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RESUMO 
 

FERREIRA, L. S. Metabolismo e parâmetros farmacocinéticos da lignana grandisina. 
2013. 86f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 

A grandisina é uma lignana tetrahidrofurânica biologicamente ativa, sendo sua ação 
antiparasitária a mais abordada. A doença de Chagas é um problema endêmico do Brasil e 
considerado um grande problema de saúde pública no mundo. Estudos que permitam o 
desenvolvimento de tratamentos alternativos são necessários, uma vez que essa iniciativa 
costuma ficar mais restrita ao nível governamental. Nesse sentido, várias alternativas de 
emprego de extratos e substância de origem natural têm sido avaliadas, porém, ainda há a 
necessidade de um estudo mais amplo, visando compreender o real potencial terapêutico e os 
fenômenos envolvidos com a farmacocinética, farmacodinâmica e toxicidade. No presente 
trabalho foi possível verificar que o metabolismo inicial pela microbiota de ceco de porco, 
muito similar humana, não atuou sobre a grandisina o que sugere um possível uso por via 
oral. Em reações biomiméticas foi obtida como produto de oxidação majoritário a 
deidrograndisina, molécula esta inédita na literatura, a qual também foi observada como 
metabólito no modelo que empregaram microssomas hepáticos de ratos. Esses dados 
indicaram uma possível metabolização de fase I, o que foi confirmado posteriormente em 
animais. Devido a sua polaridade foi desenvolvida uma emulsão para administração da 
lignana a qual pode posteriormente ser utilizada no ensaio de eficácia in vivo da grandisina. O 
ensaio in vivo indicou que os parâmetros farmacocinéticos desta lignana foram Cp0 728,16 ng 
mL-1, Ke 0,023 h-1, Vd 53,0 L Kg-1, t1/2 29,8 h, ASC0→∞ 40510,65 ng mL-1 h e Clearance 1,2 L 
h-1 Kg-1. Portanto, o trabalho relata de forma pioneira estudos pré-clínicos com um produto 
natural brasileiro contribuindo e dando suporte para possíveis estudos clínicos posteriores 
essenciais e obrigatórios para o registro de um novo medicamento para o tratamento da 
doença de Chagas. 
 

 

 

 

Palavras-chave: Grandisina, Piper solmsianum, metabolismo in vitro, metabolismo in vivo, 

farmacocinética, deidrograndisina.  
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O uso de plantas para o tratamento de doenças é muito antigo e difundido por todo o 

mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que entre 70 e 80 % da população do 

mundo utiliza plantas medicinais como medicamentos (World Health Organization, 2008). 

Nas décadas de 80, 90 e 2000, das 1130 novas drogas desenvolvidas, 50 eram originárias de 

plantas ou produtos naturais, e um número significativo, aproximadamente 22 %, são drogas 

sintéticas obtidas de precursores naturais (Newman & Cragg, 2012). No Brasil, das cerca de 

35 mil espécies vegetais (Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2013), 

apenas 71 espécies estão na lista do RENISUS e são reconhecidas pelo Ministério da Saúde 

como plantas medicinais (Ministério da Saúde, 2010). Além disso, uma análise das espécies 

vegetais presentes nesta lista e consideradas como medicinais revela que poucas são as nativas 

do país. Este cenário, por sua vez, contrasta com o fato do Brasil deter uma das maiores 

biodiversidades do planeta e aponta o quanto o país deixa de ganhar ao não investir na 

exploração sustentável de sua biodiversidade.  

Tendo em vista este cenário e entendendo essa necessidade para o país, o Governo 

Federal passou então a posicionar a pesquisa e o desenvolvimento de fitoterápicos como um 

ponto estratégico para o fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde. A implantação de 

políticas de incentivo como a pesquisa de novos ativos ou de novos medicamentos baseados 

em princípios ativos originários da biodiversidade nacional visa promover o fortalecimento do 

setor farmacêutico nacional e a inclusão destes medicamentos no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Assim, estas medidas visam fortalecer o setor farmacêutico nacional e o Sistema 

Único de Saúde.  

