-∞ 28,2 μg.h/mL). As menores 
concentrações plasmáticas de GBP quando coadministrada com CTZ resultaram em 
redução na atenuação de dor. O grupo DNC apresentou diferenças marginais nos 
parâmetros Cmax (1,86 μg/mL, p=0,08780) e Vd/F (178,8 L, p=0,0506), em relação ao 
grupo Controle (Cmax: 2,48 μg/mL; Vd/F: 106,2 L). Não foi encontrada diferença na 
disposição cinética da GBP entre os genótipos para os polimorfismos investigados. 
Conclusão: a GBP é substrato dos transportadores renais hMATE1, hOCTN1 e 
hOCT2. O tratamento com CTZ e a hiperglicemia reduziram a exposição sistêmica da 
GBP, contudo essas alterações não podem ser explicadas por interação com os 
transportadores renais. Estes dados sugerem que a CTZ e a hiperglicemia reduzem a 
biodisponibilidade oral da GBP por saturação dos processos de absorção intestinal.  
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Transportadores renais para cátions orgânicos 

Estudos em Farmacometria mostram que os transportadores regulam a 

disposição de fármacos (farmacocinética) e a resposta (farmacodinâmica) 

(GIACOMINI et al., 2010; POWELL, GOBBURU, 2007). Os transportadores de 

fármacos têm sido objeto de estudos clínicos que buscam identificar interações entre 

fármacos, interações fármaco-doenças, o papel da farmacogenômica, ou outras 

covariáveis que podem ter implicações na medicina de precisão (CIARIMBOLI, 2008; 

GIACOMINI et al., 2010). A compreensão dos mecanismos de transporte de fármacos 

integrada aos estudos de absorção, metabolismo, distribuição e excreção são a base 

da abordagem mecanística da Farmacologia dos Sistemas. A caracterização de 

mecanismos complexos de interação envolvendo a disposição de fármacos 

dependente de transportadores poderão ser usados para o doseamento ou 

desenvolvimento de novas formulações que minimizem as interações entre fármacos 

ou interações fármaco-doença. Nesse contexto, podem ser elaboradas estratégias 

racionais de individualização da terapia para aumentar a efetividade e segurança na 

terapia farmacológica.   

Uma vez que papel dos transportadores de fármacos na compreensão da 

terapia farmacológica tornou-se evidente, recomendações regulatórias de 

caracterização de interações fármaco-transportador passaram a fazer parte do 

desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Organogramas para tomadas de 

decisão na elaboração de estudos em Farmacologia Clínica foram desenvolvidos pelo 

International Transporter Consortium (GIACOMINI et al., 2010; GIACOMINI; HUANG,  

2013). Novos desafios e novas metodologias na compreensão do papel de 

transportadores foram extensivamente explorados na última década (CHU et al., 2018; 

GIACOMINI et al., 2010; GIACOMINI; HUANG, 2013).  

Aproximadamente 40% dos fármacos prescritos na prática clínica são cátions 

orgânicos (OC), substâncias que possuem carga positiva em pH fisiológico 

(KOEPSELL, 2013). Devido à carga positiva, o movimento dos OC através das 

membranas plasmáticas é mediado pelos transportadores de fármacos. A maioria dos 

transportadores para cátions orgânicos pertence à família de carreadores de soluto 

22A (SLC22A) (transportador de cátions orgânicos (OCT) 1-3 e transportador de 

cátions orgânicos novo (OCTN) 1 e 2) ou à família de SLC47 (proteína de extrusão de 

múltiplos fármacos e toxinas (MATE) 1 e 2K) (NIES et al., 2011; XU et al., 2013). O 



transportador de cátions orgânicos 2 humano (hOCT2) é expresso 

predominantemente na membrana basolateral do túbulo proximal dos rins, e promove 

transporte de cátions do sangue, para dentro das células do túbulo proximal, que 

representa o primeiro estágio no processo de secreção renal (XU et al., 2013; ZAIR et 

al., 2008). O processo é completado pelo transporte dos cátions orgânicos das células 

renais para a urina, promovido por hMATEs e hOCTNs, expressos na membrana 

plasmática luminal dos rins (Figura 1) (HARRACH; CIARIMBOLI, 2015). O hOCT1 é 

altamente expresso na membrana basolateral dos hepatócitos no fígado, e uma baixa 

expressão é encontrada nos rins e intestino, enquanto o hOCT3 é amplamente 

distribuído nos órgãos, com uma baixa expressão (NIES et al., 2011; XU et al., 2013;). 

