UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO

Avaliação farmacocinética do extrato bruto e de metabólitos secundários
das folhas de Copaifera langsdorffii Desf.

Tese de doutorado apresentada ao programa de
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas para
obtenção do título de Doutor em Ciências.
Área de concentração: Produtos Naturais e
Sintéticos.
Orientada: Juliana de Carvalho da Costa
Orientador: Prof. Dr. Jairo Kenupp Bastos
Co-orientador: Prof. Dr. Hartmut Derendorf

Versão corrigida da Tese de Doutorado
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas no dia 19/04/2016. A
versão original encontra-se disponível na
Faculdade

de

Ciências

Ribeirão Preto/USP.

Ribeirão Preto
2016

Farmacêuticas

de

i

RESUMO
Da Costa, J.C. Avaliação farmacocinética do extrato bruto e de metabólitos secundários
das folhas de Copaifera langsdorffii Desf. 2016. 114 f. Tese (Doutorado). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
Copaifera langsdorffii Desf., popularmente conhecida como “copaíba”, distribui-se
abundantemente no cerrado brasileiro, sendo que diversas atividades biológicas já foram
descritas na literatura para o seu oleorresina. Contudo, nos últimos anos, nosso grupo de
pesquisa vem estudando as partes aéreas desta espécie e verificou-se que o extrato
hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii apresentava atividade antilitiásica. Com a
intenção de descobrir quais são os compostos relacionados a esta atividade, foi realizado o
estudo fitoquímico das folhas. Com o auxílio de análises cromatográficas foi possível
verificar o perfil de cada fração e, assim, escolher as mais promissoras para isolamento de
compostos. A partir da fração em acetato de etila obtiveram-se os flavonoides quercetina-3-Oα-L-ramnopiranosídeo (quercitrina) e canferol-3-O-α-L-ramnopiranosídeo (afzelina), isolados
por cromatografia contra-corrente (HSCCC), seguida de purificação por cromatografia líquida
de alta eficiência preparativa (CLAE-preparativa). Já a partir da fração aquosa obtiveram-se
os derivados galoilquínicos 5’’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico e 5’,5’’-di-O-metil-3,4-di-Ogaloilquínico por cromatografia de filtração em gel (Sephadex), seguida de purificação em
CLAE-preparativa. Nos testes farmacocinéticos, o extrato hidroalcoólico, quercitrina e o
galoilquínico 5’,5’’-di-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico foram os compostos selecionados para
serem estudados. Para ambos os compostos, métodos analíticos foram validados em plasma e
em salina para a realização dos estudos farmacocinéticos. Realizou-se também a calibração da
sonda de microdiálise in vitro por retrodiálise, para se determinar as condições a serem
empregadas in vivo. De maneira geral, quercitrina se ajustou ao modelo farmacocinético de
dois compartimentos e, após administração intravenosa de 1 mg/kg, apresentou meia vida
curta (t1/2 = 0,40 ± 0,07 h), uma rápida (ɑ = 11,32 ± 1,90 h-1) e boa (Vdss = 2,10 ± 0,52 L/kg)
distribuição tecidual e alta depuração (CL = 6,85 ± 0,62 L/h/kg). Por análise dos
microdialisados renais, a fração livre de quercitrina nos rins foi 13 vezes maior do que a
concentração livre no plasma. O composto galoilquínico, por se tratar de um composto
inédito, foi estudado farmacocineticamente por via intravenosa em três concentrações (1
mg/kg, 1,5 mg/kg e 2 mg/kg) e se ajustou bem ao modelo de dois compartimentos com
eliminação por Michaelis-Menten, apresentando comportamento não linear (ASC0-f 103,85 ±
23,90; 273,7 ± 81,6 e 363,6 ± 142,32 Ƞg h/mL, respectivamente). Não foi possível quantificar
a concentração livre nos rins por microdiálise para o galoilquínico, pois o mesmo se ligava a
sonda. Dessa maneira, o estudo de distribuição tecidual foi realizado, demonstrando que tanto
quercitrina quanto o galoilquínico apresentavam alta penetrabilidade nos rins, com uma razão
tecido renal/plasma de 23,7 e 12,4, respectivamente. Com relação ao perfil farmacocinético
do extrato hidroalcoólico de C. langsdorffii e da fração butanólica após administração por via
oral, verificou-se que não foi possível detectar nenhum dos isolados no plasma, sugerindo que
tais substâncias foram metabolizadas e, provavelmente, tornaram-se ainda mais hidrossolúveis
para posterior eliminação por via renal. Frente aos resultados, conclui-se que quercitrina e
galoilquínico são substâncias de rápida eliminação e que podem estar relacionadas à atividade
antilitiásica descrita para o extrato das folhas de C. langsdorffii.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Produtos Naturais: um pouco de sua história no Brasil.
O uso de plantas medicinais é uma prática milenar e utilizada em diversas culturas de
povos para prestar os primeiros serviços básicos de saúde à pacientes com os mais variados
tipos de doenças (MEHTA et al., 2015). Segundo estimativas da Organização Mundial da
Saúde, 65 - 80% da população mundial utilizam-se de plantas medicinais como primeira
forma de tratamento (YAN et al., 2013).
Partindo-se do princípio que o Brasil é um dos países que abriga uma das maiores
biodiversidades do mundo com importante fonte de recursos naturais derivadas de animais,
plantas e micro-organismos, evidencia-se a importância de preservar e estudar toda essa
riqueza (LIMA et al., 2010). Dados atualizados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE, 2016) demonstram que nos últimos anos houve uma redução de mais de 80% do
desmatamento da Amazônia Legal. Entretanto, grande parcela do território brasileiro vem
sendo desmatado e isso se deve inclusive pela forma de colonização que o país sofreu
(OLIVEIRA et al., 2012).
Como forma de conhecer e preservar toda essa biodiversidade, viajantes e naturalistas
europeus de séculos passados já relatavam tudo que encontravam (OLIVEIRA et al., 2012).
Um dos manuscritos recentemente descoberto no Arquivo Histórico do Museu Imperial de
Petrópolis - RJ, consta de 1.657 páginas com verbetes botânicos agrupados em ordem
alfabética (MARCOLIN, 2013). Dentre as mais de 2000 espécies relatadas no manuscrito, as
espécies do gênero Copaifera foram descritas com uma enorme riqueza de detalhes. Segundo
o manuscrito, “Dez variedades de árvores Copaifera se encontram no vasto domínio do
Brasil, desde os limites do Rio Negro até os da província de São Paulo.” e
“Copaifera langsdorffii é notável em São Paulo e Minas” (MAST, 2013).