A grandisina, figura 1, é uma lignana tetrahidrofurânica isolada de várias espécies 

vegetais de diferentes famílias, inclusive em três espécies presentes no Brasil (tabela 1). Essa 

substância apresenta diversas atividades biológicas como larvicida contra o mosquito Aedes 

aegypti, atividade antinoceptiva, anti-inflamatória, antitumoral (Cabral et al., 2009, Carvalho 

et al., 2010; Valadares et al., 2009; Valadares et al., 2011; Vieira et al., 2011) e antiparasitária 

(Lopes et al., 1998). Estudos anteriores mostraram que as lignanas, em especial as 

tetraidrofurânicas veraguensina e grandisina, possuem significativa atividade 

tripanossomicida e os estudos de toxicidade demonstraram a segurança desta lignana. Os 

resultados destes estudos demonstraram que as lignanas citadas apresentaram uma eficiência 

aproximadamente 50 vezes maior que a violeta de genciana o controle positivo desse tipo de 

ensaio (Lopes et al., 1998). Este fato motivou os pesquisadores a realizar um pedido de 

patente, o qual não foi concedido devido a publicações anteriores descrevendo essa ação, o 

que atesta ainda mais sua importância. Desse modo, a eficácia comprovada in vitro contra o  



5 
 

parasita causador de uma doença negligenciada, que é epidêmica no Brasil, estimula a 

realização de estudos mais aplicados que possibilitem o ensaio in vivo em cobaias e com 

resultados positivos permitirá futuramente embasar estudos clínicos em humanos. O sucesso 

dessa ação conjunta poderá permitir, no futuro, o desenvolvimento de um medicamento de 

origem natural utilizando a grandisina. 
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Figura 1 – Estrutura química da lignana grandisina. 

 

Tabela 1 – Plantas nas quais foram relatadas a presença de grandisina e seu respectivo local 
de incidência. 
 

Espécie Nome Popular Família 
Local de 

incidência* 

Referência 

Bibliográfica 

Aglaia leptantha Segera Meliaceae Ilha de Borneo 

Greger et al., 

2000; Chai, 

2000 

Cryptocarya 

crassinervia 
Medang Lauraceae 

Indonésia e 

Malásia 

Saad et 

al.,1991; Chai, 

2000 

Kadsura 

longipedunculata 

Pi Zhen Ye Nan 

Wu Wei Zi 

(Lanceolate 

Kadsura) 

Schisandraceae China 

Pu et al., 2008; 

Zhou, Xie & 

Yang, 2011 

Licaria aurea 
Folha de ouro; 

folha dourada 
Lauraceae Amazônia 

Barbosa-Filho 

et al., 1989; 

Instituto de 

Pesquisa do 
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Jardim 

Botânico do 

Rio de Janeiro, 

2013 

Litsea grandis Medang Lauraceae Ásia tropical 

Holloway & 

Scheinmann, 

1974; Chai, 

2000 

Piper 

polysyphorum 

Zahng Ye Hu 

Jiao 

(Camphortreeleaf 

Pepper) 

Piperaceae China 

Ma et al., 1991; 

Zhou, Xie & 

Yang, 2011 

Piper solmsianum 
Caapeba; 

pariparoba 
Piperaceae 

Brasil (Mata 

Atlântica dos 

estados: SP, 

ES, RJ, PR, 

SC) 

Martins et al., 

2000; 

Guimarães & 

Monteiro, 2006 

Rhaphidophora 

decursiva 
- Araceae 

Vietnã e 

Tailândia 

Zhang et al., 

2001 

Virola 

surinamensis 

Andiroba; 

Ucuúba 
Myristicaceae 

Amazônia, 

Costa Rica e 

Trinidad & 

Tobago 

Lopes et al., 

1996 

* para o registro de localização da distribuição da espécie vegetal, além da referência que cita 
a ocorrência da grandisina o local de coleta do material vegetal utilizado, também foi utilizado 
o sítio: www.tropicos.org, o qual pertence ao Jardim Botânico da Universidade do Mississipi. 
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Apesar do interesse de desenvolvermos um medicamento a base de grandisina não 

podemos esquecer que o desenvolvimento de novos medicamentos é um processo demorado e 

de alto custo (Paul et al., 2010). Alguns fatores podem contribuir para este longo tempo, tais 

como a perda de eficácia e constatação de efeitos adversos durante estudos clínicos. Esse 

segundo ponto responde por 60% de insucesso, enquanto que o conhecimento insuficiente das 

propriedades metabólicas e farmacocinéticas representa uma fonte de insucesso em torno de 

10% dos compostos avaliados durante o desenvolvimento de um novo fármaco (Kola & 

Landis, 2004). Assim, os estudos de metabolismo e de farmacocinética podem ser de 

fundamental importância nas fases de descoberta de medicamentos e pode proporcionar uma 

redução de tempo e custos para o desenvolvimento do medicamento (Paul et al., 2010). 