As forças dirigentes do transporte mediado por essas proteínas são, além do gradiente 

químico dos substratos, o potencial de membrana no caso dos transportadores 

eletrogênicos de cátions orgânicos (OCTs) e o gradiente de pH oposto para 

antiportadores de cátions orgânicos (OCTNs e MATEs) (BUSCH et al., 1996; 

DANGPRAPAI; WRIGHT, 2011; GRÜNDEMANN et al., 1994; KEKUDA et al., 1998; 

MEHRENS et al., 2000; NIES et al., 2011; OTSUKA et al., 2005; TAMAI et al., 1997; 

WU et al., 1998). No caso de OCTN1, o gradiente de sódio iônico (Na+) pode ser 

considerado uma força dirigente, visto que esse transportador também pode operar 

em uma maneira dependente de Na+ (OHASHI et al., 2001).  

 

Figura 1. Localização dos transportadores para cátions orgânicos no túbulo proximal 

dos rins. 

 

Fonte: próprio autor. OCT1: transportador de cátions orgânicos 1, baixa expressão nos rins; OCT2: 
transportador de cátions orgânicos 2, predominantemente expresso na membrana basolateral no túbulo 
proximal dos rins; OCT3: transportador de cátions orgânicos 3, baixa expressão nos rins; MATE1: 
proteína de extrusão de múltiplos fármacos e toxinas 1, altamente expresso na membrana apical do 
túbulo proximal dos rins; MATE2-K: proteína de extrusão de múltiplos fármacos e toxinas 2-K, 
predominantemente expresso nos rins; OCTN1: transportador de cátions orgânicos novo 1, altamente 
expresso nos rins; OCTN2: transportador de cátions orgânicos novo 2, altamente expresso nos rins.   



Os substratos dos transportadores para cátions orgânicos podem ser de origem 

endógena, como acetilcolina, dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, 

histamina e colina, ou exógena, como os fármacos amantadina, cisplatina, cimetidina, 

ranitidina, metformina, GBP e CTZ (CIARIMBOLI, 2008; KOEPSELL, 2013; LAL et al., 

2010).  

Aproximadamente 30% dos 200 medicamentos mais vendidos nos Estados 

Unidos tem eliminação principalmente renal (MORRISSEY et al., 2013). Para os 

fármacos de excreção renal, os transportadores expressos nos rins podem explicar a 

variabilidade na disposição cinética, na efetividade e na segurança. A inibição da 

atividade desses transportadores leva a aumento na concentração plasmática de seus 

substratos, resultando em maior incidência de efeitos adversos e até mesmo casos 

de intoxicação (TSURUOKA et al., 2006; XU et al., 2013). 

 Estudo realizado in vitro sugere que CTZ e pilsicainida sejam inibidores de 

OCT2, visto que os mesmos reduzem a captação do substrato tetraetilamônio (TEA) 

pelo transportador (TSURUOKA et al., 2006). Além da CTZ e da pilsicainida, a 

cimetidina e a quinidina também são inibidores seletivos de OCT2 (GIACOMINI et al., 

2010). A CTZ também inibe a captação de TEA mediado pelos transportadores 

MATE1 e MATE2-K, o que também sugere que CTZ seja inibidor desses 

transportadores (TSUDA et al., 2009). Não há dados sobre a influência da CTZ no 

OCTN1.  

