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RESUMO 

 

Compostos semissintéticos obtidos a partir de produtos naturais isolados de plantas podem 

representar ferramentas farmacológicas intressantes na bioprospecção de novos fármacos para 

o controle da dor inflamatória. Combretum leprosum é uma espécie encontrada no Norte e 

Nordeste brasileiros sendo usada pela comunidade como agente anti-inflamatório. Dentre suas 

substâncias isoladas destaca-se o triterpeno 3β,6β,16β-tri-hidroxilup-20(29)-eno (CL-1), 

obtido das flores do Combretum leprosum Mart, que possui diversas atividades biológicas. O 

objetivo desse estudo foi realizar a análise in vitro, in silico e in vivo da atividade de dois 

triterpenos semissintéticos (CL-P2 e CL-P2A) derivados de CL-1. Os ensaios in vitro 

incluíram os testes de citotoxicidade em fibroblastos murinos (L929) e queratinócitos 

humanos (HaCaT) pelo método de coloração com sulforodamina B (SRB) após 24h, 48h e 

72h. Para os ensaios in silico CL-P2 e CL-P2A foram desenhadas no programa MarvinSketch, 

para a obtenção do código SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry Specification). A 

partir desse código obteve-se suas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Para os 

ensaios in vivo foram usados 120 camundongos Swiss machos (25-30g). A atividade in vivo 

de CL-P2 (0,1; 1 ou 10 mg/kg) ou CL-P2A (0,1; 1 ou 10 mg/kg) foi analisada por meio do 

teste de contorção abdominal induzida por zymosan. Investigou-se o mecanismo de ação de 

CL-P2 ou CL-P2A através da dosagem da atividade das enzimas mieloperoxidase (MPO) e 

Superóxido Dismutase (SOD) além dos níveis de nitrito/nitrato. Para os ensaios de toxicidade 

aguda e subaguda, grupos foram tratados (per os) diariamente com a maior dose efetiva de 

CL-P2 ou CL-P2A (10 mg/kg) durante 14 dias. Os resultados foram expressos como média ± 

EPM e considerou-se p<0,05 como significativo. Os resultados in vitro demonstraram que 

CL-P2 e CL-P2A apresentaram baixa citotoxicidade nas linhagens celulares testadas, no 

entanto, nas concentrações mais elevadas (20 e 40 μg/mL), ambos os compostos reduziram o 

crescimento celular, apresentando efeito citostático. As análises in silico sugeriram que as 

enzimas cicloxigenases 1 e 2 (COX-1 e COX-2) podem ser alvos de CL-P2, enquanto que o 

receptor mu do tipo 1 poderia ser um alvo para CL-P2A. No modelo de contorção abdominal 

induzida por zymosan, tanto CL-P2 (1 ou 10 mg/kg) (16,67±2,17 e 9,16±2,93, 

respectivamente) quanto CL-P2A (1 ou 10 mg/kg) (3,57 ±1,17 e 4,83±0,70, respectivamente) 

reduziu o número de contorções, quando comparado ao grupo não-tratado (33,50±6,18). 

Investigando o mecanismo de ação observou-se que nenhum dos compostos CL-P2 (10 

mg/kg) ou CL-P2A (10 mg/kg) - reduziu o influxo de neutrófilos para a cavidade peritoneal, 

avaliado indiretamente pela atividade de MPO (3,39±0,83 e 3,68 ±0,29, respectivamente), 
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quando comparado ao grupo não-tratado (3,32±0,29); no entanto, o efeito antinociceptivo de 

CL-P2 foi associado com redução dos níveis de nitrito/nitrato (0,607±0,009), enquanto que o 

efeito antinociceptivo de CL-P2A  foi associado com o aumento da atividade de SOD 

(2,242±0,113), quando comparado ao grupo não tratado (nitrito 0,66 ±0,01 e da SOD 

1,683±0,008), respectivamente). Os ensaios de toxicidade aguda e subaguda não revelaram 

evidência de alterações, quando comparado ao grupo não tratado. CL-P2 e CL-P2A, atuando 

por diferentes mecanismos de ação, reduzem a dor inflamatária e parecem seguros quando 

administrados a camundongos durante 14 dias, sugerindo a eficácia e a segurança pré-clínica 

de CL-P2 e CL-P2A. Ainda, considerando que seus alvos farmacológicos teóricos estão 

associados com a modulação da dor inflamatária, esses dados podem subsisdiar a 

bioprospecção de novos fármacos no controle desses eventos. 

 

Palavras-chave: Bioinformática. Combretum leprosum. Dor inflamatória. Nocicepção. 

Toxicidade. 
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ABSTRACT 

 

Semi-synthetic compounds obtained from natural products isolated from plants may represent 

interesting pharmacological tools in the bioprospecting of new drugs for the control of 

inflammatory pain. Combretum leprosum is a species found in the North and Northeast of 

Brazil and is used by the community as an anti-inflammatory agent. Among its isolated 

substances, triterpene 3β, 6β, 16β-tri-hydroxilup-20 (29) -ene (CL-1), obtained from the 

flowers of Combretum leprosum Mart, which has several biological activities. The aim of this 

study was to perform the in vitro, in silico and in vivo analysis of the activity of two semi-

synthetic triterpenes (CL-P2 and CL-P2A) derived from CL-1. In vitro assays included 

cytotoxicity tests on murine fibroblasts (L929) and human keratinocytes (HaCaT) using the 

sulforodamine B staining method (SRB) after 24h, 48h and 72h. For the in silico tests CL-P2 

and CL-P2A, they were designed in the MarvinSketch program, to obtain the SMILES code 

(Simplified Molecular Input Line Entry Specification). From this code, its pharmacokinetic 

and pharmacodynamic properties were obtained. For in vivo assays, 120 male Swiss mice (25-

30g) were used. The in vivo activity of CL-P2 (0.1; 1 or 10 mg / kg) or CL-P2A (0.1; 1 or 10 

mg / kg) was analyzed using the zymosan-induced abdominal contortion test. The mechanism 

of action of CL-P2 or CL-P2A was investigated by measuring the activity of myeloperoxidase 

(MPO) and Superoxide Dismutase (SOD) in addition to nitrite / nitrate levels. For acute and 

subacute toxicity tests, groups were treated (per os) daily with the highest effective dose of 

CL-P2 or CL-P2A (10 mg / kg) for 14 days. The results were expressed as mean ± SEM and p 

<0.05 was considered significant. The in vitro results demonstrated that CL-P2 and CL-P2A 

showed low cytotoxicity in the tested cell lines, however, at the highest concentrations (20 

and 40 μg / mL), both compounds reduced cell growth, showing a cytostatic effect. In silico 

analyzes suggested that the enzymes cyclooxygenases 1 and 2 (COX-1 and COX-2) may be 

targets for CL-P2, whereas the mu-type 1 receptor could be a target for CL-P2A.  In the 

zymosan-induced abdominal contortion model, both CL-P2 (1 or 10 mg / kg) (16.67 ± 2.17 

and 9.16 ± 2.93, respectively) and CL-P2A (1 or 10 mg / kg) kg) (3.57 ± 1.17 and 4.83 ± 0.70, 

respectively) reduced the number of contortions when compared to the untreated group (33.50 

± 6.18). Investigating the mechanism of action, it was observed that none of the compounds 

CL-P2 (10 mg / kg) or CL-P2A (10 mg / kg) - reduced the influx of neutrophils into the 

peritoneal cavity, assessed indirectly by MPO activity (3 , 39 ± 0.83 and 3.68 ± 0.29, 

respectively), when compared to the untreated group (3.32 ± 0.29); however, the 
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antinociceptive effect of CL-P2 was associated with a reduction in nitrite / nitrate levels 

(0.607 ± 0.009), while the antinociceptive effect of CL-P2A was associated with an increase 

in SOD activity (2.222 ± 0.113), when compared to the untreated group (nitrite 0.66 ± 0.01 

and SOD 1.683 ± 0.008), respectively). Acute and subacute toxicity tests did not reveal 

evidence of changes when compared to the untreated group. CL-P2 and CL-P2A, acting by 

different mechanisms of action, reduce inflammatory pain and appear safe when administered 

to mice for 14 days, suggesting the efficacy and preclinical safety of CL-P2 and CL-P2A. 

Still, considering that its theoretical pharmacological targets are associated with the 

modulation of inflammatory pain, these data can support the bioprospecting of new drugs to 

control these events. 

 

Keywords: Bioinformatics. Combretum leprosum. Inflammatory pain. Nociception. Toxicity. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A dor é uma experi ncia sensitiva e emocional desagrad vel, associada, ou 

semelhante  quela associada, a uma les o tecidual real ou potencial, segundo a definição 

revisada pelo Conselho da International Association for the Study of Pain (IASP) em maio de 

2020 (RAJA et al., 2020). Além disso, segundo uma nota dessa revis o, a dor   sempre uma 

experi ncia pessoal que   influenciada, em graus vari veis, por fatores biológicos, 

psicológicos e sociais.  A percepção do estímulo doloroso resulta geralmente da sinalização 

de estímulos nocivos, que é iniciada em estruturas localizadas no sistema nervoso periférico e 

conduzida até diferentes locais do Sistema Nervoso Central (SNC) fazendo com que ocorra 

uma reação neurossensorial descrita como percepção ou sensação dolorosa (PATTISON et 

al., 2019).   

Ademais é válido enfatizar que dor e nocicepç o n o s o sin nimos. Enquanto 

que a nocicepção (do latim “nocere”, significa ferir ou sensação nociceptiva) envolve a 

codificação e o processamento dos estímulos (físicos, químicos, térmicos) que resultam na 

dor, através de uma cascata complexa de eventos da periferia até as estruturas superiores do 

SNC, a dor n o pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neur nios sensitivos, 

sendo sempre uma experi ncia pessoal, influída em graus vari veis, por diversos fatores 

(RAJA et al., 2020). 

A lesão tecidual, que desencadeia os processos dolorosos, determina a geração de 

mediadores inflamatórios, que tendo origem celular ou tecidual, como prostaglandinas, óxido 

nítrico, citocinas, leucotrienos, promovem influxo celular, edema e reduzem ainda mais o 

limiar da dor, de modo que a região afetada se torna uma área de dor notável. Daí a origem do 

termo “dor inflamatória” (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2016). 

Dentre os fármacos utilizados para o alívio e o controle da dor inflamatória, os 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são, de longe, os mais utilizados. No entanto, a 

despeito dessa evidência, essa classe de fármacos tem sua eficácia confrontada com uma 

quantidade considerável de efeitos colaterais, principalmente nos sistemas cardiovascular, 

gastrointestinal e renal (KOFFEMAN et al.,2015), o que estimula a pesquisa básica e clínica a 

compreender os mecanismos moleculares associados à dor para ofertar novas terapias para o 

seu controle . 

Nessa perspectiva, os produtos naturais isolados das plantas são considerados 

alternativas aos produtos químicos sintéticos. Considerando que o uso de plantas representa o 

único recurso terapêutico de várias comunidades e grupos étnicos, essa prática vem 
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despertando nas últimas décadas a atenção da comunidade científica e da indústria 

farmacêutica, tanto ao nível nacional quanto mundial, na perspectiva de avaliar a eficácia e 

segurança dessas plantas, além de prospectar esses recursos naturais. 

Estudos de etnobotânica/etnofarmacologia têm demonstrado espécimes de uso 

popular para o tratamento de diversas doenças. Essas pesquisas fornecem dados importantes a 

respeito das atividades farmacológicas, toxicológicas e efeitos adversos existentes nas 

espécies medicinais avaliadas, além de contribuírem para o resgate de informações de 

espécies vegetais utilizadas popularmente, para que possam ser usadas com segurança 

(KAYSER, 2018). 

A família Combretaceae compreende 18 gêneros com mais de 600 espécies, sendo 

o gênero Combretum o maior deles. As espécies deste gênero são amplamente utilizadas para 

fins medicinais, sendo um gênero variado, contendo 370 espécies aproximadamente. Dentre 

essas espécies, Combretum leprosum Mart, uma planta comum no Nordeste brasileiro e 

popularmente conhecida como mofumbo ou mofumbo branco é utilizada pela população 

como planta medicinal com função cicatrizante, na prevenção de irritações cutâneas, na 

limpeza de feridas, na contenção de hemorragias, como sedativo (PIETROVSKI et al., 2006), 

antitussígeno e expectorante (AGRA et al., 2007). As espécies desse gênero apresentam 

inúmeros metabólitos secundários como flavonóides, cumarinas, alcaloides, di e triterpenos 

(LIMA et al., 2012; FARIAS et al., 2015). 

A despeito do uso frequente de produtos naturais pelas comunidades, o uso dessa 

terapêutica no tratamento da dor ainda carece de estudos que possam ratificar a eficácia e 

comprovar seus benefícios através de estudos que abordem a fisiopatologia da dor 

inflamatória. Nos últimos anos, os triterpenos têm sido apresentados como uma nova classe 

de agentes terapêuticos com grande potencial farmacológico mostrando atividades 

antinociceptiva e anti-inflamatória em estudos pré-clínicos (LONGHI-BALBINOT et al., 

2012; FARIAS et al, 2015). 

A partir do triterpeno pentacíclico 3β,6β,16β-trihidroxilup-20(29)-eno isolado do 

Combretum leprosum e suas atividades já comprovadas, novos agentes terapêuticos vem 

despertando interesse da comunidade científica (EVARISTO et al., 2014, 2017; 

NASCIMENTO-NETO et al., 2015). Neste sentido, este estudo se propõe a investigar a 

toxicidade e atividades antinociceptiva/anti-inflamatória de dois compostos semissintéticos 

(CL-P2 e CL-P2A) derivados do triterpeno 3β,6β,16β-trihidroxilup-20(29)-eno obtido das 

flores do Combretum leprosum Mart. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Dor inflamatória  

  

A dor representa um importante mecanismo fisiológico que permite que o 

indivíduo tenha consciência de que sua integridade est  em risco ou que se encontra diante de 

alguma disfunção orgânica (inflamação, neuropatia, como exemplos). É um sinal de alerta de 

que agentes externos produziram algum dano tecidual, uma experiência subjetiva, que não 

pode ser facilmente medida. Trata-se de uma experiência complexa e pessoal, refletindo um 

conjunto de condições psicossociais, fisiológicas, genéticas e culturais, perpassando os 

processos fisiológicos e fisiopatológicos até o processamento emocional e cognitivo no 

cérebro humano (CROFFORD, 2015; RAJA et al., 2020). 

De acordo com estudos epidemiológicos, a dor apresenta-se como a causa de 75 a 

80% da procura por atendimento nos serviços de saúde, sendo também a principal causa de 

licenças médicas e baixa produtividade no trabalho, constituindo-se um grave problema de 

saúde pública (BRANDÃO JÚNIOR, 2015). 

Ao descrever a dor como uma "experiência", podemos diferenciá-la de nocicepção 

uma vez que a nocicepção é um processo neural que envolve a transdução e transmissão de 

um estímulo nocivo para o cérebro, enquanto a dor é o resultado de uma complexa interação 

entre sistemas de sinalização e a percepção única do indivíduo a um estímulo. A partir do 

estímulo nociceptivo, inicia-se uma série de alterações neuro-endócrinas ocasionando um 

estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central e periférico (ALVES et al., 2017; 

SNEDDON, 2018).  

A região acometida pela dor revela um aumento na sensibilidade, através da 

liberação de mediadores inflamatórios e substancias endógenas, tais como como ácido 

araquidônico (AA), óxido nítrico (NO), neuropeptídeos (substância P) e as prostaglandinas 

(PGs) que podem ativar perifericamente os nociceptores (DAVIS & MOAYED,  2015). 

Geralmente a região acometida por um processo inflamatório torna-se uma área de 

dor notável. O reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos (PMAPs) ou 

PAMPs (do inglês pathogen-associated molecular pattern), como fragmentos de vírus, 

bact rias ou seus produtos, al m de resíduos tissulares, por c lulas fagocit rias locais 

(principalmente macrófagos), inicia a resposta imune inata (com presença de calor, rubor, 

edema), com a subsequente chegada de neutrófilos e o desencadeamento da dor inflamatória 

(TOTSCH & SORGE, 2017), conforme demonstrado na figura 1. 
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A injúria tecidual, com a consequente resposta inflamatória, está comumente 

associada com a hipersensibilidade dolorosa, de modo que a área inflamada se torna fonte de 

dor notável. Observa-se na área inflamada uma redução do limiar doloroso a estímulos 

térmicos, mecânicos ou químicos, devido a uma sensibilização dos nociceptores, condição 

esta denominada de hiperalgesia, ou seja, uma resposta aumentada a um estímulo que é 

normalmente doloroso (CIOTU & FISCHER, 2020).  

 

Figura 1 - Sequência de eventos em uma reação inflamatória 

 

Fonte: Adaptado de KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2016.  Os macrófagos e outras 

células reconhecem os microrganismos e as células danificadas que estão liberando 

mediadores, o que desencadeia reações vasculares e celulares da inflamação. 

  

Os nociceptores são terminações nervosas livres tipicamente responsáveis por 

iniciar o processamento da dor presentes em fibras aferentes sensitivas, principalmente as 

fibras C e A-delta. As fibras aferentes primárias cutâneas sensitivas podem ser classificadas 

em: fibras C finas, amielínicas e de condução lenta; fibras A-delta, médias, pouco 

mielinizadas e de condução intermediária; e as fibras A-beta que são calibrosas, mielinizadas 
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e de condução rápida. Cada uma dessas fibras codifica informações sensoriais, mas diferem 

na sensibilidade a estímulos nocivos ou não nocivos, de modo que apenas as fibras C e A-

delta são capazes de transmitir informação nociceptiva (PINHO-RIBEIRO et al., 2017).  

As respostas dos nociceptores aos estímulos resultam na despolarização da fibra 

nervosa aferente, desencadeando potenciais de ação, cuja formação e propagação são 

dependentes de canais iônicos, tais como canal de sódio dependente de voltagem (LEE et al., 

2019). A partir da periferia, o nociceptor ativado inicia um potencial de ação que deve 

ascender ao sistema nervoso para alcançar o cérebro. Um neurônio de primeira ordem, ou 

nociceptor, atinge a região dorsal da medula espinhal, nas lâminas de Rexed, onde sinapses 

ocorrem com um neurônio de segunda ordem. O sinal é então passado para o neurônio de 

segunda ordem, que então sobe a medula espinhal para alcançar o tálamo, principalmente via 

o trato espinotalâmico (NAIDU; PHAM, 2015). A partir daí, um neurônio de terceira ordem 

finalmente, fornece essas informações sensoriais periféricas ao córtex cerebral, onde a dor é 

percebida. Todos esses eventos estão ilustrados na figura 2. 

 

Figura 2 – Etapas da modulação da dor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2016. A partir do estímulo, os nociceptores são ativados e o 

processo de modulação é iniciado e a dor é percebida. 
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2.2 Mediadores Inflamatórios  

 

Os mediadores inflamatórios são substâncias liberadas na área tecidual lesada por 

células residentes ou por células que migram para a região afetada, podendo ser divididos em 

dois grupos, a saber: (1) mediadores hiperalg sicos intermedi rios e (2) mediadores 

hiperalg sicos finais (FERREIRA et al., 2009). 

Os mediadores hiperalg sicos intermedi rios são liberados no início e durante a 

inflamaç o, sendo respons veis pela liberaç o de outros mediadores intermedi rios, e dentre 

os quais se destacam citocinas e quimiocinas. Já mediadores hiperalg sicos finais interagem 

com seus receptores específicos nos neur nios aferentes prim rios promovendo as 

modificações moleculares respons veis por sua sensibilizaç o. Exemplos clássicos desses 

medidores incluem as prostaglandinas e as aminas simp ticas. 