1.2 O gênero Copaifera
As plantas do gênero Copaifera L. pertencem à família Leguminosae Juss., subfamília
Caesalpinioideae Kunth e são caracterizadas pela presença de estruturas secretoras internas
que sintetizam e acumulam oleorresina, que por sua vez possuem expressiva atividade
biológica e alto valor comercial (RODRIGUES; TEIXEIRA & MACHADO, 2011).
As árvores são popularmente conhecidas como “copaibeiras” ou “pau d’óleo” e são
nativas da região tropical da América Latina e da África Ocidental. Possuem o crescimento
lento, alcançam de 25 a 40 metros de altura e podem viver até 400 anos. O tronco é áspero,
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medindo de 0,4 a 4 metros de diâmetro. Suas folhas são alternadas, pecioladas e penuladas.
Os frutos contêm uma semente ovóide, envolvida por uma cobertura carnosa abundante e
colorida. As flores são pequenas, apétalas, hermafroditas e arranjadas em panículos axilares
(VEIGA JR. & PINTO, 2002).
De acordo com o Index Kewensis, o gênero Copaifera possui 72 espécies, sendo que
algumas apenas são encontradas no Brasil. As espécies mais abundantes deste gênero são: C.
officinalis L., C. guianensis Desf., C. reticulata Ducke, C. multijuga Hayne, C. confertiflora
Bth., C. langsdorffii Desf., C. coriácea Mart. e C. cearensis Huber ex Ducke (VEIGA JR. &
PINTO, 2002).

1.2.1 Copaifera langsdorffii Desf.
A espécie Copaifera langsdorffii Desf., popularmente conhecida como “copaíba”,
distribui-se abundantemente no cerrado brasileiro (Figura 1). As copaibeiras apresentam
estruturas secretórias internas, como os canais e cavidades, que acumulam e sintetizam
oleorresina. Tais oleorresinas são um valioso remédio na medicina popular, sendo utilizadas
no tratamento de dor de garganta, infecções urinárias (PAIVA et al., 1998), como
antimicrobiano, anti-inflamatório, antiulcerogênico, antitumoral e cicatrizante (RODRIGUES;
TEIXEIRA & MACHADO, 2011).
Os metabólitos secundários majoritários encontrados no oleorresina da C. langsdorffii
são os sesquiterpenos e os diterpenos da classe dos labdanos e clerodanos (série normal e série
enantiomérica) (VEIGA JR. & PINTO, 2002; TAPPIN et al., 2004; VEIGA JR. et al., 2007).