A atividade de transportadores pode ser regulada aguda ou cronicamente e 

situações patológicas alteraram a função de transportadores (CIARIMBOLI; 

SCHLATTER, 2005; SCHMIDT-LAUBER et al., 2012). Ratos com DM2 induzido por 

dieta hipercalórica seguida de injeção de estreptozotocina (QIAN et al., 2015; REED 

et al., 2000) têm redução de 50% nos níveis renais do transportador Oct2, e de 4% 

nos níveis hepáticos da proteína de resistência à múltiplos fármacos 4 (Mrp4), o que 

sugere redução na atividade de ambos transportadores (NOWICKI et al., 2008). Por 

outro lado, os níveis renais dos transportadores Mrp2, Mrp4, transportador de ânions 

orgânicos 2 (Oat2), e proteína de resistência ao câncer de mama (Bcrp) encontram-

se aumentados em ratos com diabetes induzido por estreptozotocina (NOWICKI et al., 

2008). Até o momento, não há na literatura informações sobre o efeito do diabetes na 

expressão de MATEs e OCTNs. 

Além de situações patológicas, alterações genéticas podem regular a 

expressão e/ou função de transportadores. Foram identificados vários polimorfismos 



de base única (SNPs), não sinônimos na região codificante do gene SLC22A2, 

responsável pela expressão de OCT2 (CIARIMBOLI, 2008; ZAIR et al., 2008). A 

variante 808G>T (rs316019), localizada no éxon 4, é encontrada em europeus, 

americanos, africanos, leste e sul-asiáticos com frequência alélica de 11; 9,2, 18,5; 

13,6 e 13,4%, respectivamente (1000 Genomes; CIARIMBOLI , 2008). No Brasil, a 

frequência alélica do alelo raro para essa variante é de 14,6% em pretos, 13,3% em 

pardos e 10,7% em brancos da região Sudeste do país (REFARGEN). Este SNP está 

associado à redução do transporte de metformina, o que sugere redução na atividade 

do transportador (CHOI; SONG, 2008; LEABMAN et al., 2002; SONG et al., 2008). 

Vários polimorfismos também foram encontrados em regiões codificantes do gene 

SLC22A4, responsável pela expressão de OCTN1 (URBAN et al., 2007). A variante 

1507C>T (rs1050152), localizada no éxon 9, é encontrada em europeus, americanos, 

africanos e sul-asiáticos com frequência alélica de 38,7; 24,4; 2,1 e 88%, 

respectivamente (1000 Genomes; TAHARA et al., 2009). No Brasil, a frequência é de 

21,4% em pretos, 27,2% em pardos e 38,2% em brancos, na região sudeste do país 

(REFARGEN). Estudos mostram que este SNP está associado à redução no 

transporte de carnitina e GBP (PELTEKOVA et al., 2004).  

 

1.2 Gabapentina (GBP) 

A GBP é um anticonvulsivante com estrutura análoga ao neurotransmissor 

GABA (CLIVATTI; SAKATA; ISSY, 2009) (Figura 2) frequentemente indicado para 

tratamento de dor neuropática, sobretudo em casos de neuropatia diabética, e está 

dentre os fármacos de primeira linha para tratamento da dor neuropática, junto com 

antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina e 

noradrenalina (FINNERUP et al., 2015; KAMERMAN et al., 2016; MARCOLIN; 

TATSCH, 2000). A dor neuropática é definida como dor causada por uma lesão do 

sistema somatossensorial, devido à alteração da fisiologia do sistema nervoso 

(TREEDE et al., 2008). Os sintomas são dor em agulhadas ou queimação e choque. 

Um dos mecanismos que levam ao desenvolvimento da dor neuropática á a ativação 

das fibras de pequeno calibre do tipo C e Aδ. Com a lesão das fibras, a atividade dos 

canais iônicos de sódio e cálcio é alterada, levando a um aumento na excitabilidade 

de fibras nociceptivas (BARON; BINDER; WASNER, 2010).  