A avaliação do metabolismo de uma substância fornece informações relevantes, como 

por exemplo, a via de metabolização e quais são os metabólitos formados. Essas informações 

podem impactar diretamente na estratégia de desenvolvimento de novos medicamentos e 

influenciar no desenvolvimento de novas drogas indicando uma necessidade de alteração da 

estrutura da molécula para aumentar a eficácia e/ou segurança (Gunaratna, 2000).  

O estudo de metabolismo compreende diversos testes in vitro e testes farmacocinéticos 

in vivo, os quais necessitam ser realizados antes de serem utilizados nos ensaios clínicos em 

humanos. Além disso, este tipo de estudo está incluído nas exigências das agências 

reguladoras para permitir que uma substância possa ser avaliada clinicamente (Baranczewski 

et al. 2006). 

Atualmente, a fase de avaliação de metabolismo in vitro apresentou um grande avanço 

gerando resultados que são complementares aos estudos de metabolismo in vivo. Este avanço 

foi obtido pela evolução das técnicas de separação e identificação de compostos, tais como 

LC/MS e LC/MS/MS, que aumentaram a sensibilidade e a robustez dos métodos 

desenvolvidos além do desenvolvimento de reagentes e enzimas que simulam as reações de 

metabolização in vitro. Assim, os ensaios in vitro podem proporcionar resultados que 

auxiliam o processo de desenvolvimento de novos fármacos e diminuam o número de animais 

utilizados em ensaios in vivo.  
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A metabolização de fármacos ou xenobióticos compreende reações catalisadas por 

enzimas que são divididas em duas fases: reações de fase I e de fase II. A primeira etapa do 

metabolismo (fase I) engloba reações de oxidação, redução e hidrólise. Por sua vez, a segunda 

fase (fase II) do metabolismo compreende a etapa de conjugação, envolvendo reações de 

glicuronidação, sulfatação, acilação, metilação e a formação de adutos de glutationa (Laine, 

2008). Vários órgãos podem atuar nestas fases, tais como rins, intestinos, pulmões, cérebro, 

epitélio nasal e pele, entretanto o figado é o principal órgão envolvido no processo de 

metabolização.  

O fígado possui um grupo de hemeproteínas oxidativas, denominadas citocromo P450 

(CYP450), que são as principais responsáveis pelas reações de biotransformação de fase I. Já 

as principais enzimas envolvidas nas reações de fase II são: uridina difosfoglucuronosil 

transferase (UGT), glutationa S-transferase (GST), N-acetil transferase (NAT) e 

sulfotransferase (ST) (Asha & Vidyavathi, 2010). Assim, para a realização dos estudos in 

vitro, os tecidos e/ou frações hepáticas são os sistemas mais adequados à realização de 

estudos metabólicos, entre os quais se destacam os microssomas hepáticos e enzimas 

recombinantes (superssomas) (Li, 2004; Lahoz et al., 2008). 

O sistema microssomal hepático é o modelo in vitro mais empregado em estudos de 

metabolismo, o qual consiste em uma fração sub-celular do retículo endoplasmático liso dos 

hepatócitos e são obtidos por meio de homogeneização do fígado e centrifugação diferencial 

(Omura & Sato, 1964). Estes microssomas isolados são utilizados na avaliação das reações de 

fase I do metabolismo e pela adição de um cofator como NADPH. Entretanto, os 

microssomas também podem ser usados em estudos de glicuronidação pela adição de ácido 

uridina difosfato glicurônico (UDPGA). 