Figura 1. Copaifera langsdorffii medindo cerca de 7 m de altura (A). Folhas e sementes (B).
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Com relação às partes aéreas de C. langsdorffii, nosso grupo de pesquisa vem sendo
pioneiro no relato de sua composição química e atividades biológicas. Neste aspecto, em
estudos preliminares foi observado que a composição das partes aéreas desta espécie é
bastante distinta do oleorresina, uma vez que o extrato hidroalcoólico das folhas é constituído
majoritariamente por compostos polares derivados da via do ácido chiquímico, incluindo
flavonoides e ácidos galoilquínicos (SOUZA et al., 2011; NOGUEIRA; FURTADO &
BASTOS, 2015). Recentemente, 26 derivados de ácidos galoilquínicos foram identificados
por nosso grupo de pesquisa, sendo que 16 deles foram isolados (MOTTA, 2014).
O conhecimento do uso popular do chá das folhas de C. langsdorffii para tratar pedra
nos rins (urolitíase) serviu como base de estudo etnofarmacológico para o nosso grupo de
pesquisa. Sendo assim, animais tratados com extrato hidroalcoólico de C. langsdorffii
demonstraram que a média da massa total dos cálculos foi discretamente menor em
comparação ao grupo controle (BRANCALION et al., 2012). Em outro estudo foi avaliado o
potencial profilático do extrato no tratamento de pedras renais em ratos induzidos a
nefrolitíase por etilenoglicol (OLIVEIRA et al., 2013).

1.3 Urolitíase
Litíase do trato urinário, popularmente conhecido como pedra nos rins, é
assumidamente um problema de saúde, afetando milhões de pessoas no mundo e resultando
em internações hospitalares, prescrição de medicamentos, tratamento cirúrgico e perda de
horas de trabalho (DURNER; BOURDOUMIS & BUCHHOLZ, 2016).
As principais características clínicas da doença são fortes dores, causada
principalmente pela obstrução do canal urinário pela pedra, hematúria (sangue na urina) e
infecções, que podem ter sido a causa da formação de pedras renais ou estar ocorrendo devido
à obstrução do canal urinário (THOMAS & HALL, 2005).
Pedra nos rins têm se tornado um problema crescente, com prevalência entre 2 e 20%
em todo o mundo. Fatores raciais e étnicos estão atrelados ao surgimento da doença,
ocorrendo com maior prevalência em caucasianos do sexo masculino e menos em mulheres
jovens afro-americanas. Nos homens, a incidência de pedras nos rins parece aumentar após os
20 anos, com picos entre 40 e 60 anos. Nas mulheres, a maior taxa de incidência é próxima
aos 20 anos e diminui após os 50 anos (DURNER; BOURDOUMIS & BUCHHOLZ, 2016).
Pedra nos rins também tem se tornado cada vez mais comum em crianças e jovens, tornandoos susceptíveis a ter cálculos renais com frequência, de modo a necessitarem realizar
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múltiplos procedimentos de remoção de pedras renais ao longo de suas vidas (VELÁZQUEZ
et al., 2015).
A etiologia exata da urolitíase é desconhecida, podendo ser causada por fatores
ambientais e genéticos, pelo estilo de vida, entre outros (DURNER; BOURDOUMIS &
BUCHHOLZ, 2016). A maioria das pedras é composta por oxalato de cálcio e, menos
frequentemente, fosfato de cálcio, que juntos respondem por aproximadamente 80% de todas
as pedras. Em menor proporção, também existem pedras compostas de ácido úrico (5%),
estruvita (10% -15%), cistina (1%) e pedras de composição mista. Em raras ocasiões,
medicamentos foram responsáveis por precipitar-se na urina para formar pedras. Acredita-se
que a maioria das pedras formam-se quando sais dissolvidos na urina atingem um ponto de
supersaturação, formando cristais (GRAHAM; LUBER & WOLFSON, 2011).
Atualmente, algumas maneiras de tratamento para pedras grandes são litotripsia
extracorpórea por ondas de choque eletroidráulico, o qual consiste na criação de fortes
vibrações para quebrar as pedras e facilitar a excreção. Traqueostomia percutânea, em que as
pedras maiores são retiradas por meio de um pequeno corte feito nas costas do paciente.
Ureteroscopia, em que o médico insere um tubo muito fino por meio da uretra do paciente
para retirar as pedras presentes no trato urinário (THOMAS & HALL, 2005).
Para casos de pedras menores, procedimentos não invasivos são normalmente
recomendados, sendo que beber água e seguir uma dieta balanceada são requesitos
fundamentais. Medicações como alopurinol e febuxostat também são receitadas em alguns
casos (DURNER; BOURDOUMIS & BUCHHOLZ, 2016).
Dessa forma, com o intuito de buscar alternativas menos invasivas para o tratamento
de cálculos renais, as substâncias quercetina-3-O-α-L-ramnopiranosídeo (quercitrina) e o
ácido 5',5''-di-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico (galoilquínico), presentes no extrato de C.
langsdorffii, foram isoladas para realização de estudos farmacocinéticos (Figura 2).
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Figura 2. Quercetina-3-O-α-L-ramnopiranosídeo (quercitrina) (A) e ácido 5',5''-di-O-metil3,4-di-O-galoilquínico (galoilquínico) (B).