 

 



Figura 2. Fórmula estrutural da GBP 

 

Fonte: próprio autor (ACD/ChemSketch, versão 14.01, Toronto, Ontário, Canadá) 

 

Apesar de sua estrutura parecida com GABA, o fármaco não interage de modo 

significativo com esse neurotransmissor (CLIVATTI; SAKATA; ISSY, 2009). Sua ação 

anti-hiperálgica parece ocorrer por ligação na subunidade α-2-delta tipo 1 de canais 

de cálcio voltagem-dependentes nos neurônios do corno dorsal da medula espinhal, 

o que leva a diminuição de entrada de cálcio nas terminações nervosas, reduzindo 

assim a excitabilidade pós-sináptica e diminuindo a liberação de neurotransmissores 

(CLIVATTI; SAKATA; ISSY, 2009; MASON; QUELLO; SHADAN, 2018).  

Estudos clínicos mostram que a administração de GBP, quando comparada 

com placebo, diminui significativamente a intensidade da dor neuropática. Backonja 

et al. (1998) trataram 70 pacientes com GPB de 900 a 3600 mg/dia e 65 pacientes 

com placebo. A média na pontuação de dor neuropática diabética foi 

significativamente menor (p<0,001) ao final do estudo, com administração de GBP 

(basal: 6,4; final, 3,9; n = 82), em relação ao placebo (basal: 6,5; final, 5,1; n = 80).  

Serpell et al. (2002) avaliaram 122 pacientes com administração de até 2400 mg/dia 

de GBP e 112 pacientes com administração de placebo. Os autores observaram que 

a média na pontuação da dor diária diminuiu 21% nos pacientes tratados com GBP 

(7,1 para 5,6) e 14% nos pacientes tratados com placebo (7,3 para 6,3). Casos clínicos 

comprovam a eficácia da GBP na dor neuropática de pacientes com idade avançada 

que não conseguiram alívio da dor em tratamentos com antidepressivos ou opióides 

(SÁNCHEZ-VALIENTE,  1998). 

A GBP apresenta biodisponibilidade variável em função de absorção saturável 

no trato gastrointestinal, de forma que quanto maior a dose, menor a 

biodisponibilidade, variando de uma biodisponibilidade absoluta de 60% a 27% com 

aumento da dose de 900 mg a 4800 mg por dia (BOCKBRADER et al.,  2010; CHEN; 

COWLES; SWEENEY, 2013; MAK et al., 2016; STEWART et al., 1993). Suas 

constantes de dissociação ácida e básica (pKa e pKb) são 3,7 e 10,7, respectivamente 

(BOCKBRADER et al., 2010). Após dose única de 400 mg de GBP, a concentração 



plasmática máxima de 3,7 ± 1,0 μg/mL é atingida após 3,6 ± 1,1 horas. Após dose 

única de 300 mg de GBP, o pico da concentração plasmática é de 2,7 μg/mL, 

alcançado entre 2 e 3 horas (BOYD et al., 1999; MARCOLIN; TATSCH, 2000; 

MCLEAN, 1994). Sua ligação às proteínas plasmáticas é mínima (aproximadamente 

3%) e é amplamente distribuída a quase todos os órgãos. A GBP não é metabolizada 

em humanos; sua eliminação sob forma inalterada é predominantemente renal e a 

meia-vida é de aproximadamente 5 a 9 horas (BOYD et al., 1999; CLIVATTI; SAKATA; 

ISSY, 2009).  

O clearance renal da GBP é dependente da taxa de filtração glomerular 

avaliada pelo clearance de creatinina (BOYD et al., 1999). A diminuição da função 

renal resulta em redução do clearance total aparente e no clearance renal da GBP, 

sugerindo que não há reabsorção tubular da GBP (RAOUF et al., 2017). Tais 

observações sugerem que o regime de dosagem em indivíduos com função renal 

reduzida deve ser ajustado de acordo com o clearance de creatinina (BLUM et al., 

1994). A excreção renal da GBP parece ser também dependente da secreção ativa 

via hOCT2 e hOCTN1, expressos nos rins. A cimetidina, substrato de OCT2, reduz o 

clearance renal da GBP sugerindo a participação do transportador OCT2 na excreção 

renal da GBP (LAL et al., 2010). O transporte de GBP é facilitado pelo transportador 

OCTN1 e o polimorfismo 1507C>T reduz o transporte do fármaco em estudo in vitro, 

o que sugere a participação do transportador na eliminação renal do fármaco (URBAN 

et al., 2008).  