As citocinas são os mediadores intermediários de maior relevância, organizadas 

em várias classes como interleucinas (IL), fatores de necrose tumoral (TNF), interferons 

(IFN), fatores transformadores de crescimento e quimiocinas (HOLDSWORTH & GAN, 

2015). No cenário da dor inflamatóaria, destacam-se TNF-α e IL-1β. Exercem seus efeitos 

ligando-se a receptores específicos e assim regulam a transcrição de genes alvo (LIONGUE et 

al., 2016). Após uma citocina se ligar ao seu receptor específico, uma cascata de fosforilação 

de proteínas de sinal expressas constitutivamente ocorre dentro da célula, que migram pelo 

citoplasma, e caso elas possuam uma sequência de localização nuclear ou se liguem a uma 

proteína com essa sequência, podem alcançar o núcleo celular. No núcleo ou citoplasma, 

podem influenciar a taxa de transcrição ou induzir alterações pós-traducionais envolvidas na 

nocicepção e dor, influenciando a atividade, proliferação e sobrevivência de células imunes, 

bem como regular a produção e atividade de outras citocinas podendo aumentar (pró) ou 

diminuir (anti) a resposta inflamatória (LIU et al., 2018). 

Dentre os muitos mediadores químicos associados à evolução e à amplificação da 

resposta inflamatória, as prostaglandinas, indubitavelmente, possuem papel de destaque 

(PINHO-RIBEIRO et al.,2017). Esses mediadores participam de várias funções-chave, desde 

a regulação do fluxo sanguíneo até a resposta inflamatória em muitos sítios no organismo. 

Um dos passos enzimáticos sequenciais responsáveis pela biossíntese das prostaglandinas é 

regulado pelas isoenzimas COXs (Figura 3). Durante a inflamação, observa-se um aumento 

da produção de prostaglandinas tanto no local da lesão, como também no sistema nervoso 

central (SNC), o que contribui sobremaneira para a percepção da dor, além do surgimento de 

outros sinais e sintomas como a febre e alteração dos padrões do sono. AS PGs reduzem o 
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limiar de excitabilidade dos nociceptores facilitando a atividade algogência de substâncias 

notoriamente álgicas (histamina, bradicina). Daí porque as PGs são denominadas de 

substâncias hiperalgésicas (ZHANG et al., 2017).  

 

Figura 3 – Produção de metabólitos do ácido aracdônico e suas funções na inflamação 

 

 

Fonte: Adaptado de KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2016. Notar as atividades enzimáticas cuja inibição através 

de intervenção farmacológica bloqueia as vias principais. 

 

Dentre as células que migram para o tecido lesado e que podem contribuir para a 

geração dos mediadores inflamatórios destacam-se os neutrófilos (FIGURA 4). Essas células 

possuem receptores de membrana específicos que reconhecem microrganismos e células 

mortas, tornando-os alvo para fagocitose. A defesa contra patógenos realizada por esse tipo 

celular acontece por meio de enzimas lisossômicas como a mieloperoxidase (MPO) e pela 

produção de radicais livres, como o peróxido de hidrogênio (H2O2). Durante o processo 

inflamatório há a formação de superóxido, que por sua vez, gera o peróxido de hidrogênio que 

é convertido em ácido hipocloroso (HClO) pela enzima MPO, que representa mais de 5% do 

conteúdo proteico total da célula (NDREPEPA,2019).  
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A MPO é uma hemoproteína que consiste em dois dímeros idênticos ligados por 

uma ponte de bissulfeto, sendo cada dímero composto de uma subunidade de cadeia leve e 

uma pesada, com grupos heme funcionalmente idênticos (GALIJASEVIC, 2019). Representa 

o principal constituinte dos grânulos azurófilos dos neutrófilos, prontamente liberado após 

ativação por diferentes agonistas, contribuindo para a defesa imune inata do organismo. Sua 

síntese ocorre durante a diferenciação mieloide na medula óssea e está completa dentro dos 

granulócitos, previamente à sua entrada na circulação (ARATANI, 2018). 

O estresse oxidativo, que acompanha o processo inflamatório pode causar danos 

cumulativos no DNA, de forma direta ou indireta, através da peroxidação lipídica, além de 

comprometer a resposta antioxidante e os mecanismos de reparação do DNA (NDREPEPA, 

2019).  

Outro importante mediador da resposta imune-inflamatória é o óxido nítrico (NO) 

que está envolvido em vários processos fisiológicos e desempenha um papel complexo e dual 

na modulação da dor e inflamação, podendo induzir ou inibir a dor dependendo da 

concentração e local de ação (GALDINO et al., 2015).  

Por ser um gás instável, lipossolúvel, o NO é sintetizado em células endoteliais a 

partir do aminoácido L-arginina. A síntese do NO é mediada por 3 isoformas, as enzimas 

neuronal (NOSn),, endotelial (NOSe) e uma isoforma induzida (NOSi), isolada inicialmente de 

macrófagos.. A NOSn e NOSe são expressas constitutivamente em seus tecidos de origem, 

portanto referidas como NOS constitutivas (NOSc), ambas cálcio-dependentes e expressas em 

condições fisiológicas enquanto a NOSi é expressa durante processos patológicos. A expressão 

de NOS induzível (iNOS) ocorre em condições de inflamação e produz grandes quantidades de 

NO (LIND et al.,2017). 
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Figura 4 – Múltiplas etapas do mecanismo de migração dos leucócitos através dos vasos 

sanguíneos, exemplificados pelos neutrófilos 

 

Fonte: Adaptado de KUMAR et al., 2016. Primeiro há o rolamento dos leucócitos, em seguida 

tornam-se ativados e aderem ao endotélio, então transmigram através do endotélio, penetrando na 

membrana basal e migrando em direção aos fatores quimiotáticos liberados a partir da fonte da 

injúria. 

 

Desta forma, a dor inflamatória parece depender de eventos celulares e 

moleculares, e a compreensão dos mecanismos moleculares que modulam esses eventos pode 

fornecer a base para o desenvolvimento de novos tratamentos farmacológicos. 

 

2.3. Avaliação pré-clínica da dor inflamatória: modelo de contorção abdominal induzida 

por zymosan 

 

A experimentação animal tem contribuído sobremaneira para o desenvolvimento e 

entendimento dos mecanismos relacionados à dor. Os modelos animais permitem a 

investigação do mecanismo por trás da dor e ajudam a desenvolver novos tratamentos. 

Nas últimas duas décadas, a investigação sobre os mecanismos da dor tem 

mostrado considerável progresso. Animais de várias espécies têm sido utilizados nos últimos 

tempos, sendo os camundongos os mais intensamente utilizados e os mais profundamente 

conhecidos cientificamente. Embora tendências atuais preconizem a utilização de métodos 
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alternativos (estudos in vitro, culturas de células, etc.), os modelos animais, como os 

camundongos, apresentam como principal vantagem o fornecimento de informações sobre o 

organismo como um todo, fato que não é conseguido com outros métodos, o que ainda 

possibilita o seu emprego em pesquisas científicas (SILVA et al., 2013). 

Os ensaios pré-clínicos são considerados valiosas ferramentas na exploração de 

novas estratégias terapêuticas e para um melhor conhecimento da fisiopatologia de várias 

doenças. A análise pré-clínica de um novo medicamento abrange a área de ensaios funcionais 

in vitro através de estudos isolados de células e tecidos, e uma avaliação de segurança e 

eficácia antes de testar o candidato a medicamento em humanos. Portanto, a busca por novos 

compostos mais efetivos e com baixa toxicidade, possuindo efeitos adversos mínimos é de 

extrema importância e vem sendo alvo de muitas pesquisas (GOSH et al., 2017).   

O teste de contorções abdominais é um modelo químico de nocicepção que se 

baseia na contagem das contorções da parede abdominal seguidas de torção do tronco e 

extensão dos membros posteriores, como resposta reflexa à irritação peritoneal e à peritonite, 

em resposta à injeção intraperitoneal de diferentes estímulos, como a solução de zymosan 

(MORENO-QUIRÓS et al.,2017). Este teste é sensível à avaliação de drogas analgésicas, no 

entanto, pode ser visto como um modelo geral, não seletivo, para estudos de drogas 

antinociceptivas (COUTO et al., 2011), uma vez que a irritação local, produzida pela injeção 

intraperitoneal do agente provoca a liberação de uma variedade de mediadores, tais como a 

substância P, bradicininas, PGs, bem como das citocinas pró-inflamatórias tais como IL-1, IL-

6, IL-8 e TNF-α (KUMAR et al., 2016). 

As contorções evidenciam-se por contração e rotação do abdômen, seguida por 

extensão de uma ou ambas as patas traseiras e a contagem do número de contorções 

verificadas em um intervalo de tempo pré-determinado, que é indicativo de índice para 

resposta nociceptiva (COUTO et al., 2011). 

O zymosan é um polissacarídeo retirado da parede celular do fungo 

Saccharomyces cerevisiae, tendo o seu componente principal estrutural a β-glucana que 

apresenta propriedades imunoestimulatórias. O zymosan, inicialmente, é reconhecido pelo 

receptor detectina 1 que é expresso em monócitos, macrófagos, células dendríticas 

(SAMUELSEN et al., 2014). Feito esse reconhecimento, ocorre um estímulo para a produção 

de citocinas, pois ao ser injetado via intraperitoneal, causa resposta inflamatória intensa 

(KASHEM et al., 2015). 

O teste de contorções abdominais apresenta-se, portanto, como um modelo 

simples de dor visceral, que mesmo sendo considerado não específico, por sua sensibilidade a 
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relaxantes musculares e outras drogas analgésicas, representa um método sensível para 

triagem de compostos com eficácia antinociceptiva. 

 

2.4 Tratamento da dor inflamatória: fármacos tradicionais 

 

Uma vez que a dor inflamatória configura-se como um evento multimediado, seu 

tratamento é um exercício de polifarmácia e geralmente envolve abordagens com diferentes 

mecanismos de ação, incluindo AINEs, analgésicos opioides (codeína, tramadol, morfina), 

antidepressivos (tricíclicos), antiepilépticos (gabapentina), relaxantes musculares, além de 

terapias não medicamentosas, como acupuntura e laserterapia (VAL, 2017). 

Os compostos opioides são drogas potentes que agem ligando-se aos receptores 

opioide distribuídos no sistema nervoso e tecidos periféricos, utilizadas no controle da dor 

crônica moderada a severa. Atualmente, estudos têm sugerido que, quando bem indicados, 

podem oferecer menor risco quando comparados aos AINEs (GUERRIERO, 2017). Os 

fármacos antidepressivos são muito prescritos, uma vez que os tricíclicos também possuem 

efeito analgésico, devido a sua ação inibindo a recaptação da serotonina e noradrenalina, a 

hiperalgesia induzida pelo agonista NMDA, e bloqueio dos canais de sódio (SANTANA 

ROSA et al.,2018). 

Agentes neuromoduladores como gabapentina são aprovados para uso como terapia 

adjuvante no controle da dor, e seu mecanismo de ação parece estar relacionado com uma 

redução da hiperexcitabilidade dos neurônios do corno dorsal da medula espinal, e sua ação 

anti-hiperálgica ocorre por ligação pós-sináptica da gabapentina à subunidade alfa2-delta de 

canais dependente da voltagem nos neurônios do corno dorsal da medula espinal, diminuindo 

a entrada de cálcio nas terminações nervosas e reduzindo a liberação de neurotransmissores 

(SENDEROVICH et al., 2018). 

De todas essas abordagens, os AINEs estão entre os fármacos mais amplamente 

usados no mundo, por possuírem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, tornando-se 

úteis para o controle da dor (OLIVEIRA et al., 2019). Esse grupo de fármacos exerce seu 

mecanismo de ação através da inibição das enzimas ciclooxigenases (COX-1 e COX-2). 

Entretanto, a inibição dessas enizmas também é responsável pelos graves efeitos colaterais 

dos AINEs, incluindo distúrbios nos sistemas cardiovascular, gastrointestinal e renal.  

A despeito da eficácia conhecida desses compostos para o tratamento da dor 

inflamatória, melhorando sobremaneira a qualidade de vida dos pacientes, a variedade de seus 
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efeitos adversos pode limitar o seu uso, sugrerindo a necessidade de pesquisas para o 

desenvolvimento de medicamentos para o controle da dor.  

Nessa perspectiva, os produtos naturais isolados de plantas são considerados boas 

alternativas aos produtos químicos sintéticos. Embora a etiologia da dor seja um fenômeno 

complexo, o estudo com plantas e seus metabólitos secundários tem ajudado no entendimento 

de mecanismos biológicos relacionados à dor, uma vez que o conhecimento sobre produtos 

naturais é, muitas vezes, o único recurso terapêutico de várias comunidades e grupos étnicos. 

 

2.5 Desenvolvimento de opções terapêuticas a partir de plantas: Combretum – 

Triterpenos – CL-P2 e CLP-2A 

 

As plantas medicinais sempre foram objeto de estudo, buscando-se novas fontes 

para obtenção de princípios ativos, responsáveis por sua ação farmacológica ou terapêutica 

(ATANASOV et al., 2015). Atualmente, mais de 25% de todos os medicamentos são de 

origem vegetal. As plantas medicinais apresentam compostos com diferentes propriedades 

biológicas, e consequentemente uma variedade de ações terapêuticas, o que favorece o estudo 

e pesquisa para o desenvolvimento de novos fármacos, também proporcionado pela 

disponibilidade da diversidade química (FAKHRUDIN et al., 2017; WAGNER et al., 2017). 

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta, com diversos biomas e 

uma flora de riquezas incontáveis, consequentemente um grande reservatório de vegetais os 

quais são potenciais produtores de metabólitos secundários bioativos com possíveis 

aplicações em diversas áreas, entre elas a terapêntica e farmacologia (LOPES et al., 2019). 

Dentre as plantas medicinais já catalogadas, encontra-se a família Combretaceae e o uso 

medicinal de plantas dessa família é amplamente descrito na literatura científica (VIAU et al., 

2016), que consiste de 18 gêneros, dos quais o maior é o Combretum possuindo 

aproximadamente 370 espécies (LIMA et al., 2012). 

O gênero Combretum (Combretaceae) apresenta cerca de 10% de suas espécies 

citadas na literatura com uso etnofarmacológico principalmente no tratamento de doenças 

como câncer, hanseníase, febres tropicais e cólicas. Estudos químicos deste gênero já 

investigaram metabólitos secundários revelando taninos, flavonóides, cumarinas, alcaloides, 

di e triterpenos, dentre outros (LIMA et al., 2012; FARIAS et al, 2015). 

Combretum leprosum Mart. é uma espécie encontrada nos estados do norte e 

nordeste brasileiros e também no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (MARINHO et al., 
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2002; CHAVES et al., 2007). Estudos pré clínicos a partir do extrato ou compostos isolados 

já demonstram efeitos diversos desta espécie, que está demonstrada na Figura 5.  

Facundo e seus colaboradores (1993) isolaram e caracterizaram o metabólito 

secund rio 3β,6β,16β-trihidroxilup-20(29)-eno (CL-1) obtido das flores de C. leprosum como 

sendo um triterpeno pentacíclico da classe dos lupanos. Extratos e compostos isolados a partir 

de C. leprosum têm demonstrado atividades antinociceptiva, antiulcerogênica, 

anticancerígena, antimicrobiana, leishmanicida e cicatrizante (PIETROVSKI et al., 2006; 

NUNES et al., 2009; VIAU et al., 2014; EVARISTO et al., 2014; 2017; PASSARINI et al., 

2017; NASCIMENTO-NETO et al., 2015). 
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Figura 5 – Combretum leprosum (Mofumbo) em local de coleta 

 

Fonte: Foto obtida pelo Prof. Geraldo Barbosa. C. leprosum   uma esp cie arbustiva ou 

arvoreta, com 2 - 3 m de altura. Suas infloresc ncias s o grandes, compostas por muitas 

flores amareladas, pequenas e muito perfumadas. Na base da flor forma um pequeno tubo 

onde   produzido e armazenado o n ctar,   o principal recurso coletado pelas abelhas 

nativas.  l m disso, suas flores s o muito atrativas para outros insetos como borboletas, 

mariposas e vespas. 

 

 om relaç o ao triterpeno 3β,6β,16β-tri-hidroxilup-20(29)-eno recentemente 

nosso grupo de pesquisa produziu 2 compostos semisint ticos, 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-

20(29)-eno (CL-P2) e 6ß-hidroxi-3ß,16ß dipropioniloxilup-20(29)- eno (CL-P2A). 

A despeito do uso frequente pelas comunidades de produtos naturais, o uso dessa 

terapêutica no tratamento da dor ainda carece de estudos pré-clínicos e clínicos que possam 

ratificar a eficácia e comprovar seus benefícios através de estudos que abordem a 

fisiopatolgênese da dor e nocicepção. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento de novos fármacos que sejam eficazes no controle da dor 

inflamatória e destituídas de efeitos adversos representa um grande desafio da pesquisa básica 

e clínica (TANEJA et al., 2017). Os anti-inflamatórios não esteroidas são as drogas mais 

largamente usadas para o controle desses eventos. Entretanto, esse grupo de fármacos podem 

produzir efeitos gastrointestinais, cardiovasculares e renais que podem limitar seu uso por 

alguns pacientes. 

Nesse contexto, destaca-se o uso de plantas medicinais, que se apresentam como 

fortes candidatos para o estudo e desenvolvimento de fármacos, considerando seu fácil acesso 

e amplo uso pela população em diferentes culturas. Entretanto, é lícito enfatizar que o fato de 

ser de origem natural não significa ser destituído de efeito colateral. 

No processo de desenvolvimento de novos compostos farmacologicamente ativos, 

substâncias isoladas de vegetais representam fontes importantes para a prospecção de novas 

drogas (TOLMACHEVA et al., 2014). De fato, o conhecimento popular acerca das 

propriedades curativas de plantas tem sido aplicado por muitos povos desde períodos remotos 

(SEMWAL et al., 2014). 

Devido aos seus constituintes, as plantas medicinais apresentam compostos com 

diferentes propriedades biológicas, e consequentemente uma variedade de ações 

potencialmente terapêuticas, mas que podem também ser tóxicas, sinalizando que o uso de 

produtos naturais pela comunidade deve ser embasado por estudos científicos que atestem não 

apenas a sua eficácia mas também a segurança desses novos compostos (FAKHRUDIN et al., 

2017, WAGNER et al., 2017). 

Desta forma, a síntese, semi-síntese e produção de novas moléculas a partir do C. 

leprosum, levando em conta a sua variedade de atividades e propriedades farmalógicas 

surgem como uma inovação na geração de tecnologias estratégicas para o desenvolvimento de 

fármacos. Neste sentido, nossos achados podem contribuir para o desenvolvimento de uma 

opção terapêutica segura para o tratamento da dor, representando um ganho na qualidade de 

vida dos pacientes. 
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4 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

1. Os derivados semisintéticos (CL-P2 e CL-P2A) do triterpeno (3β, 6β, 16β-tri-hidroxi-lup-

20(29)-eno) não apresentam toxicidade sistêmica, analisada através de alterações 

comportamentais, mortalidade, curva ponderal, peso dos órgãos, níveis séricos de ALT/AST, 

sendo considerados seguros para o uso; 

2. Os derivados semisintéticos (CL-P2 e CL-P2A) do triterpeno (3β, 6β, 16β-tri-hidroxi-lup-

20 (29)-eno) reduzem os parâmetros nociceptivos e inflamatórios em camundongos no 

modelo de contorção abdominal induzida por zymosan; 

3. Os compostos CL-P2 e CL-P2A não apresentam toxicidade em fibroblastos murinos e 

queratinócitos humanos; 

4. Na análise in silico os compostos CL-P2 e CL-P2A apresentam bons perfis 

farmacocinético e farmacodinâmico; 

5. Na análise in silico os compostos CL-P2 e CL-P2A apresentam baixo perfil de toxicidade;  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral: 

 

Avaliar in vitro, in silico e in vivo os efeitos antinociceptivo e anti-inflamatórios 

de dois triterpenos semissintéticos (CLP-2 e CLP-2A) derivados do triterpeno 3β,6β,16β-

triidroxilup-20(29)-eno obtido das flores do Combretum leprosum Mart.  