1.4 Estudos farmacocinéticos
Apesar do pouco conhecimento sobre biodisponibilidade e perfil farmacocinético da
maioria das substâncias provenientes de produtos naturais, nas últimas décadas têm-se
adquirido mais informações nesta área, juntamente com o avanço de métodos analíticos mais
sensíveis e seletivos (BHATTARAM et al., 2002). De maneira geral, boa parte dos
compostos de plantas necessitam ser mais bem avaliados quanto ao perfil farmacocinético,
farmacodinâmico, composição química e metabolômica. (MEHTA et al., 2015). Esses estudos
são necessários para desenvolvimento e interpretação de estudos tóxicos e clínicos,
monitoramento de compostos marcadores e/ou compostos majoritários da droga vegetal no
sangue (YAN et al., 2013).
A maioria dos produtos naturais apresenta perfil farmacocinético complexo, sendo
crucial entender o percurso realizado por essas substâncias no organismo após serem
administradas (MEHTA et al., 2015). Assim, a caracterização da absorção, distribuição,
metabolismo e excreção (ADME) de uma substância inédita é fundamental para a descoberta
e desenvolvimento de um fármaco (TORRES et al., 2014).
A razão de se avaliar a perfil farmacocinético dos metabólitos secundários presentes
no extrato de C. langsdorffii é para se ter uma ideia do percurso que as substâncias testadas
têm no organismo. De acordo com Schimidt; Gonzalez & Derendorf (2010) é possível prever
a atividade farmacológica de uma substância, quando a mesma é encontrada na forma livre no
seu sítio de ação. Contextualizando esta afirmação, pode-se inferir que a presença de
metabólitos secundário de C. langsdorffii nos rins dos animais, pode estar relacionada com a
cura/prevenção (BRANCALION et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2013) da urolitíase.
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1.5 Microdiálise
Microdiálise é uma técnica de recente, minimamente invasiva e de grande utilidade,
uma vez que permite a avaliação do fármaco livre no espaço extracelular nos mais diferentes
tecidos (CHAURASIA et al., 2007; LOOS et al., 2007). Esta técnica também permite
determinar as concentrações livres de compostos exógenos e endógenos, sendo possível obter
amostras de múltiplos tecidos de um mesmo animal sem alterar o volume biológico dos
mesmos. As amostras coletadas por microdiálise não necessitam de purificação antes da
análise e não correm o risco de serem metabolizadas após a captura, uma vez que a membrana
de diálise (sonda) só é permeável a moléculas pequenas, excluindo assim as enzimas
(ZHANG et al., 2015).
As sondas de microdiálise (Figura 3) são constituídas de uma membrana
semipermeável, que obedece aos princípios da difusão passiva e são mantidas constantemente
em condição sink. Esta condição faz com que o equilíbrio entre os meios, interno e externo da
sonda, nunca sejam atingidos (ARAUJO et al., 2008).

Figura 3. Modelo esquemático de uma sonda de microdiálise (Adaptado de LOOS et al.,
2007).

As substâncias difundidas pelo tubo de entrada são coletadas na outra extremidade da
sonda, para posterior análise. Estas concentrações coletadas no dialisado, no entanto, não são
iguais às concentrações livres no tecido, devido à condição sink estabelecida. Dessa forma, a
concentração no dialisado representa apenas uma parcela da concentração livre no tecido
(ARAUJO, 2008).
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Para determinar a fração livre tecidual é necessário antes calcular a recuperação
relativa (RR), que pode ser medida em testes de retrodiálise (perda) ou diálise (ganho). A RR
é utilizada como um fator de correção para se calcular a verdadeira concentração de uma
determinada substância livre no tecido.