As principais vantagens do uso dos microsssomas hepáticos são a simplicidade e o 

baixo custo além de ser um modelo bem caracterizado. A principal limitação deste modelo in 

vitro é que os microssomas não apresentam enzimas citosólicas (GST e ST) e geralmente a 

quantidade de metabólito produzida não é muito alta (Brandon et al., 2003). 

Outra estratégia experimental utilizada nos testes in vitro são as catálises biomiméticas 

utilizando metaloporfirinas. Estes reagentes possuem estrutura muito semelhante ao CYP 

P450, logo podem induzir reações de oxidação nos fármacos as quais podem ocorrer no CYP 

450. Assim, as reações biomiméticas podem gerar possíveis metabólitos dos compostos sob 

investigação em uma escala maior do que no sistema microssomal e auxiliar no entendimento 

da via de metabolização destes pelo CYP 450 (Melo et al., 2005). Além disso, os produtos  
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gerados nesta reação podem ser utilizados em estudos de toxicidade e farmacológicos para 

melhor compreensão da segurança e eficácia do futuro fármaco (Bernadou & Meunier, 2004).  

Os primeiros estudos utilizando este sistema biomimético foram desenvolvidos na 

década de 70. Groves e colaboradores (1979) estudaram a oxidação de hidrocarbonetos pouco 

reativos e utilizaram porfirinas da primeira geração. As primeiras metaloporfirinas 

desenvolvidas permitiam poucos ciclos catalíticos e se oxidavam facilmente. Posteriormente, 

a segunda geração de metaloporfirinas aumentou a reatividade do complexo oxidativo e 

diminui a degradação deste catalisador através da inserção de grupos retiradores de elétrons 

na posição meso-porfirínica. A terceira geração apresentou a inserção de grupos retiradores de 

elétrons na posição β-pirrólica (Reedjik & Bouwman, 1999). Alguns exemplos de 

metaloporfirinas de diferentes gerações estão presentes na figura 2.  

As vantagens do uso das metaloporfirinas para os estudos in vitro de metabolismo são: 

ausência de utilização de animais, reprodutibilidade e maior rendimento da reação quando 

comparados com os microssomas hepáticos. Logo também fica clara a maior facilidade de 

isolamento dos produtos do meio reacional em comparação aos produtos gerados pelos 

microssomas hepáticos (Bernadou & Meunier, 2004; Santos, Lopes & Iamamoto, 2008). 

Essa comparação é fundamental para o direcionamento das reações biomiméticas, uma 

vez que essas reações podem levar a uma produção de metabólitos em número maior que os 

produzidos nas reações de fase I. Recentemente Niheus e colaboradores (2012) mostraram 

que a catalise biomimética com o produto natural lapachol levou a formação de 11 

metabólitos, enquanto apenas 3 deles são formados in vivo, confirmando a necessidade de 

reconhecer quais são os metabólitos de interesse antes da obtenção em maior escala. 
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Figura 2 – Algumas metaloporfirinas utilizadas em ensaio biomiméticos. 

 

Portanto, os modelos acima apresentados são empregados na obtenção de informações 

preliminares quanto à biotransformação e também podem predizer algum tipo de interação 

fármaco-receptor (Ekins et al., 2000). O melhor modelo empregado, para uma dada situação, 

depende de alguns fatores, como a semelhança com o resultado esperado em um ensaio in 

vivo, custo, disponibilidade do modelo e considerações éticas. 
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Alguns dados de biotransformação da grandisina estão descritos em estudos 

empregando fungos, insetos e lagartas (Ramos et al., 2008; Verza et al., 2009; Vieira et al., 

2011). Entretanto, é necessário mais informações sobre o metabolismo da grandisina, 

principalmente em modelos de mamíferos, para que se possa avaliar a possibilidade de 

desenvolvimento de um fármaco contendo a grandisina como ativo. Também é importante 

avaliar os parâmetros de farmacocinética, como por exemplo, a eliminação e a metabolização 

in vivo deste composto. 

Uma substância com média a baixa polaridade pode possuir problemas em sua 

administração, principalmente porque diversos modos de administração requerem sistemas 

aquosos ou que contenham água. Essa característica físico-química também indica que pode 

haver uma grande distribuição e possuir diferentes vias de metabolização resultando em uma 

baixa eliminação e um tempo de meia-vida elevado. Dessa forma, os metabólitos devem ser 

caracterizados para garantir que não sejam tóxicos e tentar descrever a via de metabolização. 