 

 

5.2 Objetivos específicos: 

 Investigar a possível toxicidade de CL-P2 e CL-P2A in vitro;  

 Caracterizar o perfil farmacocinético e farmacodinâmico in sílico de CL-P2 e 

CLP-2A; 

 Caracterizar o perfil de toxicidade (mutagenicidade, tumorogenicidade e 

irritabilidade) in sílico de CL-P2 e CL-P2A;  

 Investigar o efeito antinociceptivo de CL-P2 e CL-P2A no modelo de contorção 

abdominal induzida por zymosan;  

 Examinar a possível atividade antioxidante CL-P2 e CL-P2A, avaliando sua 

capacidade de afetar a atividade e mieloperoxidase (MPO) e superóxido dismutase 

(SOD) e reduzir os níveis de nitrito/nitrato;  

 Investigar a segurança da administração oral de CL-P2 e CL-P2A em 

camundongos durante 14 dias. 
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 Material vegetal 

 

Para este estudo, foi realizada a obtenção dos compostos semissintéticos 

3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) e 6ß-hidroxi-3ß,16ß-dipropioniloxilup-

20(29)- eno (CL-P2A), a partir da mol cula 3β,6β,16β-trihydroxylup-20(29)-eno, um 

triterpeno isolado a partir das flores de C. leprosum Mart. 

O isolamento e a obtenção das moléculas semissintéticas CL-P2 e CL-P2A foram 

realizadas no Laboratório de Fitoquímica Aplicada (LABIFITO), sob a coordenação dos 

Professores Jair Mafezoli e Geraldo Barbosa do Departamento de Química da UFC – Campus 

do Pici, conforme detalhado nos arquivos das patentes (Capítulo I e Capítulo II). 

 

6.2 Ensaios in vitro 

 

6.2.1 Avaliação da citotoxicidade in vitro de CL-P2 e CL-P2A  

Os ensaios in vitro incluíram os testes de citotoxicidade em linhagens celulares 

imortalizadas de fibroblastos murinos (L929) e queratinócitos humanos (HaCaT). Os 

fibroblastos (ATCC® clone 929) foram adquiridos do Banco de Células do Rio de Janeiro, e 

os queratinócitos (CLS® clone HaCaT) foram cedidos pela Profa. Dra. Raquel Carvalho 

Montenegro, do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM/UFC). As 

linhagens foram cultivadas em meio Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM, Gibco®) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) (Gibco®) e 1% de antibiótico (100 UI/mL 

de penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina -Gibco®) em incubadora a 37°C, com atmosfera 

úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2. 

Para o ensaio de citotoxicidade foi utilizado o método de coloração com 

sulforodamina B, que determina a quantidade de células viáveis através de uma estimativa da 

massa de proteína total (PAPAZISIS et al., 1997). As células foram dispostas em placas de 96 

poços e os grupos foram tratados com o composto 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno 

(CL-P2) (0,312 – 40 μg/mL) ou com o composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-

20(29)-eno (CL-P2A) (0,312 – 40 μg/mL) por 24, 48, ou 72 horas. O grupo veículo foi o 

grupo controle para o tratamento das células. 
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6.3 Ensaios in silico 

 

6.3.1 Avaliação in silico do potencial farmacológico e toxicológico de CL-P2 e CL-P2A  

Inicialmente, as moléculas foram desenhadas no programa MarvinSketch, para a 

obtenção do código SMILES (do inglês, Simplified Molecular Input Line Entry Specification), 

código referente a estrutura do composto e que permite a utilização de diversas ferramentas in 

silico. As características estruturais dos compostos possuem valor para a compreensão de sua 

farmacologia, visto que características como coeficiente de partição octanol-água, peso 

molecular, número de aceptores e doadores de ligação de hidrogênio, superfície polar e 

número de ligações rotacionais são semelhantes entre os fármacos com boa absorção oral, 

devendo ser, respectivamente, menores ou iguais a 10 (EIBEN & SMITH, 2003). 

A regra dos cinco de Lipinski é que um conjunto de parâmetros usados para 

avaliação do potencial que uma molécula apresenta de ser farmacologicamente ativa quando 

administrada por via oral em humanos. Como resultado a molécula pode apresentar uma 

violação a um destes parâmetros apenas para ser candidato a fármaco. Também são aplicadas 

as Regras de Veber que afirmam que um composto para apresentar biodisponibilidade oral 

deve satisfazer os seguintes crit rios: ligações flexíveis ≤ 10 e  rea de superfície polar ≤ 140 ( 

VEBER et al., 2002; LIPINSKI, 2004).  

Portanto, estas regras permitem uma boa previsão do perfil de biodisponibilidade 

oral para moléculas novas. O seu sucesso na avaliação do potencial farmacológico deve-se: (i) 

a razões fundamentadas em pesquisa básica sólida; (ii) fácil entendimento e memorização; 

(iii) fácil aplicação. Fármacos que não são excluídos pela regra dos cinco tem maior 

probabilidade de serem bem sucedidos nos aspectos relacionados na fase 1 dos testes clínicos 

(LIPINSKI, 2004). 

A partir do código SMILES foi possível obter as propriedades farmacocinéticas, 

por meio do servidor admetSAR (http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar2), que realiza os cálculos 

dos valores teóricos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade (ADMET) 

no organismo. Esse servidor possui mais de 200.000 dados ADMET anotados de mais de 96 

mil compostos únicos (CHENG et al., 2012; YANG et al., 2018). 

Dentre os modelos obtidos de absorção foram considerados a permeabilidade ao 

intestino humano, a linhagem de células Caco-2, a barreira hematoencefálica e o inibição da 

glicoproteína-P. Em relação à distribuição, o servidor revela a possível localização subcelular. 

Quanto ao metabolismo, ele prediz modelos de substrato e inibidor para algumas enzimas da 

família do citocromo P450 (CYP). Para a toxicidade, foi avaliado os critérios de 
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carcinogenicidade, corrosão e irritação ocular, bem como de toxicidade pelo teste de AMES, 

inibição da proteína hERG, toxicidade oral aguda, biodegradação e toxicidade a abelhas e a 

peixes. Foram, avaliadas as características com mais de 70% de acurácia pelo admetSAR, o 

que permite a estimação de possíveis atividades biológicas de novos compostos químicos 

(ROMAN et al., 2018). 

Já para a predição farmacodinâmica, foi utilizado o servidor SwissTarget 

Prediction (http://old.swisstargetprediction.ch/), ferramenta permite identificar possíveis alvos 

macromoleculares por meio da busca de similaridade do código SMILES com uma biblioteca 

de 280.000 compostos bioativos e mais de 2.000 alvos farmacológicos diferentes (GFELLER 

et al., 2014). 

 

 

6.4 Modelo animal e principios bioéticos 

 

 

Foram usados 120 camundongos Swiss machos (25-30g) provenientes do Biotério 

Central da Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici e do Biotério Setorial do Curso de 

Medicina,  Campus de Sobral. Os animais foram alojados em caixas de polipropileno, em sala 

com temperatura controlada (23ºC ± 2) obedecendo aos ciclos de claro e escuro, com água e 

comida ad libitum. O tamanho da amostra foi determinado assumindo α = 0,05 e poder de 0,8. 

O protocolo experimental foi elaborado de acordo com a “Diretriz  rasileira para o  uidado e 

a Utilização de Animais Para Fins Científicos e Didáticos - D   ” da Sociedade  rasileira 

de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e aprovado pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais – CEUA, da Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral (nº 06/2017). 

Todos os esforços foram feitos para minimizar o sofrimento e o número dos animais 

utilizados. Para a realização dos experimentos os animais foram selecionados de forma 

randômica. 
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6.5 Avaliação da atividade antinociceptiva de CL-P2 ou CL-P2A: método de contorção 

abdominal por zymosan 

 

A atividade nociceptiva foi avaliada usando o modelo de contorção descrito 

anteriormente por Collier et al. (1968). Resumidamente, o estímulo nociceptivo, zymosan (1 

mg/camundongo), foi injetado por via intraperitoneal (i.p). Os animais foram colocados em 

um cilindro de vidro (30 centímetros de diâmetro e 45 centímetros de altura) e a intensidade 

da nocicepção foi quantificada pela contagem do número total de contorções ocorridas entre 0 

a 30 min após a injeção do estímulo. A resposta de contorção consiste na contração da 

musculatura abdominal junto com um alongamento dos membros posteriores. 

Para avaliar o efeito antinociceptivo dos compostos testes, os camundongos foram 

divididos em 8 grupos de 6 animais cada, distribuídos da seguinte forma: 

 

Grupo 1: CL-P2 0,1 mg/kg 

Grupo 2: CL-P2 1 mg/kg 

Grupo 3: CL-P2 10 mg/kg 

Grupo 4: Grupo Não-tratado (salina 0,9%) 

Grupo 5: CL-P2A 0,1 mg/kg 

Grupo 6: CL-P2A 1 mg/kg 

Grupo 7: CL-P2A 10 mg/kg 

Grupo 8: Grupo Não-tratado (salina 0,9%) 

 

Os animais receberam (per os) CL-P2 ou CL-P2A (0,1; 1 ou 10 mg/kg) ou um volume 

equivalente de seu respectivo veículo (salina 0,9%), 30 min antes da injeção de zymosan, e o 

número total de contorções foi registrado por um avaliador que desconhecia os tratamentos. A 

contorção foi registrada conforme descrito no item 2.3 da revisão de literatura (Pag 28). 

 

6.6 Coleta do lavado peritoneal para análise do efeito anti-inflamatório CL-P2 ou CL-

P2A 

 

Na 4ª hora após a injeção (i.p.) de zymosan os camundongos foram anestesiados, 

a pele na área da linha média foi pinçada e injetou-se (i.p.) 2mL de PBS + heparina 

(100mL:0,1mL). Realizou-se suave massagem por 1 minuto, e em seguida uma incisão foi 

feita na linha média para expor a cavidade peritoneal, de onde coletou-se o exsudato e mediu-



42  

se seu volume. Alíquotas do exsudato peritoneal foram utilizadas para determinação da 

atividade da MPO, atividade da SOD e concentração de nitrito.  

 

6.7 Atividade da enzima mieloperoxidase 

 

A atividade da MPO no exsudato peritoneal foi analisada de acordo com o método 

descrito anteriormente (BRADLEY et al., 1982). Resumidamente, alíquotas dos exsudatos 

peritoneais (10 μL) foram adicionados à 200 μL da solução contendo dicloridrato de o-

dianisidina e peróxido de hidrogênio 1% (H2O2). A atividade de MPO foi avaliada medindo a 

mudança na absorvância a 450 nm. Os resultados foram expressos em unidades de MPO por 

mililitro de exsudato peritoneal (UMPO/mL). 

 

6.8 Avaliação da atividade da enzima superóxido dismutase 

 

A atividade da enzima SOD foi medida usando o protocolo previamente descrito 

(BEAUCHAMP; FRIDOVICH, 1971). O exsudato peritoneal (50 μL) foi adicionado a 1000 

μl de meio de reaç o (250 mL de tamp o fosfato (50 mM), 250 μL de L-metionina (19,5 mM) 

e 250 μl de  DT  (100 μM)).   soluç o foi adicionada a 300 μL de soluç o de riboflavina (1 

μM) e 150 μL de N T (Nitro  lue Tetrazolium - 750 μM). O material foi exposto à luz por 

15 minutos. Em seguida, a absorbância foi lida a 560 nm em espectrofotômetro. A quantidade 

de proteínas totais também foi determinada com um kit de teste de laboratório comercial. Os 

resultados foram expressos em gramas de SOD/mL. 

 

 

6.9 Avaliação da concentração de nitrito 

 

As concentrações de nitrito no exsudato peritoneal foram determinadas pela 

reação de Griess como um indicador da produção de óxido nítrico como previamente 

modificado por Green et al. (1982). Resumidamente, adicionou-se 50 μl da amostra   50 μl do 

reagente de Griess (2% sulfanilamida em 5% de ácido fosfórico e 0,2% de N-(1-naftil) 

etilenodiamina dicloridrato). A absorvância foi medida a 550 nm por espectrofotometria em 

elisa leitor. Os resultados foram expressos em μM. 
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6.10 Ensaios de toxicidade 

  

6.10.1 Avaliação da toxicidade aguda in vivo de CL-P2 e CL-P2A 

A toxicidade aguda foi realizada utilizando-se camundongos Swiss machos 

albinos (25-30g) (n=10 animais/grupo). Os animais foram mantidos em jejum prévio de 12 

horas e foram pesados antes de serem tratados com CL-P2 ou CL-P2A (10 mg/kg) (10 

animais em cada grupo tratado). O terceiro grupo correspondia ao controle, que recebeu (per 

os) solução salina 0,9%. Os animais foram observados por um período de 24 h (15 minutos, 

30 minutos, 1, 2, 4, 6, 12 e 24 horas após o tratamento) para o registro de sinais de toxicidade 

e/ou mortalidade . Durante esses intervalos de tempo, os animais foram observados quanto a 

mudanças nos padrões de comportamento (coçar nariz, lamber as patas, rodopiar, apatia e/ou 

agressividade, sonolência, contorções abdominais, lambidas, pulos, agitação, impulsos 

sexuais), mudanças na aparência física (piloereção, perda de peso), sinais de doença e 

mortalidade. Após essa análise nas primeiras 24 horas, seguiu-se com a avaliação da 

toxicidade subaguda dos compostos. 

 

6.10.2 Avaliação da toxicidade subaguda in vivo de CLP-2 e CLP2-A 

Na perspectiva de avaliar a segurança de CLP-2 e CLP2-A, camundongos 

machos, divididos em 3 grupos de 10 animais cada, receberam (per os) CLP-2, CLP-2A (10 

mg/kg) ou solução salina 0,9% durante 14 dias consecutivos. Todos os dias após a injeção dos 

compostos os animais foram observados por um período de 15 minutos por um avaliador que 

desconhecia os tratamentos administrados quanto às mudanças nos padrões de 

comportamento, mudanças na aparência física descritas, doença e mortalidade, conforme 

descrito no item 6.11.1. Os camundongos foram pesados diariamente.  

No 15º dia, todos os animais foram anestesiados com ketamina:xilazina (90:10 

mg/kg) e amostras de sangue foram coletadas a partir do plexo retro orbital para as dosagens 

de aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) que foram 

determinados por testes enzimáticos e colorimétricos da Labtest Diagnóstica (Lagoa 

Santa/MG, Brasil). 

Em seguida, os camundongos foram submetidos à eutanásia sob anestesia, 

seguido da retirada e pesagem dos órgãos (coração, fígado, estômago e rins), e posterior 

processamento histológico (H&E). 
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7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todos os resultados quantitativos foram expressos como média ± erro padrão da média 

(EPM). A análise estatística dos dados foi realizada por meio do software GraphPad Prism, 

versão 8.2.1. Para a realização da análise estatística entre os grupos foram utilizados os 

seguintes testes: o teste t de Student para comparar dois grupos; o teste de análise de variância 

(ANOVA) seguido pelo teste de comparações múltiplas de Bonferroni. Para os ensaios in 

vitro e o teste de contorções foram aplicados o teste One-way ANOVA seguido do teste de 

Tukey. 
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8 RESULTADOS 

 

8.1 Obtenção dos compostos CL-P2 e CL-P2A 

 

Neste estudo foi realizada a obtenção dos compostos a partir da reação de acilação 

de CL-1, com cloreto de propanoíla. Foram realizados o isolamento e obtenção das moléculas 

semissintéticas CL-P2 (produto triacilado) e CL-P2A (produto diacilado) (FIGURA 6). 

 

Figura 6 – Obtenção das moléculas semissintéticas CL-P2 (produto triacilado) e CL-P2A 

(produto diacilado) a partir do CL-1 

 
 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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8.2 Avaliação da citotoxicidade in vitro de CL-P2 e CL-P2A 

 

O ensaio da sulforadamina B (SRB) foi utilizado para avaliação da atividade 

citotóxica dos derivados CL-P2 e CL-P2A. Após os períodos de 24 horas, 48 horas e 72 

horas, o composto 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) apresentou baixa 

citotoxicidade em todas as concentrações nas duas linhagens testadas, no entanto, nas 

concentrações mais elevadas (20 e 40 μg/mL), embora apresentando baixa citotoxicidade, o 

composto CL-P2 reduziu o crescimento celular, apresentando um efeito citostático 

(FIGURAS 7 e 8). 

Nas figuras 9 e 10 pode-se observar que o composto 6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) induziu a morte celular de fibroblastos murinos e 

queratinócitos humanos somente nas maiores concentrações (20 e 40 μg/mL). Desta forma, 

embora apresentando baixa citotoxicidade, o composto CL-P2A reduziu o crescimento 

celular, apresentando um efeito citostático em altas concentrações. A concentração inibitória 

mínima (I 50) para fibroblastos murinos foi de 7,61 μg/mL e para queratinócitos humanos foi 

de 20,30 μg/mL, após 72 h de incubaç o. 
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Figura 7 - Efeitos de CL-P2 sobre a viabilidade celular de fibroblastos murinos (L929) pelo 

m todo SR  expressa após 24h, 48h e 72h. 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. Foram realizados tr s experimentos independentes e os resultados 

foram expressos como porcentagem m dia ±  PM. *p<0,001 representa diferença significativa em 

comparaç o ao grupo veículo (0 μg/mL). (ANOVA – Teste de Tukey). 
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Figura 8- Efeitos de CL-P2 sobre a viabilidade celular em linhagens celulares  

imortalizadas de queratinócitos humanos (HaCaT) pelo m todo SR  expressa após 24h, 

48h e 72h. 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. Foram realizados tr s experimentos independentes e os 

resultados foram expressos como porcentagem m dia ±  PM. *p<0,001 representa diferença 

significativa em comparaç o ao grupo veículo (0 μg/mL). (ANOVA – Teste de Tukey). 
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Figura 9 -Efeitos de CL-P2A sobre a viabilidade celular de fibroblastos murinos (L929) 

pelo método SRB expressos após 24h, 48h e 72h. 

 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. Foram realizados tr s experimentos independentes e os 

resultados foram expressos como porcentagem m dia ±  PM (ANOVA – Teste de 

Tukey). 
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Figura 10 - Efeitos de CL-P2A sobre a viabilidade celular em linhagens celulares 

imortalizadas de queratinócitos humanos (HaCaT) pelo m todo SR  expressa após 24h, 

48h e 72h. 
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Fonte: dados da pesquisa, 2020. Foram realizados tr s experimentos independentes e os 

resultados foram expressos como porcentagem m dia ±  PM. 
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8.3 Ensaios in silico 

 

8.3.1 Avaliação in silico do potencial farmacológico e toxicológico de CL-P2  

 

8.3.1.1 Farmacocinética 

Por meio do servidor admetSAR foi possível mensurar os parâmetros estruturais, 

de acordo com a Regra de Lipinski e a regra adicional proposta por Veber, em que o número 

de ligações rotacionáveis deve ser menor ou igual a 10 (TABELA 1). 

 

Tabela 1 – Parâmetros estruturais da CL-P2 

Parâmetros Estruturais 

Peso molecular £ 500 626,92 

Coeficiente de partição £ 5 8,85 

N
o
 de aceptores de ligação de 

hidrogênio £ 10 

06 

N
o
 de doadores de ligação de 

hidrogênio £ 5 

Zero 

No de ligações rotacionáveis £ 10 07 

  

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, dois parâmetros estruturais da molécula 

CL-P2 violaram a regra de Lipinski, o que pode indicar que o fármaco não tenha uma boa 

absorção oral. Como só há sete ligações rotacionáveis na estrutura do composto, a regra de 

Veber não foi violada. 