 

1.3 Cetirizina (CTZ)  

A CTZ é um anti-histamínico de segunda geração, utilizada para tratar os 

sintomas de rinite alérgica, tanto sazonal quanto perene (Figura 3). Trata-se de um 

medicamento seguro, com poucos relatos de sinais clínicos graves após ingestão de 

altas doses. Os efeitos adversos da CTZ são raros, e estudos clínicos mostram que 

os mais frequentes são dor de cabeça leve (10,8% de 93 pacientes) e sonolência 

(12,9% de 93 pacientes) após o tratamento com 10 mg de CTZ (MELTZER; WEILER; 

WIDLITZ, 1996). De 146 pacientes com overdose de CTZ, 9 apresentaram sonolência, 

7 apresentaram inquietude, houve 5 pacientes com taquicardia, 2 com pressão alta e 

apenas 1 paciente apresentou midríase. Cento e vinte e quatro (124) pacientes não 

relataram efeitos adversos, mesmo com overdose de CTZ (SPILLER et al., 2001). 

 



Figura 3. Fórmula estrutural da CTZ 

 

Fonte: próprio autor (ACD/ChemSketch, versão 14.01, Toronto, Ontário, Canadá) 

 

A concentração máxima no plasma ocorre em 1-2 horas, e aproximadamente 

90% da CTZ no plasma encontra-se ligada às proteínas plasmáticas. Sua excreção 

ocorre pela urina, na maior parte, de forma inalterada (CURRAN; SCOTT; PERRY, 

2004). Estudo feito em voluntários sadios, após administração de 5 mg de CTZ, 

mostrou concentração plasmática máxima média de 0,27 µg/mL ± 0,04, observada 

0,75 ± 0,50 h após a administração, o que mostra a absorção rápida do fármaco. Esse 

mesmo estudo também mostrou que a CTZ se encontra altamente ligada às proteínas 

plasmáticas, com média de 96,1% de ligação após uma hora da administração de 

CTZ, 91,9% após 6 horas e 87,3% após 24 horas (BENEDETTI et al., 2001). 

A CTZ é eliminada, principalmente inalterada, na urina através de filtração 

glomerular e secreção tubular, sendo que a secreção tubular do enantiômero 

dextrocetirizina (44,5 mL/min) é 2 vezes maior que a da levocetirizina (23,1 mL/min) 

(STROLIN BENEDETTI et al., 2008). Em um estudo in vitro, com oócitos de Xenopus 

laevis transfectados com hOCT2, a adição de 100 ng/mL de CTZ reduziu a captação 

do substrato de OCT2 14C-TEA de 3,1 ± 0,1 pmol/h/mg proteína para 2,3 ± 0,1 

pmol/h/oócito, o que sugere a ação da CTZ como inibidor de OCT2 (TSURUOKA et 

al., 2006). Em um estudo in vitro com células embrionárias de rim humano (HEK), 

transfectados com hMATE1 e hMATE2-K, a concentração de CTZ necessária para 

inibir em 50% a captação de 14C-TEA (IC50) foi de 317 e 817 µM, respectivamente, o 

que sugere interação de CTZ com ambos transportadores (TSUDA et al., 2009). Em 

um estudo clínico com 6 voluntários sadios homens, houve diminuição no clearance 

renal de pilsicainida (50 mg) após a coadministração de CTZ (20 mg) (475 ± 101 

mL/min para 270 ± 117 mL/min) (TSURUOKA et al., 2006). Até o momento, não há 

dados na literatura relacionando o efeito da CTZ na atividade de OCTN1. 