1.6 Modelos farmacocinéticos
De acordo com os modelos farmacocinéticos, o organismo é dividido em
compartimentos, que por sua vez podem ser classificados como: monocompartimental (um
compartimento) ou multicompartimental (mais que um compartimento). Tais modelos têm
como premissa a homogeneidade de distribuição e o equilíbrio instantâneo das concentrações
do fármaco dentro de cada compartimento. É também por meio de modelos, que os processos
de absorção, distribuição e eliminação de uma substância do organismo são simulados
(STORPIRTS et al., 2011).
Uma vez que se conhece a quantidade de fármaco administrada por uma das vias no
organismo, é possível realizar análises compartimentais farmacocinéticas por meio do estudo
contínuo das concentrações plasmáticas. A principal análise realizada é o estudo das curvas
obtidas (concentrações plasmáticas versus tempo), sendo que tais curvas geram as equações
exponenciais, que quando representadas em gráficos ortogonais lineares-logarítmicos
(semilog), mostram-se como segmentos lineares. De acordo com o gráfico gerado é possível
predizer o provável número de compartimentos em que o fármaco se distribui (STORPIRTS
et al., 2011).
Os principais objetivos para a construção de um modelo são: reduzir dados, estimar os
parâmetros e suas respectivas precisões, testar hipóteses e também realizar comparações entre
os possíveis modelos. No entanto, questionar-se e desafiar o modelo proposto são fatores
importantes para se ter uma boa modelagem (GABRIELSSON & WEINER, 2006).
Construir um modelo que descreva bem os parâmetros desejados pode ser um processo
longo e complexo. Por isso, é recomendado a pesquisadores construir modelos apenas quando
necessário. Há situações em que uma simples análise não compartimental é suficiente para
calcular algum parâmetro (BOURNE, 1995; GABRIELSSON & WEINER, 2006).
Finalmente, determinar um bom modelo permite a predição de resultados futuros.
Cálculos de dose, por exemplo, contam com a existência de um modelo adequado (BOURNE,
1995).

Conclusões
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5. CONCLUSÕES
Verificou-se que o perfil metabólico do extrato hidroalcoólico das folhas de C.
langsdorffii é bastante complexo e, a partir do seu fracionamento isolaram-se os flavonoides:
quercetina-3-O-α-L-ramnopiranosídeo (quercitrina) e canferol-3-O-α-L-ramnopiranosídeo
(afzelina) pela técnica de HSCCC seguida de purificação por CLAE-preparativa. Isolaram-se
também dois ácidos galoilquínicos: ácido 5’’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico e ácido 5’,5’’di-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico por Sephadex, seguida de purificação por CLAEpreparativa.
Para realização dos testes farmacocinéticos, métodos analíticos para as substâncias
quercitrina e ácido 5’,5’’-di-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico foram validados de acordo com as
recomendações do FDA, em matriz de plasma e de microdialisados. Na calibração da sonda
de microdiálise in vitro, quercitrina apresentou por retrodiálise uma recuperação relativa em
torno de 57,9%. Todavia, a recuperação do galoilquínico não pode ser calculada, visto que
esta substância se ligou a alguma parte do sistema de microdiálise.
De acordo com os dados plasmáticos, quercitrina se ajustou ao modelo
farmacocinético de dois compartimentos após administração por via intravenosa de 1 mg/kg e,
a fração livre de quercitrina encontrada nos rins foi 13 vezes maior do que a concentração
livre no plasma. Já o composto galoilquínico se ajustou bem ao modelo de dois
compartimentos com eliminação por Michaelis-Menten, após administração por via
intravenosa em três concentrações 1 mg/kg, 1,5 mg/kg e 2 mg/kg.
No estudo de distribuição tecidual foi demonstrado que tanto quercitrina quanto o
galoilquínico apresentavam alta penetrabilidade nos rins. Entretanto, com relação ao perfil
farmacocinético do extrato hidroalcoólico de C. langsdorffii e da fração butanólica após
administração por via oral, verificou-se que não foi possível detectar nenhum dos isolados no
plasma.
Frente aos resultados obtidos no presente trabalho, conclui-se que quercitrina e
galoilquínico são substâncias que apresentam rápida eliminação e que foram encontrados em
grande quantidade no tecido renal, podendo-se inferir que tais substâncias estão relacionadas à
atividade antilitiásica descrita para o extrato das folhas de C. langsdorffii.
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