A Tabela 2 demonstra os parâmetros farmacocinéticos teóricos da CL-P2, onde se 

evidencia que em relação a absorção, o composto apresenta boa absorção intestinal humana, 

apesar de não apresenta permeabilidade à linhagem de células Caco-2 e é um possível inibidor 

da glicoproteína-P. Quanto a distribuição, foi observado que o composto estaria 

possivelmente localizado na mitocôndria. Já no que diz respeito ao metabolismo, a molécula 

CL-P2 foi identificada como inibidor dos transportadores de proteínas OATP1B1 e 

OATP1B3, bem como substrato da proteína CYP450 3A4. A mesma não foi descrita com 

inibidora das proteínas CYP450 2C9, 2C19, 2D6 e 1A2. Vale destacar que o servidor 

identificou possível ligação com o receptor de andrógeno e de glicocorticoides, bem como ao 
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PPARγ. Em relação à toxicidade, não apresentou corrosão e irritação ocular e possui baixa 

toxicidade pelo teste de AMES, porém foi identificado com interação do gene hERG, 

toxicidade a abelhas e peixes. Por fim foi detectada toxicidade oral aguda de nível III. 
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Tabela 2 – Parâmetros farmacocinéticos de CL-P2 

Absorção 

Absorção intestinal humana Sim 

Caco-2 Não 

Inibidor da glicoproteína-P Sim 

Distribuição e Metabolismo 

Localização subcelular Mitocôndria 

OATP2B1 (inibidor) Não 

OATP1B1 (inibidor) Sim 

OATP1B3 (inibidor) Sim 

MATE1 (inibidor) Não 

OCT2 (inibidor) Não 

BSEP (inibidor) Sim 

CYP450 3A4 (substrato) Sim 

CYP450 2C9 (substrato) Não 

CYP450 2D6 (substrato) Não 

CYP450 2C9 (inibidor) Não 

CYP450 2C19 (inibidor) Não 

CYP450 2D6 (inibidor) Não 

CYP450 1A2 (inibidor) Não 

Ligação do Receptor Andrógeno Sim 

Receptor de Glicocorticóides Sim 

Ligação da Aromatase Sim 

PPAR gamma Sim 

Toxicidade 

Carcinogenicidade Não 

Corrosão ocular Não 

Irritação ocular Não 

Toxicidade AMES Não 

Inibição da proteína hERG Sim 

Toxicidade oral aguda III 

Teste de micronúcleos Não 

Toxicidade à abelha Sim 

Toxicidade a peixe Sim 

Biodegradação Não 

 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 
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8.3.1.2 Farmacodinâmica 

A tabela 3 mostra os possíveis alvos do composto CL-P2, que foram obtidos do 

servidor SwissTarget Prediction, após a análise de quais deles poderiam estar relacionados ao 

problema. Dentre eles, um dos mais importantes são duas enzimas, a prostaglandin G/H 

synthase 1 (COX-1) e a prostaglandin G/H synthase 2 (COX-2). 

 

Tabela 3 – Alvos farmacodinâmicos teóricos da CL- P2 

Alvo Nome Comum Probabilidade Classe 

Activation Peptide 

Fragment 1 

F2 61% Serine Protease 

 

Alpha-trypsin chain 1 PRSS1 61% Serine Protease 

Trypsin-3 (by 

homology) 

PRSS3 61% Serine Protease 

Platelet-activating 

factor receptor 

PTAFR 61% Membrane receptor 

Tyrosine-protein 

phosphatase non-

receptor type 2 (by 

homology)  

PTPN2 

 

42% 

 

Tyr Phosphatase 

 

Prostaglandin G/H 

synthase 1 (by 

homology)  

PTGS1 

 

42% 

 

Enzyme 

 

Prostaglandin G/H 

synthase 2 

PTGS2 

 

42% 

 

Enzyme 

 

Corticosteroid 11-beta-

dehydrogenase 

isozyme 1 

HSD11B1 

 

36% 

 

Enzyme 

 

  

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

8.3.2 Avaliação in silico do potencial farmacológico e toxicológico do composto CL-P2A 

 

8.3.2.1 Farmacocinética 

Por meio do servidor admetSAR foi possível mensurar os parâmetros estruturais, 

de acordo com a Regra de Lipinski e a regra adicional proposta por Veber, em que o número 

de ligações rotacionáveis deve ser menor ou igual a 10. 

 



55  

Tabela 4 – Parâmetros estruturais do composto CL-P2A 

Parâmetros Estruturais 

Peso molecular  500 570,86 

Coeficiente de partição  5 7,89 

N
o
 de aceptores de ligação de hidrogênio  10 05 

N
o
 de doadores de ligação de hidrogênio  5 01 

N
o
 de ligações rotacionáveis  10 05 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

Como pode ser observado na Tabela 4, dois parâmetros estruturais da molécula 

CL-P2A violaram a regra de Lipinski, o que pode indicar que o fármaco não tenha uma boa 

absorção oral. Como só há 5 ligações rotacionáveis na estrutura do composto, a regra de 

Veber não foi violada. 
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Tabela 5 – Parâmetros farmacocinéticos teóricos do composto CL-P2A 

Absorção 

Absorção intestinal humana Sim 

Caco-2 Não 

Barreira Hematoencefálica Não 

Inibidor da glicoproteína-P Sim 

Distribuição e Metabolismo 

Localização subcelular Mitocôndria 

OATP1B1 (inibidor) Sim 

OATP1B3 (inibidor) Sim 

MATE1 (inibidor) Não 

OCT2 (inibidor) Não 

CYP450 3A4 (substrato) Sim 

CYP450 2C9 (substrato) Não 

CYP450 2D6 (substrato) Não 

CYP450 2C9 (inibidor) Não 

CYP450 2C19 (inibidor) Não 

CYP450 2D6 (inibidor) Não 

CYP450 1A2 (inibidor) Não 

CYP promiscuidade inibitória Não 

Ligação do receptor andrógeno Sim 

Ligação da aromatase Sim 

CYP450 3A4 (substrato) Sim 

CYP450 2C9 (substrato) Não 

CYP450 2D6 (substrato) Não 

Toxicidade 

Carcinogenicidade Não 

Corrosão ocular Não 

Irritação ocular Não 

Inibição da proteína hERG Sim 

Teste de micronúcleos Não 

Toxicidade a abelha Sim 

Toxicidade a peixe Sim 

Biodegradação Não 

Carcinogenicidade Não 

Corrosão ocular Não 

  

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 
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 m relaç o   absorç o, o composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-

eno (CL-P2A) apresenta boa absorção intestinal humana, apesar de não apresentar 

permeabilidade à linhagem de células Caco-2 e é um possível inibidor da glicoproteína-P, 

além de não atravessar a barreira hematoencefálica. Quanto à distribuição, foi observado que 

o composto estaria possivelmente localizado na mitocôndria. Já no que diz respeito ao 

metabolismo, a molécula CLP2A foi identificada como inibidor dos transportadores de 

proteínas OATP1B1 e OATP1B3, bem como substrato da proteína CYP450 3A4. A mesma 

não foi descrita com inibidora das proteínas CYP450 2C9, 2C19, 2D6 e 1A2 nem das 

proteínas MATE1 e OCT2. Aqui também vale destacar que o servidor identificou possível 

ligação com o receptor de andrógeno e de glicocorticoides, bem como a aromatase. Em 

relação à toxicidade, não apresentou corrosão e irritação ocular, não foi identificado como 

carcinógeno, porém foi identificado com interação do gene hERG, toxicidade a abelhas e 

peixes. 

 

8.3.2.2 Farmacodinâmica 

 

A tabela 6 mostra os possíveis alvos do composto CL-P2A, que foram obtidos do 

servidor SwissTarget Prediction, após a análise de quais deles poderiam estar relacionados a 

atividades farmacológicas de interesse. Assim, foi observado que o receptor de membrana Mu 

(Mu-type opioid) é um dos principais alvos relacionados à dor, pois esse receptor é o principal 

alvo para a maioria dos analgésicos opioides. As proteases mielobastina (myelobastin) e 

elastase de neutrófilos (neutrophil elastase) também possuem um papel importante já que 

atuam na degranulação de neutrófilos, participando da defesa imunológica (FERREIRA et al., 

2009).  
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Tabela 6 – Alvos farmacodinâmicos teóricos do composto CL-P2A 

Alvo Nome Comum Probabilidade Classe 

Activation peptide 

fragment 1 

F2 60% Serine Protease 

 

Platelet-activating 

factor receptor 

PTAFR 55% Membrane receptor 

Alpha-trypsin chain 1 PRSS1 50% Serine Protease 

Trypsin-2 (by 

homology) 

PRSS2 50% Serine Protease 

Trypsin-3 (by 

homology) 

PRSS3 50% 

 

Serine Protease  

Tyrosine-protein 

phosphatase non-

receptor type 2 (by 

homology) 

PTPN2  41% 

 

Tyr Phosphatase  

Neutrophil elastase ELANE  41% 

 

Serine Protease  

Azurocidin (by 

homology) 

AZU1  41% 

 

Serine Protease  

Myeloblastin (by 

homology) 

PRTN3 41% 

 

Serine Protease  

Mu-type opioid 

receptor 

OPRM1 41% Membrane receptor 

  

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

8.4 Avaliação do efeito antinociceptivo dos compostos CL-P2 e CL-P2A no modelo de 

contorção abdominal induzido por zymosan 

 

A injeção (i.p) de zymosan em camundongos induziu uma resposta de contorção 

entre 0 e 30 min, que foi significativamente (p<0,05) inibida pelo pré-tratamento (per os) com 

CL-P2 (1 ou 10 mg/kg) em 50,24% e 72,63%, respectivamente, quando comparado ao grupo 

NT, demonstrado na figura 11A. Embora tenha se observado uma tendência de redução no 

número de contorções já com a menor dose de CL-P2 (19,33 ±4,53), essa redução não 

alcançou significância estatística (p>0,05). De forma semelhante, o tratamento com CL-P2A 

(1 ou 10 mg/kg) reduziu o número de contorções induzido por zymosan (3,57±1,17 e 4,83± 

0,70 respectivamente), conforme a figura 11B. 
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Figura 11 – Efeito da administração (i.p.) de CL-P2 (A) e CL-P2A (B) sobre o 

número de contorções induzidas por zymosan em camundongos. O número de 

contorções foi determinado entre 0 e 30 minutos após a injeção (i.p.) de Zymosan (1 

mg/animal/250µl). CLP-2 (0,1, 1 ou 10 mg/kg; i.p.) ou CLP-2A (0,1, 1 ou 10 mg/kg; 

i.p.) foram administrados 60 minutos antes da injeção de Zymosan. Dados são 

expressos como média ± SEM de 6 animais por grupo. *p<0,05 em relação ao grupo 

não-tratado (NT) (ANOVA – Teste de Tukey). 
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Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

 

8.5 Avaliação do efeito de CL-P2 e CL-P2A sobre a atividade da enzima 

mieloperoxidade 

 

Para verificar se o pré-tratamento com CL-P2 e CLP-2A seria capaz de inibir a 

migração de neutrófilos para o sitio inflamatório, foi realizada a mensuração indireta do 

número de neutrófilos através da quantificação da atividade da enzima mieloperoxidase 

(MPO). Nenhum dos dois compostos, CL-2 ou CL-P2A, na dose de 10 mg/kg (3,39± 0,83 e 

3,68± 0,29, respectivamente) foi capaz de reduzir a atividade de MPO no lavado peritoneal 

coletado na 4ª hora após a injeção de zymosan, quando comparados com o grupo NT 

(3,32±0,29). 
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Figura 12 - Efeito da administração (i.p.) de CL-P2 e CL-P2a sobre a atividade da enzima 

mieloperoxidase (MPO) no lavado peritoneal de camundongos desafiados com Zymosan. O 

lavado peritoneal foi coletado 4h após a injeção (i.p.) de Zymosan (1 mg/animal/250µl). 

CLP2 (10mg/kg) ou CLP-2a (10 mg/kg) foi administrado 60 minutos antes da injeção de 

Zymosan. Não houve nenhuma diferença estatística entre os grupos CL-P2 e CL-P2A em 

relação ao grupo não-tratado. Dados são expressos como média ± SEM de 7 animais por 

grupo. 
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Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

8.6 Avaliação do efeito de CL-P2 e CL-P2A sobre o estresse oxidativo: dosagem da 

atividade da enzima superóxido dismutase e dos níveis de nitrito 

 

Para verificar se o pré-tratamento com CL-P2 e CL-P2A seria capaz de reduzir o 

estresse oxidativo, foi realizada a quantificação da atividade enzimática da superóxido 

dismutase (SOD) no lavado peritoneal coletado na 4ª hora após a injeção de zymosan. Os 

resultados observados na Figura 13 demonstram que houve um incremento nos valores 

médios da atividade enzimática da SOD nos animais pré-tratados com CL-P2A (2,242±0,113) 

quando comparados ao grupo NT (1,683 ±0,008) sugerindo que esse derivado pode ter 

atividade antioxidante. Por outro lado, o tratamento com CL-P2(1,295±0,092) não afetou 

atividade de SOD. 

Com relação aos níveis de nitrito, o pré-tratamento (per os) com CL-P2 (10 

mg/kg) (p<0,05) reduziu de forma significativa esses níveis (0,607±0,009),  quando 

comparado ao grupo zymosan (0,667±0,010), conforme a Figura 13B. Por outro lado, o 

tratamento com CL-P2A (0,693±0,022) não afetou esses níveis. 
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Figura 13 - Efeito da administração (i.p.) de CL-P2 e CL-P2A sobre os níveis de SOD (A) e 

de nitrito/nitrato (B) no lavado peritoneal de camundongos desafiados com Zymosan. O 

lavado peritoneal foi coletado 4h após a injeção (i.p.) de Zymosan (1 mg/animal/250µl). 

CLP2 (10mg/kg) ou CLP-2a (10 mg/kg) foi administrado 60 minutos antes da injeção de 

Zymosan. Dados são expressos como média ± SEM de 7 animais por grupo. 
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Fonte: dados da pesquisa, 2020. 
 

8.7 Ensaios de toxicidade 

 

8.7.1 Avaliação da toxicidade aguda  

A administração (per os) de CL-2 ou CL-P2A não foi associada com a ocorrência 

de mortes e nem de alterações comportamentais, quando comparado ao grupo não tratado, 

após 24 horas. 

 

8.7.2 Avaliação da toxicidade subaguda  

Para avaliar a segurança de CL-P2 e CL-P2A, os parâmetros de toxicidade foram 

avaliados em camundongos. Alteração da massa corporal, peso dos órgãos e parâmetros 

bioquímicos (ALT e AST) foram utilizados como índices de efeitos colaterais. 

 

8.7.2.1 Efeito da administração de CL-P2 e CL-P2A sobre a curva ponderal 

Para investigar a segurança dos compostos, camundongos machos foram tratados 

(per os) diariamente por 14 dias com CL-P2 e CL-P2  (10μg/kg). O grupo controle recebeu 

apenas o veículo (solução salina) pela mesma via. As alterações de massa corpórea foram 
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observadas no referido período e estão demonstradas na figura 14. Não foi observada morte 

durante o tratamento. 

Os pesos dos animais foram registrados diariamente. Os animais que foram 

tratados com CLP-2 tiveram uma variação negativa entre o 6° e o 8° dia de tratamento. Até o 

6° dia todos os animais apresentaram uma tendência de ganho de peso, voltando a mostrar 

essa tendência após o 8° dia, que perdurou até o fim do tratamento. Contudo todas as 

variações de peso, dia após dia comparando entre os grupos não-tratado (NT) e CLP-2 não 

alcançou diferença estatística (Figura 14). 

 

Figura 14 - Variação ponderal em camundongos tratados com CL-P2 (10mg/kg) (14A) ou 

CL-P2A (10mg/kg) (14B) durante 14 dias consecutivos. Os animais foram tratados (per.os) 

com CL-P2 (10mg/kg) ou CL-P2A (10mg/kg) ou solução salina (grupo Não tratado), 

diariamente durante 14 dias e pesados diariamente. Dados são expressos como média ± SEM 

de 7 animais por grupo. 
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Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

 

8.7.2.2 Efeito da administração de CL-P2 e CL-P2A sobre o peso dos órgãos 

 

Após a eutanásia, os animais tiveram os órgãos (estômago, fígado e rins) 

removidos, pesados e feito a relação com o peso corporal (Peso do órgão/Peso do animal) e 

depois fixados em formol a 10% por 24h.  
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Tabela 7 - Peso dos órgãos após tratamento com CL-P2 e CL-P2A. Dados são expressos 

como média ± SEM de 7 animais por grupo (Teste t). 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

8.7.2.3 Efeito da administração de CL-P2 e CL-P2A sobre parâmetros bioquímicos  

 Ainda na avaliação de segurança dos compostos, as enzimas hepáticas aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) foram mensuradas como índices de 

efeitos colaterais. 

 

Tabela 8 - Níveis séricos de AST e ALT após o tratamento com 

CL-P2 e CL-P2A. Dados são expressos como média ± SEM de 7 

animais por grupo (Teste t). 

 

Grupo AST ALT 

Não tratado    34,36± 5,54 43,61± 4,70 

CL-P2 (10 mg/kg) 

CL-P2A (10 mg/kg) 

55,84 ± 15,09 

55,04 ± 5,54 

41,87± 9,63 

42,96± 6,02 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

 

 

Grupo Estômago (g) Fígado (g) Rins (g) 

Não tratado 0,285 ± 0,007 1,659 ± 0,042 0,306 ± 0,015 

CL-P2 (10 mg/kg) 0,281 ± 0,005 1,679 ± 0,096 0,297 ± 0,012 

CLP-2A (10 mg/kg) 0,347 ± 0,016 1,692 ± 0,045 0,300 ± 0,016 
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9 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo reportamos pela primeira vez, as atividades in silico, in vitro e in 

vivo de dois triterpenos semissintéticos isolados a partir do triterpeno 3β,6β,16β-tri-

hidroxilup-20(29)-eno. Demonstramos que CL-P2 e CL-P2A são seguros e apresentam efeitos 

antinociceptivos em modelos de hipernocicepção inflamatória induzida por zymosan em 

camundongos, não demonstrando mecanismo de ação por meio das análises de MPO.  

O uso empírico das plantas medicinais como única opção terapêutica de algumas 

populações e conhecimento produzido serviu de base científica para a investigação e 

produção racional de medicamentos baseados em moléculas extraídas de produtos naturais. 

Os estudos farmacológicos com extratos e compostos isolados de diferentes partes da espécie 

Combretum leprosum sugerem diversas atividades biológicas, como: efeitos 

anticolinesterásico, antiulcerogênico, anticonceptivo, anti-inflamatório e antiproliferativo 

(FACUNDO et al., 2005; NUNES et al., 2009; LONGHI-BALBINOT et al., 2012; 

HORINOUCHI et al., 2013). 

Dentre os compostos encontrados em C. leprosum, o triterpeno 3β,6β,16β-tri-

hidroxilup-20(29)-eno (CL-1) foi descrito por Facundo e colaboradores (1993). A partir deste 

composto, diferentes moléculas puderam ser sintetizadas. Recentemente foi realizado o 

isolamento deste metabólito e obtenç o de seis derivados semissint ticos (hidrogenado - CL-

P5, desidratado – CL-P1, diacilado – CL-P2A, triacilado – CL-P2, oxidado – CL-P3, 

hidrazona - CL-P6 e oxima – CL-P9) (SILVA FILHO, 2020). Do nosso conhecimento, essa é 

a primeira demonstração de que os derivados triacilado e diacilado (CL-P2 e CL-P2A) são 

capazes de exercer ações antinociceptiva e anti-inflamatória em camundongos. 

Atualmente, a classe dos triterpenos vem sendo amplamente estudada e utilizada pela 

indústria farmacêutica. Tais moléculas são metabólitos secundários pertencentes à classe dos 

terpenos, produzidas a partir do ácido mevalônico (no citoplasma), ou do piruvato e do 3-

fosfoglicerato (nos plastídios) de vegetais e com uma variedade de atividades biológicas. 

(SILVA et al., 2020).  

Longhi-Balbinot et al. (2012), no modelo de contorção induzida por ácido acético, 

avaliaram e comprovaram propriedades antinflamatória e antinociceptiva de CL-1, visto que  

a molécula reduziu a migração de leucócitos, os níveis de TNF-alfa e interleucinas. 

As plantas medicinais possuem uma rica diversidade estrutural importante para 

formulação de novos fármacos,que  ocorre devido à produção de metabólitos secundários, tais 

como CL-1, que são produzidos no metabolismo da planta como forma adaptativa ao 
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ambiente e condições da natureza, como mudanças no clima, radiação, quantidade de 

nutrientes, infecção, competição e defesa contra predadores (  I   -GUTIERREZ et 

al.,2019). 