Além disso, a CTZ é um dos fármacos de primeira escolha (anti-histamínicos 

em geral) para o tratamento de alergia à insulina em pacientes diabéticos (AIRAGHI; 



LORINI; TEDESCHI, 2001; GHAZAVI; JOHNSTON, 2011; HEINZERLING et al., 2008; 

SOLA-GAZAGNES et al., 2003). 

 

1.4 Diabetes mellitus tipo 2 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma síndrome heterogênea, resultado de 

deficiência na secreção ou ação da insulina (CHAVES; ROMALDINI, 2002). A 

hiperglicemia resultante da deficiência de secreção ou ação de insulina é a principal 

característica dessa doença metabólica (American Diabetes Association, 2019a). O 

diabetes tipo 2 é a forma mais comum de diabetes (90-95% de pacientes com diabetes 

possuem DM2) e apesar de haver várias causas para o surgimento da doença, sua 

etiologia ainda não está totalmente esclarecida (ALBERTI; ZIMMET, 1998; American 

Diabetes Association, 2019a). Alguns pacientes são hiperglicêmicos, mesmo com 

aumento na concentração plasmática de insulina, o que evidencia a resistência à ação 

da insulina (DEFRONZO, 1999). Outros pacientes têm ação normal de insulina, mas 

sua secreção é prejudicada (ALBERTI; ZIMMET, 1998). 

Estudos epidemiológicos mostram incidência de 9,4% nos Estados Unidos 

(30,3 milhões de pessoas) de diabetes diagnosticada em 2015, sendo que 23,8% (7,2 

milhões de pessoas) não eram cientes ou não havia sido relatado que tinham a doença 

(CDC, 2017). A Organização Mundial da Saúde (WHO) reuniu alguns estudos que 

mostram a prevalência de DM2 diagnosticada e não diagnosticada, e a relação 

geralmente é grande, o que mostra a importância do diagnóstico e a severidade da 

doença (WHO, 2016). Além disso, de 1980 a 2014 houve um aumento de 4,7% a 8,5% 

na prevalência de diabetes. Em uma estimativa global, 108 milhões de pessoas tinham 

a doença em 1980, e 422 milhões de adultos conviviam com a doença em 2014 (WHO, 

2016). Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), no ano 2013 o Brasil possuía 

6,2% de brasileiros (9,1 milhões de pessoas) com diabetes (PNS, 2014). A estimativa 

de brasileiros com diabetes em 2017 era de aproximadamente 13 milhões, com uma 

estimativa de 20,3 milhões de brasileiros com a doença em 2045 (IDF, 2017). Estudo 

realizado em 2018 pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) em parceria com a 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) relata uma prevalência de glicemia elevada 

em 18,4% da população brasileira, sendo o centro-oeste a região com maior 

prevalência e a região sudeste com a menor prevalência, 24,6% e 15,6%, 

respectivamente (CFF, 2018). 



Um dos efeitos em longo prazo do diabetes é a neuropatia diabética, causada 

por lesão ou doença do sistema nervoso somatossensorial (COLLOCA et al., 2017). 

Vários mecanismos relacionados a patogênese da neuropatia diabética foram 

propostos. A hiperglicemia ativa várias vias bioquímicas bem caracterizadas, como a 

via do poliol, aumento dos produtos finais de glicação avançada (AGEs), ativação de 

proteína quinase C, entre outras (SINGH; KISHORE; KAUR, 2014). As principais 

fibras periféricas afetadas são as fibras de fino calibre Aδ e C, e as fibras de grosso 

calibre Aα e Aβ (VINIK et al., 2013), responsáveis pelos sintomas da neuropatia 

diabética, que são entorpecimento, formigamento, dor em queimação ou agulhadas e 

fraqueza. Os sintomas começam nas extremidades inferiores e se espalham em 

direção aos membros superiores, movimento conhecimento como botas e luvas 

(CALLAGHAN et al., 2012).  