Assim, os principais objetivos deste estudo foram, a partir do isolamento da lignana, 

caracterizar o metabolismo in vitro e in vivo da grandisina e calcular os parâmetros 

farmacocinéticos através da administração intravenosa desta lignana. Para isso, estudos 

complementares foram realizados para garantirem a segurança na administração, ensaio de 

toxicidade, e comprovarem a estabilidade da lignana, degradação forçada. 
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Os objetivos gerais desse trabalho foram a caracterização do metabolismo in vitro e in 

vivo da grandisina e a obtenção dos parâmetros farmacocinéticos através da administração 

intravenosa desta lignana. Para isso, estudos complementares foram realizados para 

garantirem a segurança na administração, ensaio de toxicidade; e comprovarem a estabilidade 

da lignana, degradação forçada. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Obter a grandisina a partir de Piper solmsianum; 

 

b) Caracterizar a grandisina obtida e determinar seu grau de pureza; 

 

c) Verificar a estabilidade da grandisina em ensaio de degradação forçada; 

 

d) Verificar a toxicidade da grandisina; 

 

e) Verificar a metabolização da grandisina pela microbiota intestinal de porcos; 

 

f) Verificar a oxidação da grandisina no modelo biomimético com metaloporfirinas como 

catalisadores organometálicos; 

 

g) Caracterizar os metabólitos produzidos nos ensaios de metabolização in vitro da 

grandisina; 

 

h) Validar metodologia analítica para quantificar grandisina em plasma e verificar a formação 

de metabólitos in vivo; 

 

i) Realizar estudo piloto da farmacocinética da grandisina por administração intravenosa em 

camundongos e verificação da metabolização in vivo desta lignana.  
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A grandisina foi obtida a partir do processo de isolamento utilizado com alto 

rendimento e alta pureza o que permitiu sua utilização nas diferentes etapas do estudo. Assim, 

foi possível garantir que os resultados obtidos seriam referentes ao próprio composto 

estudado. Antes do estudo de metabolismo e farmacocinética, a grandisina foi submetida a um 

estudo de degradação forçada para verificar a estabilidade da lignana em relação a diversos 

parâmetros a qual seria submetida nos ensaios de metabolismo in vitro. 

A lignana foi considerada estável para todos os parâmetros testados, assegurando 

assim que nenhum produto de degradação lateral seria obtido nos ensaios de metabolismo in 

vitro.  

Como esperado, no ensaio de metabolismo biomimético in vitro utilizando 

catalisadores organometálicos foi obtido um número maior de produtos quando comparado 

com o sistema microssomal. O fato relevante foi a obtenção em modelos biomiméticos do 

mesmo produto de oxidação gerado pelos microssomas hepáticos de ratos e nos estudos in 

vivo. Este metabólito, denominado de deidrograndisina, inédito na literatura, foi caracterizado 

por diferentes técnicas espectroscópicas e espectrométricas e permitiu avançar na 

compreensão da farmacocinética da grandisina.  

Foi desenvolvida uma emulsão para administração da lignana, que pode ser utilizada 

no ensaio de eficácia da grandisina in vivo. Esta formulação foi eficiente para a resolução do 

problema de administração da grandisina por via intravenosa. No estudo da farmacocinética 

desta lignana, os parâmetros calculados foram Cp0 728,16 ng mL-1, Ke 0,023 h-1, Vd 53,0 L 

Kg-1, t1/2 29,8 h, ASC0→∞ 40510,65 ng mL-1 h e Clearance 1,2 L h-1 Kg-1. O perfil cinético é 

semelhante ao de outras lignanas e possui uma variação na curva de eliminação que pode ser 

referente à liberação da grandisina acumulada em algum tecido ou à reabsorção. Assim, foi 

possível caracterizar o metabolismo da grandisina em diferentes modelos e fases que 

compreendem o estudo pré-clínico da molécula. Portanto, os resultados obtidos neste projeto 

estão alinhados e contribuirão para os futuros estudos clínicos do medicamento para doença 

de Chagas e abre uma perspectiva para auxiliar no tratamento dessa doença negligenciada. 
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