Nossos resultados oriundos das análises in silico sugerem que a Cicloxigenase 1 

(COX-1) e Cicloxigenase 2 (COX-2) podem ser alvos de CL-P2 enquanto que o receptor mu 

do tipo 1 poderia ser um alvo para CL-P2A. As terapias anti-inflamatórias são capazes de 

reduzir a dor e a inflamação por meio do bloqueio das isoformas da enzima ciclo-oxigenase. 

Ao identificamos que as isoformas da ciclo-oxigenases como alvos  para CL-P2, tal molécula 

mostrou-se como uma substância promissora para a inibição da produção de mediadores 

inflamatórios produzidos pela COX. 

Dentro dos processos de concepção de um novo fármaco, os estudos in silico 

visam a otimização dos compostos em relação às suas propriedades farmacodinâmicas e 

farmacocinéticas, avaliando os parâmetros relacionados a forma de administração, o 

comportamento e a distribuição dos candidatos a fármacos no organismo humano e sua 

eliminação, otimizando-se então a avaliação ampla do potencial farmacológico das 

substâncias e a identificação dos possíveis alvos (MIGNANI et al.,2016). 

Nesse contexto, a indústria farmacêutica tem-se empenhado em desenvolver 

novos antiinflamatórios não esteroidais seletivos para a COX-2 e baixa seletividade sobre a 

COX-1. Enquanto a COX-1 induz a produção de PGs envolvidas na regulação de funções 

fisiológicas, a COX-2 é expressa em resposta a estímulos inflamatórios sendo, portanto, 

responsável pela formação das PGs associadas com a resposta inflamatória. Estas linhas de 

evidência sugerem que a inibição da COX-2 seria responsável pelos efeitos terapêuticos dos 

agentes anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), enquanto a inibição da COX-1 seria 

responsável pela toxicidade desses agentes (FARZANEH et al., 2018).  

Embora a relação entre COX-1/COX-2 e efeitos colaterais e terapêuticos dos 

AINEs pareça clara é interessante avaliar esses achados sob a luz de estudos com animais que 

revelaram um papel protetor da COX-2 no estômago, rim, coração, vasos e sistema 

reprodutor. De fato, foi demonstrada a associação entre agentes seletivos para COX-2, como 

por exemplo, o rofecoxib, e distúrbios cardiovasculares graves (DAVIES & JAMALI, 2004). 

Assim, é imprescindível considerar que cada uma das isoformas da COX parece exercer 

papéis importantes na fisiologia celular e que, provavelmente, ambas isoformas participem do 

processo inflamatório, cada uma sob circunstâncias particulares.  

Quanto aos possíveis alvos farmacodinâmicos teóricos de CL-P2A, considerando 

o efeito analgésico do composto foi dado destaque para os seguintes alvos: (1) Fator Ativador 
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de Plaquetas; (2) Tripsina 3; (3) Fosfatase Proteína Tirosina tipo 2 não-receptor; (4) Elastase 

de neutrófilos e (5) Receptor Opioide tipo Mu (μ). 

A despeito de sua denominação, o Fator Ativador de Plaquetas (PAF) é um 

mediador pró-inflamatório lipídico que atua em diferentes tipos celulares (neutrófilos, 

monócitos, macrófagos) e numa variedade de cenários incluindo alergia, inflamação, funções 

neurais e aterosclerose (HONDA et al., 2002). A análise in silico sugere que o composto CL-

P2A pode atuar como antagonista dos receptores de PAF o que poderia explicar, pelo menos 

em parte, sua atividade analgésica.  

Ainda, a análise in silico demonstrou que um possível alvo para o composto CL-

P2A seria a Tripsina 3. Dados da literatura indicam que na Síndrome do Intestino Irritável o 

epitélio intestinal produz e libera essa protease que é responsável pela hipersensibilidade 

visceral (ROLLAND-FOURCADE et al., 2017).  

Além disso, outro alvo sugerido, a Fosfatase Proteína Tirosina tipo 2 não-receptor 

- parece modular a nocicepção (AZKONA et al,. 2016). Outra possível atividade do composto 

CL-P2A, sugerido é como inibidor da atividade/produção de elastases neutrofílicas – que são 

proteases cuja produção excessiva pode causar sérios danos. Existe a demanda junto à 

indústria farmacêutica para o desenvolvimento de moléculas mais seguras que possam atuar 

como inibidoras dessas elastases, contribuindo para a produção de anti-inflamatórios mais 

seguros.  

E por fim, mas não menos importante, a análise in silico revelou que CL-P2A 

possui como alvo receptores opioides (tipo mu - μ). Os receptores opioides do tipo Mu - μ, 

s o receptores metabotrópicos, ligados   proteína  . Quando estimulados por um f rmaco 

opioide, ocorre a inibiç o da enzima adenilato ciclase, reduzindo o nível intracelular de 

adenosina monofosfato cíclico ( MPc).  omo consequ ncia, facilitam a abertura dos canais 

de pot ssio na membrana plasm tica, provocando hiperpolarizaç o da c lula, e inibem a 

abertura dos canais de c lcio, impedindo a liberaç o de transmissor.   ativaç o de receptores 

opióides por ligantes endógenos e exógenos resulta em m ltiplos efeitos como analgesia, 

depress o respiratória, euforia e inibiç o do trato gastrointestinal (WALDHOER et al., 2004). 

 credita-se que os receptores μ sejam respons veis pela maioria dos efeitos analg sicos dos 

opióides e por alguns dos efeitos adversos importantes como, por exemplo, sedaç o, euforia e 

depend ncia.   morfina, mesmo sendo um agonista opioide n o seletivo, parece ter seus 

efeitos farmacológicos mais importantes mediados por este tipo de receptor (RANG et al., 

2012). Os receptores μ s o encontrados principalmente no tronco cerebral e no tálamo medial 

e são responsáveis pela analgesia supra espinhal, depressão respiratória, euforia, sedação, 
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diminuição da motilidade gastrointestinal e dependência física (MADARIAGA-MAZÓN et 

al., 2017). Considerando que os agonistas dos receptores opioides tipo μ est o entre os 

analgésicos mais potentes, o fato da análise in silico ter sugerido que CL-P2A possui como 

alvo o receptor opioide (tipo Mu - μ), torna  L-P2 uma molécula ainda mais interessante no 

desenvolvimento de uma nova droga analgésica.  

Uma vez que a análise in silico sugeriu que ambos os derivados semissintéticos 

possuem como alvos enzimas e receptores que modulam a dor inflamatória, investigamos o 

possível efeito antinociceptivo desses compostos no modelo de contorção abdominal por 

zymosan. A avaliação de ADMET contribui para excluir compostos com maior probabilidade 

de não gerar bons resultados durante os testes pré-clínicos, reduzindo os custos envolvidos no 

desenvolvimento de novos fármacos. Estes estudos também auxiliam no processo de 

adequação gerando estruturas com maiores potenciais de êxito. 

Para a utilização de uma nova molécula ou composto, são necessários testes 

toxicológicos e de interação in vitro e in vivo. Com relação aos resultados in vitro, tanto CL-

P2 quanto CL-P2A apresentaram baixa citotoxicidade. Esse efeito pode estar relacionado à 

classe de compostos triterpenos, pois estas moléculas apresentam atividade citotóxica de 

baixa a moderada e com potencial atividade protetora (MUFFLER, H. 2011).  

Os ensaios usando culturas de células tem ganhado relevância no planejamento de 

fármacos, devido à sua utilização nas diversas etapas envolvidas nesse processo. Estes ensaios 

envolvem a caracterização de atividades farmacológicas, propriedades farmacocinéticas e 

atividade tóxica para que seja possível compreender a atividade biológica das moléculas de 

interesse (TRALAU et al., 2012). 

Considerando a baixa toxicidade in vitro dos compostos somado ao fato de que os 

seus alvos teóricos estão associados com a dor inflamatória, investigou-se o possível efeito 

antinociceptivo dos compostos no modelo de contorção abdominal induzida por zymosan, 

onde se observou que ambos os derivados semissintéticos reduziram o número de contorções.  

A administração de agentes flogísticos como o zymosan, carragenina e o ácido 

acético provoca uma reação inflamatória aguda localizada, além de alterações 

comportamentais como a constrição do abdome, sendo considerados eficazes na identificação 

de novos compostos com ação antinociceptiva e anti-inflamatória. O processo inflamatório 

induzido por esses agentes apresenta características semelhantes, como extravasamento de 

proteínas plasmáticas para o interstício em forma de exsudato inflamatório, vasodilatação, 

migração e acúmulo de leucócitos, porém os mediadores envolvidos são diferentes em 

algumas etapas do processo inflamatório (NAIDU et al., 2010; LIMA et al., 2017). 
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Estudos pré-clínicos realizados com camundongos mostraram que a atividade 

antinociceptiva do triterpeno CL-1 foi capaz de reduzir a nocicepção causada pelo glutamato 

(PIETROVSKI et al., 2006), e pelo ácido acético (LONGHI-BALBINOT et al., 2012), porém 

com resultados relacionados à dose. 

Ainda, investigando o mecanismo de ação observou-se que nenhum dos compostos foi 

capaz de reduzir o influxo de neutrófilos para a cavidade peritoneal, avaliado indiretamente 

pela atividade de MPO, visto que  representa um indicativo indireto da presença de leucócitos 

polimorfonucleares (PMN) no sítio inflamado.A infiltração de leucócitos polimorfonucleares 

(neutrófilos) nos tecidos inflamados é uma marca registrada das reações inflamatórias agudas 

e também reflete uma resposta imunológica primária aos patógenos invasores (LIEW & 

KUBES, 2019). Na presença de peróxido de hidrogênio e haletos, o MPO catalisa a formação 

de intermediários reativos de oxigênio.  

Esses achados têm implicado a MPO como um importante alvo terapêutico no 

tratamento de condições inflamatórias (ARATANI,2018). Em nosso estudo, nenhum dos 

compostos avaliados foi capaz de modificar a atividade da MPO, sugerindo que a eficácia dos 

compostos não está relacionada ao influxo de neutrófilos. Em um modelo de inflamação 

cutânea, Horinouchi e colaboradores (2017), demonstraram uma considerável redução na 

atividade de MPO após tratamento com o triterpeno CL-1 (2017) em em ratos, sugerindo o 

papel anti-inflamatório da molécula derivada da planta  Combretum leprosum. 

 O efeito antinociceptivo de CL-P2 foi associado com redução dos níveis de nitrito, 

enquanto que o efeito de CL-P2A foi associado com o aumento da atividade de SOD.  

Inicialmente considerado como um poluente ambiental, o óxido nítrico (NO) ganhou 

ímpeto de pesquisa desde sua descoberta como fator de crescimento derivado do endotélio em 

1987. De fato, evidências crescentes revelaram os vários papéis patológicos e fisiológicos do 

NO, incluindo dor inflamatória, regulação vascular e neurológica (GOSHI et al., 2019). No 

entanto, considerando seu caráter extremamente fugaz, decompondo-se entre seis e trinta 

segundos em produtos finais mais estáveis, como nitrito/nitrato, uma forma de identificar a 

presença do NO nos sítios inflamatórios é através da medida indireta dos seus produtos por 

meio da reação colorimétrica de Griess (BORGMANN, 2009). No presente estudo, o 

tratamento com CL-P2 reduziu os níveis de nitrito enquanto CL-P2A não afetou esses níveis.  

 Os eventos inflamatórios estão associados como o aumento nos níveis de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), resultando no processo de estresse oxidativo, caracterizado pelo 

desequilíbrio entre a produção de tais espécies e a habilidade do corpo para neutralizá-las 

(WITAICENIS et al., 2014). As EROs são radicais livres que possuem um átomo de oxigênio, 
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tais como peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion superóxido (O2
.-
) e radical hidroxila  (HO

.
). 

Os danos causados pelo acúmulo de EROs podem ser neutralizados por meio da produção 

endógena de antioxidantes enzimáticos como a Superóxido Dismutades (SOD), a principal 

enzima antioxidante que catalisa a dismutação do ânion superóxido a peróxido de hidrogênio 

(H2O2), o que leva a efeitos defensivos contra danos oxidativos. Desta forma, durante o 

estresse oxidativo e/ou processo inflamatório, a atividade da enzima SOD tende a ser 

diminuída em tecidos inflamados, quando comparado aos tecidos saudáveis (WADIE et al., 

2012). No presente trabalho, apenas o composto CL-P2A foi capaz de aumentar a atividade 

desta enzima. 

Esses diferentes mecanismos de ação  observados para cada um dos derivados (CL-P2 

e CL-P2A) podem ser creditados às diferentes estruturas desses compostos, que conferem 

diferentes propriedades físico-químicas a cada uma dessas moléculas, CL-P2 é totalmente 

acilada, enquanto CL-P2A tem uma hidroxila livre. 

O efeito anti-inflamatório testado em um modelo de peritonite em camundongos 

mostrou que o triterpeno CL-1 reduziu a migração de leucócitos, os níveis TNF-α e 

interleucinas, porém não apresentou efeito na permeabilidade vascular abdominal (LIMA et 

al., 2012; FARIAS et al, 2015). 

Pesquisas com plantas visando o uso farmacológico e a investigação de suas atividades 

biológicas têm sido bastante difundidas no meio científico, com finalidade de descobrir novas 

substâncias com potenciais efeitos terapêuticos para as mais variadas doenças (TEIXEIRA et 

al., 2017). Nesse contexto, destaca-se a importância das pesquisas visando ensaios de 

segurança de plantas medicinais, fitoterápicos e seus derivados semissintéticos, isolados de 

diferentes partes do vegetal estando incluso nesse caso, as pesquisas de toxicidade in vitro e in 

vivo a partir dos triterpenos isolados de Combretum leprosum. 

No presente estudo, os ensaios de toxicidade aguda e subaguda não revelaram 

evidência de alterações, quando comparado ao grupo não tratado. Os estudos de toxicidade 

pré-clínica, avaliam os possíveis efeitos prejudiciais de compostos químicos candidatos a 

novos fármacos, analisando a resposta negativa das substâncias a nível comportamental, 

bioquímico, celular e molecular. Tais testes são imprescindíveis, pois reportam o risco da 

exposição estabelecendo as condições seguras para o uso desses agentes (KLAASSEN & 

WATKINS, 2012), além de constituírem um significativo passo para avaliação das 

características tóxicas de uma substância (GHOSH et al., 2017). 
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Nosso estudo de toxicidade com os compostos CL-P2 e CL-P2A -2 (10 μg/kg) não 

resultaram em mortalidade nem tampouco produziram modificações no comportamento dos 

animais de alteração neurológica durante todo o ensaio. Este tipo de estudo auxilia na 

determinação de informações sobre tipos potenciais da atividade de uma nova estrutura 

química.  

O estudo de toxicidade de doses repetidas é necessário não apenas para identificar a 

gama de doses que podem ser utilizadas posteriormente, mas também para revelar os 

possíveis sinais clínicos provocados pelos compostos sob investigação. Na toxicidade pré-

clínica subaguda, os sinais de toxicidade sistêmica são definidos considerando a redução na 

massa corporal, além da redução do desenvolvimento ponderal dos animais experimentais 

(SILVA et al., 2016). Quanto ao peso corporal dos animais tratados com os compostos, não 

houve qualquer alteração ponderal em relação ao grupo que recebeu apenas solução salina.  

Na observação dos parâmetros descritos no protocolo comportamental, não foi 

evidenciado nenhum tipo de alteração durante o período quando comparados ao grupo não 

tratado. Em estudo realizado por Nascimento et al. (2016) com extrato aquoso de Conocarpus 

erectus L., uma das espécies pertencente à família Combretaceae, rico em triterpenos, foi 

identificada baixa toxicidade em camundongos.  

Os primeiros sinais de toxicidade provocados pela administração de alguma substância 

são identificados por alteração nos níveis plasmáticos de AST e ALT, que são importantes 

biomarcadores da função hepática. Estas transaminases são frequentemente utilizadas na 

prática clínica para verificar possíveis danos hepáticos, entretanto, a transaminase AST é 

encontrada além dos rins, no coração, músculo esquelético, pulmão e cérebro, não sendo um 

indicador específico para o dano hepático ao contrário do ALT, que se encontra 

principalmente no fígado (AL-BUSAFI & HILZENRAT, 2013). O tratamento com o CL-P2 e 

CL-P2A manteve os níveis séricos das duas transaminases dentro dos parâmetros de 

normalidade, quando comparados com o grupo salina, indicando que não houve nenhum dano 

hepático. 

Considerando o crescente interesse por produtos naturais, pesquisas relacionadas não 

apenas à eficácia, mas também ao perfil de toxicidade desses produtos devem ser estimuladas. 

Assim, no presente estudo, CL-P2 e CL-P2A, atuando por diferentes mecanismos de ação, 

reduzem os mediadores associados à dor inflamatária. Além disso, os ensaios de toxicidade 

sugerem que os derivados semissintéticos CL-P2 e CL-P2A são seguros quando 

administrados durante 14 dias a camundongos machos.  
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Dessa forma, os resultados obtidos no presente trabalho fornecem indícios que 

reforçam a eficácia dos metabólitos secundários isolados de Combretum leprosum, sugerindo 

o potencial de seus compostos na bioprospecção de novos fármacos. 
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PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPOSTO 3β,6β,16β-TRIPROPIONILOXILUP-

20(29)-ENO (CL-P2) E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE ANALGÉSICO. 

 

Campo da invenção: 

[001] A presente invenção se insere no campo da química, 

particularmente aplicada à área de síntese orgânica, e 

descreve o processo de obtenção do composto 3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2), sua toxicidade (in 

vitro) e atividade analgésica. Estudos farmacológicos 

realizados com extrato etanólico de Combretum leprosum Mart. 

obtidos em diferentes partes da planta, demonstraram 

atividades biológicas incluindo propriedades antimicrobiana, 

anticolinesterásica e antiulcerogênica (PIETROVSKI et al., 

2006; HORINOUCHI et al., 2013; EVARISTO et al., 2014, 2017). A 

espécie é amplamente utilizada como planta medicinal com 

função cicatrizante, na prevenção de irritações cutâneas e na 

limpeza de feridas, na contenção de hemorragias, sedativo 

(PIETROVSKI et al., 2006), antitussígeno e expectorante (AGRA 

et al., 2007). 

 

Fundamentos da invenção: 

[002] O composto semissintético 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-

20(29)-eno(CL-P2) foi obtido a partir do 3β,6β,16β-tri-

hidroxilup-20(29)-eno, isolado das flores do Combretum 

leprosum Mart. Este metabólito secundário pertence à classe 

dos triterpenos. Esta classe de composto pode ser encontrada 

em diferentes partes de C. leprosum, como por exemplo, raízes 

e folhas. Possuem importantes atividades farmacológicas, como 

cicatrizante, analgésica e anti-inflamatória. Os 

representantes do gênero Combretum utilizados como plantas 

medicinais vem apresentando ação cicatrizante, na prevenção de 

irritações cutâneas e na limpeza de feridas, na contenção de 

hemorragias e como sedativo (FARIAS et al, 2015). 
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[003]Combretum Leprosum Mart. é uma planta regional, comumente 

encontrada no Ceará, de tamanho médio e usada pela população 

como cicatrizante. É conhecida popularmente como "mofumbo ou 

mufumbo". Pertence ao gênero Combretum e à família 

Combretaceae. O gênero Combretum é grande e variado, possuindo 

370 espécies com distribuição nas regiões do Norte e Nordeste 

e nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estudos 

químicos deste gênero já investigaram inúmeros metabólitos 

secundários revelando taninos, saponinas, flavonóides, 

cumarinas, alcaloides, di e triterpenos, dentre outros (LIMA 

et al., 2012; FARIAS et al, 2015). 