Estudo realizado em 118 hospitais do Reino Unido, com um total de 6487 

pacientes diabéticos, mostrou prevalência de 32,1% de neuropatia diabética no 

diabetes tipo 2. A incidência de neuropatia diabética tende a aumentar com a idade, 

haja vista que a prevalência foi de 5% no grupo até 29 e aumentou para 44,2% no 

grupo até 79 anos. A duração do diabetes também influenciou a incidência da dor 

neuropática, que estava presente em 20,8% nos pacientes com a doença há menos 

de 5 anos e 36,8% em pacientes com a doença há mais de 10 anos (YOUNG, 1993). 

Atualmente, os casos de alergia à insulina são raros, atingindo 

aproximadamente 1% dos pacientes diabéticos (DURAND-GONZALEZ et al., 2003;  

FERNÁNDEZ et al., 2003; NÄF et al., 2002; RADERMECKER; SCHEEN, 2007). A 

primeira linha de tratamento, quando esses casos ocorrem, são os anti-histamínicos 

para alívio sintomático (entre eles a CTZ) e a mudança da insulina do paciente para 

uma insulina que não contenha o agente específico que causou a reação alérgica 

(HEINZERLING et al., 2008). Geralmente, as insulinas humanas recombinantes são 

as que apresentam menos risco de alergia e são as mais utilizadas na mudança de 

tratamento com insulina (AIRAGHI; LORINI; TEDESCHI, 2001; GHAZAVI; 

JOHNSTON, 2011; HEINZERLING et al., 2008; JIXIONG et al., 2004; NÄF et al., 2002; 

RADERMECKER; SCHEEN, 2007). 

O DM2 pode alterar absorção gastrintestinal, a distribuição, o metabolismo e a 

excreção renal dos fármacos em uso na clínica dependendo do tempo de diagnóstico 

da doença, da presença de complicações do diabetes e do substrato investigado 

(DOSTALEK; AKHLAGHI; PUZANOVOVA, 2012). O tempo de trânsito intestinal pode 



estar diminuído e retardado em 20-30% dos pacientes diabéticos (IIDA et al., 2000). 

Tal efeito é resultante da hiperglicemia crônica que causa um prejuízo simpático e 

parassimpático dos nervos responsáveis pela motilidade intestinal. O diabetes 

também pode alterar a ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas alterando as 

fases de distribuição e eliminação, em função das altas concentrações de ácidos 

graxos livres e elevados níveis glicêmicos (LIPP et al., 1997; PRESTON et al., 2001). 

Um aumento na expressão de Mrp2 na barreira hematoencefálica é observado no 

diabetes experimental induzido por estreptozotocina, e a distribuição de fármacos 

substratos desse transportador no sistema nervoso central pode ser alterada em 

pacientes diabéticos (HAWKINS et al., 2007). Dependendo da duração do DM2 ou do 

estágio da nefropatia diabética, a velocidade de filtração glomerular pode estar 

aumentada, normal ou diminuída. Além disso, anormalidades na secreção tubular 

renal em pacientes com DM2, podem influenciar o clearance renal de uma variedade 

de fármacos (DOSTALEK; AKHLAGHI; PUZANOVOVA, 2012). 

Estudos clínicos e experimentais têm demonstrado que o diabetes pode alterar 

o metabolismo de fármacos através de alterações em diversas enzimas, dentre as 

quais do sistema citocromo P450 (CYP) provocando modificações individualizadas na 

atividade de suas isoformas (CHENG; MORGAN, 2001; PRESTON; EPSTEIN, 1999; 

PRESTON et al., 2001). O diabetes experimental induzido em ratos tende a suprimir 

a expressão do CYP1A2, CYP2C11, CYP2C13 e CYP3A2 e a induzir a expressão do 

CYP2A1, CYP2B1, CYP2C12, CYP4A1 e CYP2E1 (IBER et al., 2001; SCHENKMAN, 

1991). O tratamento com insulina mostrou ser efetivo na normalização das alterações 

do CYP tanto em relação ao conteúdo proteico quanto ao RNAm (DONG et al., 1988; 

YAMAZOE et al., 1989). Utilizando ratos espontaneamente diabéticos, Favreau e 

Schenkman (1988) observaram que o metabolismo da anilina, que se encontrava 

aumentado, foi normalizado nos animais que receberam insulina.  