 

Estado da Técnica: 

[004] A presente invenção trata-se de um processo de obtenção 

do derivado semissintético CL-P2 (3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno) a partir do produto natural 

3β,6β,16β-tri-hidroxilup-20(29)-eno (CL-1). Esta invenção tem 

como vantagem a utilização de um triterpeno natural modificado 

estruturalmente em apenas um passo reacional, gerando o 

composto bioativo. O uso desse composto bioativo em ensaio 

experimental de dor, traz uma nova molécula com efeito 

analgésico. 

 005                                                           

                                                     

                                                alguma 

disfunção orgânica (inflamação, neuropatia, como exemplos). Na 

maioria das vezes, a dor possui um caráter incapacitante, 

sendo responsável por elevadas taxas de absenteísmo laboral e 

isolamento social. A despeito do grande arsenal de fármacos 

para controle do processo doloroso, a descoberta de novas 

drogas que sejam eficazes no controle da dor e destituídas de 

efeitos adversos ainda representa um grande desafio na 

pesquisa básica e clínica (TANEJA et al., 2017). Nesse cenário 

as plantas medicinais representam fortes candidatos 
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considerando seu fácil acesso e amplo uso pela população em 

diferentes culturas. Dentre a grande variedade de plantas 

medicinais já catalogadas, encontra-se a família Combretaceae, 

que consiste em 18 gêneros, dos quais o maior é o Combretum 

possuindo aproximadamente 370 espécies. O gênero Combretum 

apresenta cerca de 10% de suas espécies citadas na literatura 

com uso etnofarmacológico, principalmente no tratamento de 

doenças como câncer, lepra, febres tropicais e cólicas. Além 

disso, várias investigações sobre a atividade antimicrobiana 

de compostos isolados presente nas folhas, nos ramos e nos 

frutos dos membros da família Combretaceae tem sido realizada 

(BREYTENBAC AND MALAN, 1989). Neste sentido, a presente 

invenção mostra sua relevância, trazendo uma nova molécula, 

com efeito analgésico. 

 

Breve descrição da invenção:  

A presente invenção descreve o processo de obtenção do 

composto 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2) e seu 

uso para redução da dor. 

[006] Síntese do 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-

P2): 

a) Em um balão de 25 mL adicionar 0,218 mmol (100 mg) de CL-1 

em 2,18 mL de CH2Cl2, à temperatura de 25 °C e manter a reação 

sob agitação magnética por 10 min;  

b) Em seguida, adicionar ao balão reacional 91 µL de C3H5OCl 

(cloreto de propanoíla), 26,59 mg de DMAP e 31 µL de Et3N e 

manter a mistura reacional sob agitação magnética à 

temperatura 25 °C, com monitoramento por cromatografia em 

camada delgada até o total consumo do material de partida; 

c) Concentrar a mistura reacional obtida na etapa (b) sob 

pressão reduzida em evaporador rotativo.  

d) Purificar a produto reacional obtido na etapa (c) por 

cromatografia em coluna aberta, contendo 13 g de sílica flash 

(Φ = 1,5   )          400  L              x   :       :        
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(9;0,5;0.5). 

[007] O composto tem fórmula molecular C39H62O6, sendo 

denominado de 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2). 

 

Breve descrição das figuras: 

A Figura 1 refere-se à fórmula estrutural do composto 

denominado de 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2). 

A Figura 2 refere-se ao esquema reacional do processo de 

obtenção de 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2). 

A Figura 3 refere-se à estrutura molecular de 3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2). 

A Figura 4 refere-se ao teste de citotoxicidade com o composto 

3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) em linhagens 

celulares imortalizadas de fibroblastos murinos (L929) nos 

tempos 24, 48 e 72 horas (Método SRB). 

A Figura 5 refere-se ao teste de citotoxicidade com o composto 

3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) em linhagens 

celulares imortalizadas de queratinócitos humanos (HaCaT) nos 

tempos 24, 48 e 72 horas (Método SRB). 

A Tabela 1 refere-se aos parâmetros estruturais do composto 

3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) obtidos a 

partir da análise in silico (Servidor admetSAR). 

A Tabela 2 refere-se aos parâmetros farmacocinéticos teóricos 

do compo    3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) 

obtidos a partir da análise in silico (Servidor admetSAR). 

A Tabela 3 refere-se aos alvos farmacodinâmicos teóricos do 

         3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) 

obtidos a partir da análise in silico (Servidor admetSAR). 

A Figura 6 refere-se ao ensaio experimental que avalia a 

               é                 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-

20(29)-eno (CL-P2)em camundongos Swiss. 
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Descrição detalhada da invenção 

[008] A presente invenção trata-se do método para a obtenção 

do composto 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2) que 

compreende as seguintes etapas: 

a) Em um balão de 25 mL adicionar 0,218 mmol (100 mg) de CL-1 

em 2,18 mL de CH2Cl2, à temperatura de 25 °C e manter a reação 

sob agitação magnética por 10 min;  

b) Em seguida, adicionar ao balão reacional 91 µL de C3H5OCl 

(cloreto de propanoíla), 26,59 mg de DMAP e 31 µL de Et3N e 

manter a mistura reacional sob agitação magnética à 

temperatura 25 °C, com monitoramento por cromatografia em 

camada delgada até o total consumo do material de partida; 

c) Concentrar a mistura reacional obtida na etapa (b) sob 

pressão reduzida em evaporador rotativo.  

d) Purificar a produto reacional obtido na etapa (c) por 

cromatografia em coluna aberta, contendo 13 g de sílica flash 

(Φ = 1,5   )          400  L              x   :       :        

(9;0,5;0.5). 

[009] O rendimento do produto purificado CL-P2 (3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno) foi de 57,80%. 

[010] Dados de RMN 
13
C de 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-

eno(CL-P2) (CDCl3, 75 MHz):  12,82 (C-28); 16,30 (C-27); 16,67 

(C-26); 17,60 (C-24); 17,70 (C-25); 19,37 (C-30); 21,11 (C-

11); 23,92 (C-12); 24,82 (C-2); 27,60 (C-23); 29,81 (C-21); 

33,66 (C-10); 36,76 (C-13); 36,96 (C-15); 37,69 (C-22); 37,98 

(C-4); 38,65 (C-8); 40,06 (C-1); 40,42 (C-7); 44,41 (C-14); 

47,48 (C-17); 47,63 (C-18); 47,94 (C-19); 50,34 (C-9); 55,03 

(C-5); 70,42 (C-6); 78,52 (C-16); 80,34 (C-3); 110,13 (C-29); 

149,82 (C-20); 9,09; 28,11; 173,59 (propanoíla); 9,40; 28,14; 

174,03 (propanoíla); 9,42; 28,65; 174,21 (propanoíla); Dados 

de RMN 
1
H    3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2) 

(CDCl3, 300 MHz):  0,81 (s, CH3); 0,87 (s, CH3); 0,99 (s, CH3);  

1,00 (s, CH3); 1,13 (9H, m, propanoíla); 1,20 (s, CH3); 1,21 

(s, CH3); 1,66 (3H, s, H-30); 2,30 (6H, m, propanoíla); 4,41 
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(1H, dd, J=11,3 e 4,5 Hz, H-16); 4,59 (1H, sl, H-29); 4,69 

(1H, sl, H-29);  4,83 (1H, dd, J=9,5 e 4,5 Hz, H-3), 5,51  

(1H, sl, H-6). 

 

Exemplo de concretização 

[011] Para a análise in silico, inicialmente, as moléculas 

foram desenhadas no programa MarvinSketch, para a obtenção do 

código SMILES (do inglês, Simplified Molecular Input Line 

Entry Specification), código referente à estrutura do composto 

e que permite a utilização de diversas ferramentas in silico.  

[012] A partir desse código foi possível obter as propriedades 

farmacocinéticas, por meio do servidor admetSAR 

(http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar2), que realiza os cálculos 

dos valores teóricos de absorção, distribuição, metabolismo, 

excreção e toxicidade (ADMET) no organismo. Esse servidor 

possui mais de 200.000 dados ADMET anotados de mais de 96 mil 

compostos únicos (CHENG et al., 2012; YANG et al., 2018).  

[013] Dentre os modelos obtidos de absorção foram considerados 

a permeabilidade ao intestino humano, a linhagem de células 

Caco-2, a barreira hematoencefálica e o inibição da 

glicoproteína-P. Em relação a distribuição, o servidor revela 

a possível localização subcelular. Quanto ao metabolismo, ele 

prediz modelos de substrato e inibidor para algumas enzimas da 

família do citocromo P450 (CYP). para a toxicidade, foi 

avaliado os critérios de carcinogenicidade, corrosão e 

irritação ocular, bem como de toxicidade pelo teste de AMES, 

inibição da proteína hERG, toxicidade oral aguda, 

biodegradação e toxicidade a abelhas e a peixes. Foram, 

avaliadas as características com mais de 70% de acurácia pelo 

admetSAR, o que permite estimar possíveis atividades 

biológicas de novos compostos químicos (ROMAN et al., 2018). 

[014] Já para a predição farmacodinâmica, foi utilizado o 

servidor SwissTarget Prediction 
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(http://old.swisstargetprediction.ch/), ferramenta que permite 

identificar possíveis alvos macromoleculares por meio da busca 

de similaridade do código SMILES com uma biblioteca de 280.000 

compostos bioativos e mais de 2.000 alvos farmacológicos 

diferentes (GFELLER et al., 2014). 

[015] Por meio do servidor admetSAR foi possível mensurar os 

parâmetros estruturais, de acordo com a Regra de Lipinski e a 

regra adicional proposta por Veber, em que o número de 

ligações rotacionáveis deve ser menor ou igual a 10. A Tabela 

1 ilustra que dois parâmetros estruturais do composto 

3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2)violaram a 

regra de Lipinski, o que pode indicar que o fármaco não tenha 

uma boa absorção oral. Entretanto, os produtos naturais 

representam uma exceção à regra de Lipinski. De fato, fungos, 

bactérias e plantas representam uma importante fonte de 

compostos terapêuticos para a indústria farmacêutica. Em 

virtude de sua alta complexidade estrutural, muitas moléculas 

não se adequam à regra dos 5 a despeito de possuírem uma boa 

biodisponibilidade oral (Keller et al., 2006). Além disso, foi 

também demonstrado que compostos com elevado peso molecular 

(PM >500) e reduzido número de ligações rotacionáveis podem 

apresentar boa disponibilidade oral (Veber et al., 2002). Além 

disso, como só há 7 ligações rotacionáveis na estrutura do 

         3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2), a 

regra de Veber não foi violada. 

 016  E      çã  à  b   çã ,          3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2), apresenta boa absorção 

intestinal humana, apesar de não apresentar permeabilidade à 

linhagem de células Caco-2 e é um possível inibidor da 

glicoproteína-P. Quanto à distribuição, foi observado que 

         3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2), 

estaria possivelmente localizado na mitocôndria. Já no que diz 

                b      ,            3β,6β,16β-
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tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2), foi identificado como 

inibidor dos transportadores de proteínas OATP1B1 e OATP1B3, 

bem como substrato da proteína CYP450 3A4. Aqui também vale 

destacar que o servidor identificou possível ligação com o 

receptor de andrógeno e de glicocorticoides, bem como ao PPAR 

    . E      çã  à   x       ,            3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) não apresentou corrosão 

e irritação ocular, possui baixa toxicidade pelo teste de 

AMES, porém foi identificado com interação do gene hERG, 

toxicidade a abelhas e peixes e por fim foi detectada 

toxicidade oral aguda de nível III (Toxicidade Classe III: 

  x                (50 < DL50 ≤ 300    / k ). 

[017] A Tabela 3 mostra os possíveis alvos o composto 

3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2), que foram 

obtidos do servidor SwissTarget Prediction, com destaque para 

duas enzimas, a saber: prostaglandin G/H synthase 1 

(ciclooxigenase-1) e prostaglandin G/H synthase 2 

(cicloxigenase-2). Geralmente a região acometida por um 

processo inflamatório torna-se uma área de dor notável devido, 

dentre outros eventos, à liberação de uma série de mediadores 

químicos orquestrada pelas isoenzimas ciclo-oxigenases (COX), 

que controlam a taxa de síntese das prostaglandinas (PGs). A 

COX-1, isoforma constitutiva, induz a produção de PGs 

envolvidas na regulação de funções fisiológicas, enquanto que 

a COX-2, isoforma induzida, é expressa em resposta a estímulos 

inflamatórios e mitogênicos sendo, portanto, responsável pela 

formação das PGs associadas com a resposta inflamatória (VANE 

et al., 1998). Estas linhas de evidência sugerem que a 

inibição da COX-2 seria responsável pelos efeitos terapêuticos 

dos agentes anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), 

enquanto a inibição da COX-1 seria responsável pela toxicidade 

desses agentes (VANE AND BOTTING, 1995). 
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[018] Os ensaios in vitro incluíram os testes de 

      x                       3β,6β,16β-tripropioniloxilup-

20(29)-eno (CL-P2) foram realizados em linhagens celulares 

imortalizadas de fibroblastos murinos (L929) e queratinócitos 

humanos (HaCaT). 

[019] Os fibroblastos (ATCC® clone 929) foram adquiridos do Banco 

de Células do Rio de Janeiro, e os queratinócitos (CLS® clone 

HaCaT) foram cedidos pela Profa. Dra. Raquel Carvalho Montenegro, 

do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos 

(NPDM/UFC). As linhagens foram cultivadas em meio Dulbecco's 

Modified Eagle Medium (DMEM, Gibco®) suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (SFB)(Gibco®) e 1% de antibiótico (100 UI/mL de 

             100 μ / L                   -Gibco®) em incubadora a 

37°C ,com atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2.  

[020] Para o ensaio de citotoxicidade foi utilizado o método de 

coloração com sulforodamina B, que determina a quantidade de 

células viáveis através de uma estimativa da massa de proteína 

total (PAPAZISIS et al., 1997. As células foram dispostas em 

placas de 96 poços e após 24h foram tratadas com o composto 

3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) (0,312 – 40 

μ / L). O       V       é                                        

células. 

[021] O          3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-

P2) apresentou baixa citotoxicidade em todas as concentrações nas 

duas linhagens testadas, no entanto, nas concentrações mais 

         (20   40 μ / L),   b                 b  x  

citotoxicidade, o composto CLP2 reduziu o crescimento celular, 

apresentando um efeito citostático. 

[022] Nos ensaios in vivo foi avaliada a atividade analgésica 

do          3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2)em 

um modelo de contorção abdominal induzida por zymosan em 

camundongos Swiss. 

[023] Foram utilizados 24 camundongos Swiss machos (Mus 

musculus) albinos, pesando entre 25 e 30g provenientes do 
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Biotério Central da Universidade Federal do (UFC). 

[024] Os animais foram mantidos em caixas de plástico com 

livre acesso à água e comida a uma temperatura média de 22 

±2°C obedecendo a ciclos de claro-escuro de 12h. O protocolo 

experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética para Uso de 

Animais (CEUA - UFC Campus Sobral) (Protocolo número 06/17). 

Todos os esforços foram feitos para minimizar o sofrimento dos 

animais assim como o número de animais utilizados em acordo 

com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório (SBCAL/COBEA) e normas internacionais 

(Guide for care and use of laboratory animals - NIH 

publication 85-23, revised 1985). 

[025] O modelo animal utilizado foi induzido como descrito 

anteriormente (COLLIER et al., 1968). Resumidamente, o 

         3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2), nas 

doses de 0,1; 1 ou 10 mg/kg, foi administrado (v.o.) 1h antes 

da injeção de zymosan (0,6% - 0,1 ml/10 g). A intensidade de 

nocicepção foi quantificada pelo número de contorções 

abdominais ocorridas nos primeiros 30 minutos após 

administração do estímulo. O grupo não tratado (NT) foi 

representado por animais que receberam apenas o veículo 

(salina 0,9%; v.o.), seguido do estímulo inflamatório. Os 

grupos experimentais foram compostos por 6 animais (n=6). 
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REIVINDICAÇÕES 

 

1. Processo de obtenção do composto 3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2) caracterizado por 

compreender as etapas de: 

a) Em um balão de 25 mL adicionar 0,218 mmol (100 mg) de 

CL-1 em 2,18 mL de CH2Cl2, à temperatura de 25 °C e 

manter a reação sob agitação magnética por 10 min;  

b) Em seguida, adicionar ao balão reacional 91 µL de 

C3H5OCl (cloreto de propanoíla), 26,59 mg de DMAP e 31 µL 

de Et3N e manter a mistura reacional sob agitação 

magnética à temperatura 25 °C, com monitoramento por 

cromatografia em camada delgada até o total consumo do 

material de partida; 

c) Concentrar a mistura reacional obtida na etapa (b) 

sob pressão reduzida em evaporador rotativo; 

d) Purificar a produto reacional obtido na etapa (c) por 

cromatografia em coluna aberta, contendo 13 g de sílica 

      (Φ = 1,5   )          400  L            

hexano:acetato:metanol (9;0,5;0.5).  

 

2. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o composto 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-

20(29)-eno(CL-P2) apresenta dados de RMN 
13
C de (CDCl3, 75 

MHz):  12,82 (C-28); 16,30 (C-27); 16,67 (C-26); 17,60 (C-24); 

17,70 (C-25); 19,37 (C-30); 21,11 (C-11); 23,92 (C-12); 24,82 

(C-2); 27,60 (C-23); 29,81 (C-21); 33,66 (C-10); 36,76 (C-13); 

36,96 (C-15); 37,69 (C-22); 37,98 (C-4); 38,65 (C-8); 40,06 

(C-1); 40,42 (C-7); 44,41 (C-14); 47,48 (C-17); 47,63 (C-18); 

47,94 (C-19); 50,34 (C-9); 55,03 (C-5); 70,42 (C-6); 78,52 (C-

16); 80,34 (C-3); 110,13 (C-29); 149,82 (C-20); 9,09; 28,11; 
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173,59 (propanoíla); 9,40; 28,14; 174,03 (propanoíla); 9,42; 

28,65; 174,21 (propanoíla); Dados de RMN 
1
H    3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2) (CDCl3, 300 MHz):  0,81 

(3H, s, H-28); 0,87 (3H, s, H-27); 0,99 (3H, s, H-23);  1,00 

(3H, s, H-24); 1,13 (9H, m, propanoíla); 1,20 (3H, s, H-25); 

1,21 (3H, s, H-26); 1,66 (3H, s, H-30); 2,30 (6H, m, 

propanoíla); 4,41 (1H, dd, J=11,3 e 4,5 Hz, H-16); 4,59 (1H, 

sl, H-29); 4,69 (1H, sl, H-29);  4,83 (1H, dd, J=9,5 e 4,5 Hz, 

H-3), 5,51  (1H, sl, H-6). 

 

3. Composto caracterizado por ser obtido de acordo com o 

processo definido nas reivindicações 1 e 2 e tem a fórmula 

estrutural C39H62O6. 

 

4. Composto, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado e 

denominado de 3β,6β,16β-tripropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2). 

 

5. Composto, de acordo com as reivindicações 3 e 4,  

caracterizado por apresentar dados espectroscópicos de RMN 13
C 

de (CDCl3, 75 MHz):  12,82 (C-28); 16,30 (C-27); 16,67 (C-26); 

17,60 (C-24); 17,70 (C-25); 19,37 (C-30); 21,11 (C-11); 23,92 

(C-12); 24,82 (C-2); 27,60 (C-23); 29,81 (C-21); 33,66 (C-10); 

36,76 (C-13); 36,96 (C-15); 37,69 (C-22); 37,98 (C-4); 38,65 

(C-8); 40,06 (C-1); 40,42 (C-7); 44,41 (C-14); 47,48 (C-17); 

47,63 (C-18); 47,94 (C-19); 50,34 (C-9); 55,03 (C-5); 70,42 

(C-6); 78,52 (C-16); 80,34 (C-3); 110,13 (C-29); 149,82 (C-

20); 9,09; 28,11; 173,59 (propanoíla); 9,40; 28,14; 174,03 

(propanoíla); 9,42; 28,65; 174,21 (propanoíla) e dados RMN 1
H 

(CDCl3, 300 MHz):  0,81 (3H, s, H-28); 0,87 (3H, s, H-27); 

0,99 (3H, s, H-23);  1,00 (3H, s, H-24); 1,13 (9H, m, 

propanoíla); 1,20 (3H, s, H-25); 1,21 (3H, s, H-26); 1,66 (3H, 

s, H-30); 2,30 (6H, m, propanoíla); 4,41 (1H, dd, J=11,3 e 4,5 
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Hz, H-16); 4,59 (1H, sl, H-29); 4,69 (1H, sl, H-29);  4,83 

(1H, dd, J=9,5 e 4,5 Hz, H-3), 5,51  (1H, sl, H-6). 

 

6. Uso do composto conforme definido nas reivindicações 3 a 5 

caracterizado por apresentar atividade analgésica. 

 

7. Composto caracterizado por compreender a fórmula estrutural 

C39H62O6.  

 

8. Composto, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado 

por apresentar atividade analgésica. 
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DESENHOS 

Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Tabela 1 

Parâmetros Estruturais 

Peso molecular  500 626,92 

Coeficiente de partição  5 8,85 

No de aceptores de ligação de hidrogênio 

 10 

06 

No de doadores de ligação de hidrogênio 

 5 

Zero 

No de ligações rotacionáveis  10 07 
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Tabela 2 

 

Absorção 

Absorção intestinal humana Sim 

Caco-2 Não 

Inibidor da glicoproteína-P Sim 

Distribuição e Metabolismo 

Localização subcelular Mitocôndria 

OATP2B1 (inibidor) Não 

OATP1B1 (inibidor) Sim 

OATP1B3 (inibidor) Sim 

MATE1 (inibidor) Não 

OCT2 (inibidor) Não 

BSEP (inibidor) Sim 

CYP450 3A4 (substrato) Sim 

CYP450 2C9 (substrato) Não 

CYP450 2D6 (substrato) Não 

CYP450 2C9 (inibidor) Não 

CYP450 2C19 (inibidor) Não 

CYP450 2D6 (inibidor) Não 

CYP450 1A2 (inibidor) Não 

Ligação do Receptor Andrógeno Sim 

Receptor de Glicocorticóides Sim 

Ligação da Aromatase Sim 

PPAR gamma Sim 

Toxicidade 

Carcinogenicidade Não 

Corrosão ocular Não 

Irritação ocular Não 

Toxicidade AMES Não 

Inibição da proteína hERG Sim 

Toxicidade oral aguda III 

Teste de micronúcleos Não 

Toxicidade à abelha Sim 

Toxicidade a peixe Sim 

Biodegradação Não 
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Tabela 3 

 

Alvo Nome Comum Probabilidade Classe 

Activation Peptide 

Fragment 1 

F2 61% Serine Protease 

 

Alpha-trypsin chain 1 PRSS1 61% Serine Protease 

Trypsin-3 (by 

homology) 

PRSS3 61% Serine Protease 

Platelet-activating 

factor receptor 

PTAFR 61% Membrane receptor 

Tyrosine-protein 

phosphatase non-

receptor type 2 (by 

homology)  

PTPN2 

 

42% 

 

Tyr Phosphatase 

 

Prostaglandin G/H 

synthase 1 (by 

homology)  

PTGS1 

 

42% 

 

Enzyme 

 

Prostaglandin G/H 

synthase 2 

PTGS2 

 

42% 

 

Enzyme 

 

Corticosteroid 11-

beta-dehydrogenase 

isozyme 1 

HSD11B1 

 

36% 

 

Enzyme 

 

  

 

Figura 6 
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      1/1 

Resumo 

 

PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPOSTO 3β,6β,16β-TRIPROPIONILOXILUP-

20(29)-ENO (CL-P2) E SUA UTILIZAÇÃO COMO AGENTE ANALGÉSICO. 

 

A presente invenção se insere no campo da química, 

particularmente aplicada à área de síntese orgânica, e 

descreve o processo de obtenção do composto 3β,6β,16β-

tripropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2), análise de sua 

toxicidade in vitro e sua atividade analgésica in vivo. 
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11 CAPÍTULO II 
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Nacionalidade: Brasileiro    Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua gastão justa 41   Cidade:Fortaleza 

Estado: CE    CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:    Fax: 

 

Email: fgerhar@gmail.com 

 
 

 

Inventor 3 de 23 

Nome: CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO CPF: 60874004357 

Nacionalidade: Brasileira    Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua Beira Rio,154    Cidade: Fortaleza 

Estado: CE   CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:   Fax: 

Email: carlosjosfilho@hotmail.com 
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Inventor 4 de 23 

Nome: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CAPISTRANO CPF: 06046040337 

Nacionalidade: Brasileira    Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua Joaquim Manoel de macedo 1084 Cidade: Fortaleza 

Estado: CE   CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:   Fax: 

 
Email: andrecapistrano@hotmail.com 

 

 

 
Inventor 5 de 23 

 

                     Nome: HELLIADA VASCONCELOS CHAVES CPF: 84184930387 

Nacionalidade: Brasileira Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Av comandante Maurocelio Rocha Pontes,100 Cidade: SOBRAL 

Estado: CE   CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:      Fax: 

Email: helliadachaves@yahoo.com.br 
 

 

 

 
Inventor 6 de 23 

                     Nome: GERARDO CRISTINO FILHO  CPF: 16416678349 

Nacionalidade: Brasileira     Qualificação Física: Pesquisador  

Endereço: Av comandante Maurocelio Rocha Pontes,100  Cidade: SOBRAL  

Estado: CE     CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:   Fax: 

 
                     Email: gerardocristino@uol.com.br 

mailto:helliadachaves@yahoo.com.br
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Inventor 7 de 23 

 

Nome: VICENTE DE PAULO TEIXEIRA PINTO  CPF: 35992700315 

Nacionalidade: Brasileira    Qualificação Física: Pesquisador  

Endereço: Av comandante Maurocelio Rocha Pontes,100 Cidade: SOBRAL  

Estado: CE   CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:   Fax: 

 
                     Email: pintovicente@gmail.com 

 

 



108 

 

Inventor 8 de 23 

Nome: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA  CPF: 78033977353 

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua delmiro de farias s/n  Cidade: FORTALEZA 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: karuzaalves@yahoo.com.br 

 

Inventor 9 de 23 

 

Nome: NYLANE MARIA NUNES DE ALENCAR    CPF: 32184573353 

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua ento albuquerque 685 apt 1601Cidade: FORTALEZA 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: nylane@gmail.com 

 

 

 

Inventor 10 de 23 

 

Nome: TAMIRIS DE FÁTIMA GOEBEL DE SOUZA  CPF: 03522283341 

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua Vicente Castro Filho 1460 apt 803Cidade: FORTALEZA 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: tamirisgsouza@gmail.com 

 

 

 

Inventor 11 de 23 

 

mailto:nylane@gmail.com


109 

Nome:  LIVIANE MARIA ALVES RABELO SOUZA  CPF: 06807473389  

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua livino de carvalho 901  Cidade: FORTALEZA 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: liviane_rabelo@hotmail.com 

 

 

 

Inventor 12 de 23 

 

Nome:  MARIA ELISABETE AMARAL DE MORAES CPF: 09041389334  

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo 1000 Cidade: FORTALEZA 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: betemora@ufc.br 

 

 

 

Inventor 13 de 23 

 

Nome: RAQUEL CARVALHO MONTENEGRO  CPF: 45633312368  

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo 1000 Cidade: FORTALEZA 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: rcm.montenegro@gmail.com 

 

Inventor 14 de 23 

 

Nome: JULIO PAULINO DANIEL  CPF: 60853963339 

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

 

mailto:liviane_rabelo@hotmail.com
mailto:betemora@ufc.br
mailto:rcm.montenegro@gmail.com
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Endereço: Rua antonio augusto 1404 apt 404  Cidade: FORTALEZA 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: juliopdaniel@gmail.com 

 

 

 

Inventor 15 de 23 

 

Nome: DYANE ROCHA ARAGÃO  CPF: 06389119313 

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

 

Endereço: Travessa Queiroz ribeiro 23  Cidade: FORTALEZA 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: dyaneerocha@hotmail.com 

Inventor 16 de 23 

 

Nome: NAYARA ALVES DE SOUSA CPF: 02691766322 

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

 

Endereço: Av Comandante Maurocélio Rocha Ponte 100 Cidade: Sobral 

Estado: CE  CEP: 

País: BRASIL 

Telefone:  Fax: 

 
Email: nayaranayvisck@hotmail.com 

 

 

Inventor 17 de 23 

Nome: JORDANIA MARQUES DE OLIVEIRA FREIRE CPF: 02304719350 

Nacionalidade: Brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

Endereço: av comandante maurocelio rocha pontes 100 Cidade: SOBRAL 

Estado: CE   CEP: 

País: BRASIL 

mailto:juliopdaniel@gmail.com
mailto:dyaneerocha@hotmail.com
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Telefone:   Fax: 

 
Email: jordaniafreire25@gmail.com 

 
: 

Inventor 18 de 23 

 

Nome: MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR   CPF: 06667534313 

 

Nacionalidade: Brasileira                      Qualificação Física: Pesquisador 

 

Endereço: Av comandante Maurocélio rocha pontes 100               Cidade: Sobral 

 

Estado: CE    CEP: 

 

País: BRASIL 

 

Telefone:     Fax: 

Email: mvnjunior@hotmail.com 

 

 

Inventor 19 de 23 

 

Nome: MARIA JULIANE PASSOS    CPF: 92391303300 

 

Nacionalidade: Brasileira                    Qualificação Física: Pesquisador 

 

Endereço: Av comandante Maurocélio rocha pontes 100 Cidade: Sobral 

 

Estado: CE    CEP: 

 

País: BRASIL 

 

Telefone:     Fax: 

Email: julianepassos@yahoo.com 

 

Inventor 20 de 23 

 

Nome: TIAGO SAMPAIO DOS REIS CPF: 05616052388 

 

Nacionalidade:    Qualificação Física: Pesquisador 

 

Endereço: Av comandante Maurocélio rocha pontes 100               Cidade: Sobral 

 

Estado: CE    CEP: 

 

País: BRASIL 

 

Telefone:     Fax: 

Email: tiago-sampaio1@hotmail.com 

mailto:jordaniafreire25@gmail.com
mailto:mvnjunior@hotmail.com
mailto:julianepassos@yahoo.com
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Inventor 21 de 23 

 

Nome: LUANA RODRIGUES PORTELA    CPF: 01452115338 

 

Nacionalidade: brasileira   Qualificação Física: Pesquisador 

 

Endereço: Av comandante Maurocélio Rocha Pontes 100 Cidade: Sobral 

 

Estado: CE     CEP: 

 

País: BRASIL 

 

Telefone:      Fax: 

Email: luannarportela@yahoo.com.br 

 

 

Inventor 22 de 23 

 

Nome: MIRNA MARQUES BEZERRA BRAYNER CPF: 87708124468 

 

Nacionalidade: Brasileira                                  Qualificação Física: Pesquisador 

 

Endereço: Rua Pereira de Miranda, nº 1087, apto. 304  Cidade: Fortaleza 

 

Estado: CE     CEP: 

 

País: BRASIL 

 

Telefone:      Fax: 

Email: mirna@ufc.br 

 

Inventor 23 de 23 

 

Nome: JOSÉ JACKSON DO NASCIMENTO COSTA   CPF: 00131262378 

 

Nacionalidade: Brasileira                                  Qualificação Física: Pesquisador 

 

Endereço: Av comandante Maurocélio Rocha Pontes 100 Cidade: Sobral 

 

Estado: CE     CEP: 

 

País: BRASIL 

 

Telefone:      Fax: 

Email: jackson.costa@hotmail.com 
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Acesso ao Patrimônio Genético 
 

  Declaração Positiva de Acesso - Declaro que o objeto do presente 
pedido de patente de invenção foi 

obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio 
Genético Brasileiro, 

realizado a partir de 30 de junho de 2000, e que foram cumpridas as 
determinações da Lei 13.123 de 

20 de maio de 2015, informando ainda: 
 
Número da Autorização de 
Acesso: ACC26BO 
Data da Autorização de Acesso: 01/11/2018 
 
Origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, 

quando for o caso 
 
Estudo do Potencial químico de plantas e fungos endofíticos da caatinga 

como fontes de moléculas 
bioativos. 
 
 

 

 

Declaração de veracidade 
 

                   Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são 

completas e verdadeiras. 
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114/13 

 

PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPOSTO 6β-HIDROXI-3β,16β-

DIPROPIONILOXILUP-20(29)-ENO (CL-P2A) E SUA UTILIZAÇÃO COMO 

AGENTE ANALGÉSICO. 

 

Campo da invenção: 

[001] A presente invenção se insere no campo da química, 

particularmente aplicada à área de síntese orgânica, e 

descreve o processo de obtenção do composto 6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2A), sua toxicidade (in 

vitro) e atividade analgésica. Estudos farmacológicos 

realizados com extrato etanólico de Combretum leprosum Mart. 

obtidos em diferentes partes da planta, demonstraram 

atividades biológicas incluindo propriedades antimicrobiana, 

anticolinesterásica e antiulcerogênica (PIETROVSKI et al., 

2006; HORINOUCHI et al., 2013; EVARISTO et al., 2014, 2017). A 

espécie é amplamente utilizada como planta medicinal com 

função cicatrizante, na prevenção de irritações cutâneas e na 

limpeza de feridas, na contenção de hemorragias, sedativo 

(PIETROVSKI et al., 2006), antitussígeno e expectorante (AGRA 

et al., 2007). 

 

Fundamentos da invenção: 

[002] O composto semissintético 6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) foi obtido a partir do 

3β,6β,16β-tri-hidroxilup-20(29)-eno, isolado das flores do 

Combretum leprosum Mart. Este metabólito secundário pertence à 

classe dos triterpenos. Esta classe de composto pode ser 

encontrada em diferentes partes de C. leprosum, como por 

exemplo, raízes e folhas. Possuem importantes atividades 

farmacológicas, como cicatrizante, analgésica e anti-

inflamatória. Os representantes do gênero Combretum utilizados 

como plantas medicinais vem apresentando ação cicatrizante, na 
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prevenção de irritações cutâneas e na limpeza de feridas, na 

contenção de hemorragias e como sedativo (FARIAS et al, 2015). 

 

[003]Combretum Leprosum Mart. é uma/ planta regional, 

comumente encontrada no Ceará, de tamanho médio e usada pela 

população como cicatrizante. É conhecida popularmente como 

"mofumbo ou mufumbo". Pertence ao gênero Combretum e à família 

Combretaceae. O gênero Combretum é grande e variado, possuindo 

370 espécies com distribuição nas regiões do Norte e Nordeste 

e nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estudos 

químicos deste gênero já investigaram inúmeros metabólitos 

secundários revelando taninos, saponinas, flavonóides, 

cumarinas, alcaloides, di e triterpenos, dentre outros (LIMA 

et al., 2012; FARIAS et al, 2015). 

 

Estado da Técnica: 

[004] A presente invenção trata-se de um processo de obtenção 

do derivado semissintético CL-P2A (6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno) a partir do produto natural 

3β,6β,16β-tri-hidroxilup-20(29)-eno (CL-1). Esta invenção tem 

como vantagem a utilização de um triterpeno natural modificado 

estruturalmente em apenas um passo reacional, gerando o 

composto bioativo. O uso desse composto bioativo em ensaio 

experimental de dor, traz uma nova molécula com efeito 

analgésico. 

 005                                                           

                                                     

                                                       

disfunção orgânica (inflamação, neuropatia, como exemplos). Na 

maioria das vezes, a dor possui um caráter incapacitante, 

sendo responsável por elevadas taxas de absenteísmo laboral e 

isolamento social. A despeito do grande arsenal de fármacos 

para controle do processo doloroso, a descoberta de novas 

drogas que sejam eficazes no controle da dor e destituídas de 
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efeitos adversos ainda representa um grande desafio na 

pesquisa básica e clínica (TANEJA et al., 2017). Nesse cenário 

as plantas medicinais representam fortes candidatos 

considerando seu fácil acesso e amplo uso pela população em 

diferentes culturas. Dentre a grande variedade de plantas 

medicinais já catalogadas, encontra-se a família Combretaceae, 

que consiste em 18 gêneros, dos quais o maior é o Combretum 

possuindo aproximadamente 370 espécies. O gênero Combretum 

apresenta cerca de 10% de suas espécies citadas na literatura 

com uso etnofarmacológico, principalmente no tratamento de 

doenças como câncer, lepra, febres tropicais e cólicas. Além 

disso, várias investigações sobre a atividade antimicrobiana 

de compostos isolados presente nas folhas, nos ramos e nos 

frutos dos membros da família Combretaceae tem sido realizada 

(BREYTENBAC AND MALAN, 1989). Neste sentido, a presente 

invenção mostra sua relevância, trazendo uma nova molécula, 

com efeito analgésico. 

 

Breve descrição da invenção:  

A presente invenção descreve o processo de obtenção do 

composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-

P2A) e seu uso para redução da dor. 

[006] Síntese do 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-

eno (CL-P2A): 

a) Em um balão de 25 mL adicionar 0,436 mmol (200 mg) de CL-1 

em 4,36 mL de CH2Cl2, à temperatura de 25 °C e manter a reação 

sob agitação magnética por 10 min;  

b) Em seguida, adicionar ao balão reacional 80 µL de C3H5OCl 

(cloreto de propanoíla), 53,26 mg de DMAP e 60 µL de Et3N e 

manter a mistura reacional sob agitação magnética à 

temperatura 25 °C, com monitoramento por cromatografia em 

camada delgada até o total consumo do material de partida; 

c) Concentrar a mistura reacional obtida na etapa (b) sob 

pressão reduzida em evaporador rotativo.  
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d) Purificar a produto reacional obtido na etapa (c) por 

cromatografia em coluna aberta, contendo 13 g de sílica flash 

(Φ = 1,5   )          400  L              x   :       :        

(9;0,5;0,5). 

[007] O composto tem fórmula molecular C39H62O6, sendo 

denominado de 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno 

(CL-P2A). 

 

Breve descrição das figuras: 

A Figura 1 refere-se à fórmula estrutural do composto 

denominado de 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno 

(CL-P2A). 

A Figura 2 refere-se ao esquema reacional do processo de 

obtenção de 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno 

(CL-P2A). 

A Figura 3 refere-se à estrutura molecular de 6β-hidroxi-

3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A). 

A Figura 4 refere-se ao teste de citotoxicidade com o composto 

6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) em 

linhagens celulares imortalizadas de fibroblastos murinos 

(L929) nos tempos 24, 48 e 72 horas (Método SRB). 

A Figura 5 refere-se ao teste de citotoxicidade com o composto 

6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) em 

linhagens celulares imortalizadas de queratinócitos humanos 

(HaCaT) nos tempos 24, 48 e 72 horas (Método SRB). 

A Tabela 1 refere-se aos parâmetros estruturais do composto 

6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) 

obtidos a partir da análise in silico (Servidor admetSAR). 

A Tabela 2 refere-se aos parâmetros farmacocinéticos teóricos 

do composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno 

(CL-P2A) obtidos a partir da análise in silico (Servidor 

admetSAR). 

A Tabela 3 refere-se aos alvos farmacodinâmicos teóricos do 

composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-
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P2A) obtidos a partir da análise in silico (Servidor 

admetSAR). 

A Figura 6 refere-se ao ensaio experimental que avalia a 

atividade analgésica do composto 6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A)em camundongos Swiss. 

 

Descrição detalhada da invenção 

[008] A presente invenção trata-se do método para a obtenção 

do composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno 

(CL-P2A) que compreende as seguintes etapas: 

a) Em um balão de 25 mL adicionar 0,436 mmol (200 mg) de CL-1 

em 4,36 mL de CH2Cl2, à temperatura de 25 °C e manter a reação 

sob agitação magnética por 10 min;  

b) Em seguida, adicionar ao balão reacional 80 µL de C3H5OCl 

(cloreto de propanoíla), 53,26 mg de DMAP e 60 µL de Et3N e 

manter a mistura reacional sob agitação magnética à 

temperatura 25 °C, com monitoramento por cromatografia em 

camada delgada até o total consumo do material de partida; 

c) Concentrar a mistura reacional obtida na etapa (b) sob 

pressão reduzida em evaporador rotativo.  

d) Purificar a produto reacional obtido na etapa (c) por 

cromatografia em coluna aberta, contendo 13 g de sílica flash 

(Φ = 1,5   )          400  L              x   :       :        

(9;0,5;0,5). 