De acordo com as recomendações do International Transporter Consortium 

(GIACOMINI et al., 2010), os dados da literatura referentes à disposição cinética da 

GBP justificam a necessidade de investigação da captação in vitro da GBP em células 

que expressam transportadores renais. Dessa forma, a interação e o transporte de 

GBP e CTZ foram avaliados em células que expressam transportadores renais. Foi 

realizado um estudo clínico cruzado e aleatório em pacientes com dor neuropática 

para avaliação de interação CTZ × GBP. A CTZ é considerada inibidor da atividade 

de OCT2, e possivelmente de MATE1 e MATE2-K (GIACOMINI et al., 2010; TSUDA 



et al., 2009; TSURUOKA et al., 2006). A partir dos parâmetros farmacocinéticos, 

buscamos caracterizar a relevância da atividade dos transportadores renais na 

eliminação da GBP. Considerando que modelos experimentais sugerem que o 

diabetes reduz a atividade do OCT2 em aproximadamente 50%, foi realizado estudo 

clínico para investigação da influência do controle glicêmico do diabetes tipo 2 na 

farmacocinética e na farmacodinâmica da GBP em pacientes com dor neuropática. 

Buscamos dessa forma, caracterizar o papel dos transportadores renais na 

farmacocinética e farmacodinâmica da GBP e avaliar a regulação da atividade desses 

transportadores por interações fármaco-fármaco e pelo controle glicêmico.  

 

6. CONCLUSÕES 

• A GBP é um substrato para hOCT2, predominantemente na 

configuração de efluxo, para hMATE1 e para hOCTN1; entretanto a interação com 

hOCT2 não é relevante para a farmacologia clínica. A afinidade aparente da GBP é 

baixa para hOCT2 e as concentrações plasmáticas máximas foram aproximadamente 

80 vezes menores que os IC50. A CTZ é um inibidor dos transportadores hOCT1, 

hOCT2, hOCT3, hMATE1 e hMATE2-K, e substrato para hOCT2, hOCT3 e hOCTN1. 

GBP e CTZ mostraram afinidade aparente alta para hOCTN1 em concentrações 

terapêuticas. 

• Após 5 dias de tratamento com CTZ, os participantes mostraram redução 

em AUC, Cmax e Fel, e aumento de CL/F e Vd/F quando comparados com participantes 

tratados apenas com GBP. Não foram observadas diferenças em termos de Tmax, T½ 

e CLR. A atenuação de dor nos participantes também se encontra reduzida, 

principalmente na fase da absorção do fármaco. A interação CTZ x GBP em pacientes 

com dor neuropática não pode ser explicada por mecanismos de excreção renal 

mediado por transportadores. As alterações sugerem que a CTZ reduz a 

biodisponibilidade da GBP via interação com transportadores associados com o 

processo de absorção intestinal.  

•  O diabetes tipo 2 resultou em redução de Cmax e Fel da GBP e aumento 

do Vd/F em participantes com dor neuropática. Não foram observadas diferenças 

significativas nos parâmetros farmacocinéticos AUC, CL/F, CLR  e também não houve 

alteração significativa na atenuação de dor. Os resultados sugerem que a 

hiperglicemia reduz biodisponibilidade do fármaco por alterar a atividade de 

transportadores ativos relacionados ao processo de absorção intestinal da GBP. O 



controle dos níveis glicêmicos no diabetes mantém a variabilidade cinética da GBP ao 

ser comparada a indivíduos não diabéticos, de modo que os parâmetros 

farmacocinéticos da GBP nos pacientes com diabetes e níveis glicêmicos controlados 

são similares aos parâmetros farmacocinéticos observados para os pacientes sem 

diabetes. 
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