[009] O rendimento do produto purificado CL-P2  (6β-hidroxi-

3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno) foi de 32,80%. 

[010] Dados de RMN 
13
C de 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-

20(29)-eno (CL-P2A) (CDCl3, 75 MHz): δ 12.74 (C-28); 16.19 (C-

27); 16.87 (C-26); 17.72 (C-24); 18.20 (C-25); 19.27 (C-30); 

20.98 (C-11); 23.92 (C-12); 24.75 (C-2); 27.54 (C-23); 29.72 

(C-21); 33.55 (C-10); 36.52 (C-13); 36.71 (C-15); 37.60 (C-

22); 38.75 (C-4); 40.11 (C-1); 40.40 (C-4); 42.14 (C-8); 44.32 

(C-14); 47.36 (C-17); 47.53 (C-18); 47.90 (C-19); 50.52 (C-9); 

55.66 (C-5); 68.72 (C-6); 78.84 (C-16); 80.57 (C-3); 110.01 
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(C-29); 149.77 (C-20); 9.35; 28.10; 174.31, (propanoíla); 

9.34, 28.07; 174.17, (propanoíla); Dados de RMN 
1
H de 6β-

hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) (CDCl3, 

300 MHz): δ 0,85 (3H, s, H-28); 0,93 (3H, s, H-27); 1,02 (3H, 

s, H-23);  1,14 (6H, m, propanoíla); 1,22 (6H, s, H-24 e H-

25); 1,37 (3H, s, H-26); 1,68 (3H, s, H-30); 2,30 (4H, m, 

propanoíla); 4,43 (1H, dd, J=11,2 e 4,5 Hz, H-16); 4,60 (1H, 

sl, H-29); 4,71 (1H, sl, H-29);  4,85 (1H, dd, J=11,2 e 4,5 

Hz, H-3), 4,51  (1H, sl, H-6). 

 

 

Exemplo de concretização 

[011] Para a análise in silico, inicialmente, as moléculas 

foram desenhadas no programa MarvinSketch, para a obtenção do 

código SMILES (do inglês, Simplified Molecular Input Line 

Entry Specification), código referente à estrutura do composto 

e que permite a utilização de diversas ferramentas in silico.  

[012] A partir desse código foi possível obter as propriedades 

farmacocinéticas, por meio do servidor admetSAR 

(http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar2), que realiza os cálculos 

dos valores teóricos de absorção, distribuição, metabolismo, 

excreção e toxicidade (ADMET) no organismo. Esse servidor 

possui mais de 200.000 dados ADMET anotados de mais de 96 mil 

compostos únicos (CHENG et al., 2012; YANG et al., 2018).  

[013] Dentre os modelos obtidos de absorção foram considerados 

a permeabilidade ao intestino humano, a linhagem de células 

Caco-2, a barreira hematoencefálica e o inibição da 

glicoproteína-P. Em relação à distribuição, o servidor revela 

a possível localização subcelular. Quanto ao metabolismo, ele 

prediz modelos de substrato e inibidor para algumas enzimas da 

família do citocromo P450 (CYP). para a toxicidade, foi 

avaliado os critérios de carcinogenicidade, corrosão e 

irritação ocular, bem como de toxicidade pelo teste de AMES, 
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inibição da proteína hERG, toxicidade oral aguda, 

biodegradação e toxicidade a abelhas e a peixes. Foram, 

avaliadas as características com mais de 70% de acurácia pelo 

admetSAR, o que permite estimar possíveis atividades 

biológicas de novos compostos químicos (ROMAN et al., 2018). 

[014] Já para a predição farmacodinâmica, foi utilizado o 

servidor SwissTarget Prediction 

(http://old.swisstargetprediction.ch/), ferramenta que permite 

identificar possíveis alvos macromoleculares por meio da busca 

de similaridade do código SMILES com uma biblioteca de 280.000 

compostos bioativos e mais de 2.000 alvos farmacológicos 

diferentes (GFELLER et al., 2014). 

[015] Por meio do servidor admetSAR foi possível mensurar os 

parâmetros estruturais, de acordo com a Regra de Lipinski e a 

regra adicional proposta por Veber, em que o número de 

ligações rotacionáveis deve ser menor ou igual a 10. A Tabela 

1 ilustra que dois parâmetros estruturais do composto 6β-

hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A)violaram a 

regra de Lipinski, o que pode indicar que o fármaco não tenha 

uma boa absorção oral. Entretanto, os produtos naturais 

representam uma exceção à regra de Lipinski. De fato, fungos, 

bactérias e plantas representam uma importante fonte de 

compostos terapêuticos para a indústria farmacêutica, e em 

virtude de sua alta complexidade estrutural, muitas dessas 

moléculas não se encaixam na regra de Lipinski, podendo 

apresentar uma boa biodisponibilidade oral (KELLER et al., 

2006). Além disso, foi também demonstrado que compostos com 

elevado peso molecular (PM>500) e reduzido número de ligações 

rotacionáveis podem apresentar boa disponibilidade oral (VEBER 

et al., 2002).  

[016] Em relação à absorção, o composto 6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) apresenta boa absorção 

intestinal humana, apesar de não apresentar permeabilidade à 
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linhagem de células Caco-2 e é um possível inibidor da 

glicoproteína-P, além de não atravessar a barreira 

hematoencefálica. Quanto à distribuição, foi observado que o 

composto estaria possivelmente localizado na mitocôndria. Já 

no que diz respeito ao metabolismo, a molécula CLP2A foi 

identificada como inibidor dos transportadores de proteínas 

OATP1B1 e OATP1B3, bem como substrato da proteína CYP450 3A4. 

A mesma não foi descrita com inibidora das proteínas CYP450 

2C9, 2C19, 2D6 e 1A2 nem das proteínas MATE1 e OCT2. Aqui 

também vale destacar que o servidor identificou possível 

ligação com o receptor de andrógeno e de glicocorticoides, bem 

como a aromatase. Em relação a toxicidade, não apresentou 

corrosão e irritação ocular, não foi identificado como 

carcinógeno, porém foi identificado com interação do gene 

hERG, toxicidade a abelhas e peixes. 

[017] A Tabela 3 mostra os possíveis alvos farmacodinâmicos 

teóricos do composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-

20(29)-eno (CL-P2A), que foram obtidos do servidor SwissTarget 

Prediction, e considerando o efeito analgésico do composto 

será dado destaque para os seguintes alvos: (1) Fator Ativador 

de Plaquetas (Platelet-Activating Factor); (2) Tripsina 3 

(Trypsin-3); (3) Fosfatase Proteína Tirosina tipo 2 não-

receptor (Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2); 

(4) Elastase Neutrofílica (Neutrophil Elastase); e (5) 

Receptor Opioide tipo Mu (Mu-type opioid receptor).  

[018] A despeito de sua denominação, o Fator Ativador de 

Plaquetas (PAF) é um mediador pró-inflamatório lipídico que 

atua em diferentes tipos celulares (neutrófilos, monócitos, 

macrófagos) e numa variedade de cenários incluindo alergia, 

inflamação, funções neurais e aterosclerose (HONDA et al., 

2002). A análise in silico sugere que o composto 6β-hidroxi-

3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) pode atuar como 

antagonista dos receptores de PAF o que poderia explicar, pelo 



122 

menos em parte, sua atividade analgésica. Ainda, a análise in 

silico demonstrou que um possível alvo para o composto 6β-

hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A)seria a 

Tripsina 3 (Trypsin-3). Dados da literatura indicam que na 

Síndrome do Intestino Irritável o epitélio intestinal produz e 

libera essa protease que é responsável pela hipersensibilidade 

visceral (ROLLAND-FOURCADE et al. 2017). Além disso, um outro 

alvo sugerido pela análise in silico - Fosfatase Proteína 

Tirosina tipo 2 não-receptor - parece modular a nocicepção 

(AZKONA et al. 2016). Uma outra possível atividade do composto 

6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) 

sugerido pela análise in silico é como inibidor da 

atividade/produção da elastase neutrofílica – que são 

proteases cuja produção excessiva pode causar sérios danos ao 

hospedeiro. Existe a demanda junto à indústria farmacêutica 

para o desenvolvimento de moléculas mais seguras que possam 

atuar como inibidoras dessas elastases, contribuindo para o 

desenvolvimento de anti-inflamatórios mais seguros. E por fim, 

mas não menos importante, a análise in silico revelou que o 

composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno(CL-

P2 )                                     (     M  - μ). O  

          ã    b                                   é    , 

         -                                                    

       .          ,                         ,                  

           z     S            1806,                            

Morfeu, Deus grego dos sonhos. Existem três tipos de 

                   : DOR, KOR   MOR (     , k       μ 

respectivamente) (GUTSTEIN E AKIL, 2005). E               , 

 ã              b         ,         à           . Q      

estimulados por um fármaco opioide, ocorre a inibição da 

enzima adenilato ciclase, reduzindo o nível intracelular de 

adenosina monofosfato cíclico (AMPc). Como consequência, 

facil        b                                    b     

          ,                       z çã      é    ,      b     
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 b                           ,               b   çã     

           .        çã                                      

             x                                         

         ,        ã              ,              b çã           

                 (  LDHOER      ., 2004).         -          

           μ                                             

     é                                                     

                ,      x     ,     çã ,                      . 

         ,                                  ã          , 

                                                        

mediados por este tipo de receptor (RANG et al., 2007). Os 

           μ,         b                çã                    

agonista padrão ser a morfina, são os mais significativos na 

ação analgésica, embora os receptores delta e kappa partilhem 

              çõ  . O             μ  ã              

principalmente no tronco cerebral e no tálamo medial e são 

responsáveis pela analgesia supra espinhal, depressão 

respiratória, euforia, sedação, diminuição da motilidade 

gastrointestinal e dependência física (DHAWAN et al. 1996). 

Considerando que os agonistas d                            μ 

estão entre os analgésicos mais potentes, o fato da análise in 

silico ter sugerido que que o composto 6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno(CL-P2A) possui como alvo o 

receptor opioide (tipo Mu - μ),       CL-P2 uma molécula ainda 

mais interessante no desenvolvimento de uma nova droga 

analgésica.  

[019] Os ensaios in vitro incluíram os testes de 

citotoxicidade com o composto 6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A)e foram realizados em 

linhagens celulares imortalizadas de fibroblastos murinos 

(L929) e queratinócitos humanos (HaCaT). 

[020] Os fibroblastos (ATCC® clone 929) foram adquiridos do Banco 

de Células do Rio de Janeiro, e os queratinócitos (CLS® clone 
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HaCaT) foram cedidos pela Profa. Dra. Raquel Carvalho Montenegro, 

do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos 

(NPDM/UFC). As linhagens foram cultivadas em meio Dulbecco's 

Modified Eagle Medium (DMEM, Gibco®) suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (SFB)(Gibco®) e 1% de antibiótico (100 UI/mL de 

             100 μ / L                   -Gibco®) em incubadora a 

37°C ,com atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2.  

[021] Para o ensaio de citotoxicidade foi utilizado o método de 

coloração com sulforodamina B, que determina a quantidade de 

células viáveis através de uma estimativa da massa de proteína 

total (PAPAZISIS et al., 1997. As células foram dispostas em 

placas de 96 poços e após 24h foram tratadas com o composto 6β-

hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A) (0,312 – 

40 μ / L). O grupo controle não recebeu o composto a ser testado, 

somente o veículo (solução salina + DMSO 5%) utilizado para a sua 

dissolução e utilização nos ensaios in vitro. 

[022] O composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno 

(CL-P2A) induziu a morte celular de fibroblastos murinos e 

queratinócitos humanos somente nas maiores concentrações (20 e 

40 μ / L). D          , embora apresentando baixa 

citotoxicidade, o composto CLP2A reduziu o crescimento 

celular, apresentando um efeito citostático em altas 

concentrações. A concentração inibitória mínima (IC50) para 

  b  b                      7,61 μ / L                       

               20,30 μ / L,      72          b çã . 

[023] Nos ensaios in vivo foi avaliada a atividade analgésica 

do composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno 

(CL-P2A)em um modelo de contorção abdominal induzida por 

zymosan em camundongos Swiss. 

[024] Foram utilizados 24 camundongos Swiss machos (Mus 

musculus) albinos, pesando entre 25 e 30g provenientes do 

Biotério Central da Universidade Federal do (UFC). 

[025] Os animais foram mantidos em caixas de plástico com 

livre acesso à água e comida a uma temperatura média de 22 
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±2°C obedecendo a ciclos de claro-escuro de 12h. O protocolo 

experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética para Uso de 

Animais (CEUA - UFC Campus Sobral) (Protocolo número 06/17). 

Todos os esforços foram feitos para minimizar o sofrimento dos 

animais assim como o número de animais utilizados em acordo 

com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório (SBCAL/COBEA) e normas internacionais 

(Guide for care and use of laboratory animals - NIH 

publication 85-23, revised 1985). 

[026] O modelo animal utilizado foi induzido como descrito 

anteriormente (COLLIER et al., 1968). Resumidamente, o 

composto 6β-hidroxi-3β,16β-dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-

P2A), nas doses de 0,1; 1 ou 10 mg/kg, foi administrado (v.o.) 

1h antes da injeção de zymosan (0,6% - 0,1 ml/10 g). A 

intensidade de nocicepção foi quantificada pelo número de 

contorções abdominais ocorridas nos primeiros 30 minutos após 

administração do estímulo. O grupo não tratado (NT) foi 

representado por animais que receberam apenas o veículo 

(salina 0,9%; v.o.), seguido do estímulo inflamatório. Os 

grupos experimentais foram compostos por 6 animais (n=6). 
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DESENHOS 
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Figura 4 
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        Figura 5 
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Tabela 1 

 

Parâmetros Estruturais 

Peso molecular  500 570,86 

Coeficiente de partição  5 7,89 

No de aceptores de ligação de hidrogênio  10 05 

No de doadores de ligação de hidrogênio  5 01 

No de ligações rotacionáveis  10 05 
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Tabela 2 

 

Absorção 

Absorção intestinal humana Sim 

Caco-2 Não 

Barreira Hematoencefálica Não 

Inibidor da glicoproteína-P Sim 

Distribuição e Metabolismo 

Localização subcelular Mitocôndria 

OATP1B1 (inibidor) Sim 

OATP1B3 (inibidor) Sim 

MATE1 (inibidor) Não 

OCT2 (inibidor) Não 

CYP450 3A4 (substrato) Sim 

CYP450 2C9 (substrato) Não 

CYP450 2D6 (substrato) Não 

CYP450 2C9 (inibidor) Não 

CYP450 2C19 (inibidor) Não 

CYP450 2D6 (inibidor) Não 

CYP450 1A2 (inibidor) Não 

CYP promiscuidade inibitória Não 

Ligação do receptor andrógeno Sim 

Ligação da aromatase Sim 

CYP450 3A4 (substrato) Sim 

CYP450 2C9 (substrato) Não 

CYP450 2D6 (substrato) Não 

Toxicidade 

Carcinogenicidade Não 

Corrosão ocular Não 

Irritação ocular Não 

Inibição da proteína hERG Sim 

Teste de micronúcleos Não 

Toxicidade a abelha Sim 

Toxicidade a peixe Sim 

Biodegradação Não 

Carcinogenicidade Não 

Corrosão ocular Não 
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Tabela 3 

 

Alvo Nome Comum Probabilidade Classe 

Activation peptide 

fragment 1 

F2 60% Serine Protease 

 

Platelet-activating 

factor receptor 

PTAFR 55% Membrane receptor 

Alpha-trypsin chain 1 PRSS1 50% Serine Protease 

Trypsin-2 (by 

homology) 

PRSS2 50% Serine Protease 

Trypsin-3 (by 

homology) 

PRSS3 50% 

 

Serine Protease  

Tyrosine-protein 

phosphatase non-

receptor type 2 (by 

homology) 

PTPN2  41% 

 

Tyr Phosphatase  

Neutrophil elastase ELANE  41% 

 

Serine Protease  

Azurocidin (by 

homology) 

AZU1  41% 

 

Serine Protease  

Myeloblastin (by 

homology) 

PRTN3 41% 

 

Serine Protease  

Mu-type opioid 

receptor 

OPRM1 41% Membrane receptor 
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Figura 6 
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Resumo 

 

PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPOSTO 6β-HIDROXI-3β,16β-

DIPROPIONILOXILUP-20(29)-ENO (CL-P2A) E SUA UTILIZAÇÃO COMO 

AGENTE ANALGÉSICO. 

 

A presente invenção se insere no campo da química, 

particularmente aplicada à área de síntese orgânica, e 

descreve o processo de obtenção do composto 6β-hidroxi-3β,16β-

dipropioniloxilup-20(29)-eno (CL-P2A), análise de sua 

toxicidade in vitro e sua atividade analgésica in vivo. 
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12 CONCLUSÕES 

 

Os compostos semissintéticos CL-P2 e CL-P2A apresentam baixa citotoxicidade em 

fibroblastos murinos e queratinócitos humanos; 

 

CL-P2 e CL-P2A (10 mg/kg) reduziram o número de contorções induzidas por zymosan; 

 

 Quanto ao mecanismo de ação, CL-P2 reduziu os níveis de nitrito enquanto que CL-P2a 

aumentou os níveis de SOD; 

 

Os compostos semissintéticos CL-P2 e CL-P2A apresentam baixa toxicidade e boa 

absorção oral nas análises in silico. 

 

Os compostos CL-P2 e CL-P2A possuem alvos farmacodinâmicos diretamente 

relacionados à dor inflamatória, com CL-P2 tendo como alvos teóricos COX-1 e COX-2 e 

CL-P2A os receptores opioides. 

 

Os compostos CL-P2 e CL-P2A reduziram o número possuem alvos farmacodinâmicos 

diretamente relacionados à dor inflamatória, com CL-P2 tendo como alvos teóricos COX-1 e 

COX-2 e CL-P2A os receptores opioides. 

 

A administração dos compostos CL-P2 e CL-P2A (10 mg/kg) durante 14 dias não afetou 

parâmetros bioquímicos e análise ponderal dos pesos dos animais, correspondendo a uma 

baixa toxicidade in vivo destes candidatos à fármacos. 
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13 PERSPECTIVAS 

 

 CLP-2 e CLP-2A podem representar uma ferramenta biotecnológica como opção 

terapêutica segura em estudos pré-clínicos de dor inflamatória em camundongos. Além de 

poder oferecer uma possibilidade de uma nova abordagem terapêutica a partir destasas 

moléculas, podendo contribuir mais especificamente no tratamento da dor inflamatória, 

trazendo benefícios superiores a um tratamento paliativo no tratamento dessa patologia.  

A partir de mais estudos pré-clínicos e clínicos, vislumbra-se ainda, desenvolver 

um produto com elevado potencial biotecnológico para a produção de um novo fármaco, 

contribuindo para o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional, com melhor risco-

benefício. 

Desta forma, considerando o potencial inovador do presente estudo para geração 

de tecnologias estratégicas, a partir da obtenção dos dois triterpenos, se faz necessário 

investigar outras vias metabólicas e sugerem-se novas abordagens metodológicas, como 

nanoencapsulamento de tais moléculas como estratégia para melhorar sua bioatividade e 

maior compreensão dos mecanismos de ação e atividades destes metabólitos, possibilitando 

assim uma melhor efetividade de seu uso.  
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO “ANÁLISE IN 

VITRO, IN SILICO E IN VIVO DOS EFEITOS ANTINOCICEPTIVOS E ANTI 

INFLAMATÓRIOS DE DOIS TRITERPENOS SEMI-SINTÉTICOS (CL-P2 E CL-

P2A) OBTIDOS DAS FLORES DO Combretum Leprosum Mart.”,” PELA CEUA 

 


