
TÍTULO: OBTENÇÃO DE CUBEBINA(-), ATRAVÉS DE SEMENTES DE PIPPER CUBEBA,
OBJETIVANDO O USO COMO POTENCIAL AGENTE VASODILATADOR NA TERAPIA DA DISFUNÇÃO
ERÉTIL.

TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FarmáciaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRANINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ANNA HELENA PRIZANTELLI DE OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MÁRCIO LUÍS ANDRADE E SILVAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): JAIRO KENUPP BASTOS, LIBNY COSTA FERNANDES DE SOUZA, NAYANNE
LARISSA CUNHA, WILSON ROBERTO CUNHA
COLABORADOR(ES): 



 

 

1. RESUMO 

 

 

Introdução: (-) - cubebina (CUB), é uma lignana dibenzilbutirolactólica, que 

apresenta atividade antiinflamatória e antiparasitária. A disfunção erétil (DE) é 

caracterizada pela incapacidade persistente de obter ou manter a rigidez peniana 

adequada. Objetivo: isolar (-) - cubebina das sementes secas de Piper cubeba e 

avaliar sua atividade de ereção.Metodologia e Desenvolvimento: (-) - A cubebina 

foi isolada de sementes de P. cubeba por meios cromatográficos. Quatro grupos de 

seis camundongos Swiss cada, com idades entre 18 e 24 semanas, foram testados 

para a disfunção erétil, como: controle negativo (solução salina), controle positivo 

(Tadalafil), CUB 20 mg por via intraperitoneal e CUB 40 mg por via oral. Os animais 

de todos os grupos foram mantidos nas mesmas condições por 4 horas, após o 

tratamento para posterior avaliação da ereção peniana. A latência inicial e o número 

de ereções foram observados. Posteriormente, os animais foram sacrificados de 

acordo com as diretrizes de ética número de protocolo: 005/09-AMB. Resultados e 

Considerações Finais: Em relação ao início da ereção, CUB 20 mg por via 

intraperitoneal e CUB 40 por via oral induzida ereção em 33 min e 45 min, 

respectivamente, após a administração, que foi mais rápida do que para o grupo 

controle positivo (50 min). Com relação à latência da ereção, CUB 20 mg, i.p., CUB 

40 mg, por via oral, e controle positivo mostraram o mesmo tempo de ereção (35 s). 

Finalmente, observando o número de ereções por 30 min, ambos os grupos tratados 

com CUB 20 mg ip e CUB 40 mg por via oral tiveram mais ereções em 30 min do 

que o controle positivo. 

Suporte financeiro: CNPq, FAPESP; CAPES, Villifarm, NPA. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

2.1. Cubebina  

 



 

Cubebina pertence a classe química das lignanas dibenzilbutirolactôlicas, a qual é 

amplamente distribuída no reino vegetal (Kato & Munakata, 1978). Esta classe 

despertou grande interesse nos pesquisadores de diversas áreas, por apresentar 

atividades biológicas comprovadas. A lignana denominada metilpluviatolido, 

apresenta atividade antitumoral. Esta classe química possui também algumas 

substâncias que apresentam atividade antiviral (Bedows & Hatfield, 1982).  
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Figura 1. Estrutura química da (-)-Cubebina 

 

Cubebina foi isolada do extrato hexânico das folhas de Zanthoxyllum naranjillo 

Griseb. (Fagara naranjillo Engler) por Bastos e cols., 1996. Esta substância é bem 

conhecida e foi isolada e identificada há mais de um século. Está também presente 

nas sementes de Piper Cubeba, em concentrações de 1 a 3% (Index Merck, 1960). 

Visando aumentar a atividade biológica e diminuir a toxicidade, obtêm-se diversos 

derivados semissintéticos das substâncias ativas. Para tanto, serão utilizados os 

processos de oxidação, adição e substituição nos grupos funcionais da (-)-cubebina. 

 

 

2.2. Disfunção Erétil 

 

 

A disfunção erétil (DE) caracteriza pela incapacidade persistente em se obter ou 

manter rigidez peniana adequada que permita uma relação sexual satisfatória, 

sendo responsável por significativo e profundo comprometimento da qualidade de 

vida do homem e de suas parceiras. 



Os dados de prevalência da DE na literatura variam de acordo com a classificação 

do grau da disfunção. Os casos de DE são geralmente classificados em quatro 

diferentes tipos, de acordo com sua etiologia: psicogênicos, vasculogênicos ou 

orgânicos, neurológicos e endócrinos. Por muitos anos acreditou- se que os fatores 

psicológicos eram os principais causadores deste distúrbio. Porém, sabe-se hoje 

que a DE originária de problemas vasculares é responsável por cerca de 75% dos 

casos relatados, enquanto o hipogonadismo e os fatores psicológicos contribuem 

com 19 e 14%, respectivamente. 

Recentes estudos demonstraram que a prevalência da DE aumenta 

significantemente com a idade. Determinados graus de DE podem ser observados 

em 39% dos homens acima de 40 anos e em 67% dos homens acima de 70 anos. 

Embora a DE possua tanto componentes orgânicos quanto componentes 

psicogênicos, sabe-se que esta disfunção está associada com a aterosclerose, 

dislipidemias, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo e obesidade 

(Feldman et al., 2000). Depois da ejaculação precoce, este é o comprometimento 

mais comum da função sexual masculina. 

A crescente elucidação das bases fisiológicas e bioquímicas da função erétil, nos 

últimos anos, possibilitou a evolução das opções de tratamento da DE. As próteses 

penianas, primeiras opções de tratamento utilizadas que, de forma artificial, 

fornecem uma ereção rígida, estão sendo reservadas aos casos mais graves de DE, 

sendo nas demais situações substituídas por agentes farmacológicos planejados 

para restaurar ou ativar os mecanismos bioquímicos necessários a uma ereção 

naturalclassificaram os agentes utilizados no tratamento da disfunção erétil de 

acordo com seu mecanismo e local de ação.  

A utilização de medicação oral para o tratamento da DE é um método relativamente 

novo. Até pouco mais de uma década, a disponibilidade de agentes orais seguros e 

eficazes era praticamente imprevisível. Hoje esta terapia esta largamente disponível 

e novos produtos estão nas fases finais de avaliação pré-venda. Inicialmente os 

fármacos orais eram utilizados empiricamente e sua efetividade era limitada. 

Recentemente, pelas descobertas fundamentais na fisiologia e farmacologia básica, 

pôde-se estabelecer o desenvolvimento de compostos seguros e úteis. Enquanto até 

o início dos anos 90 a testosterona poderia ser considerada o único fármaco com 

eficácia oral, no presente, os agentes orais são utilizados com sucesso. Apesar 

disto, sabe-se que a medicação oral nunca será efetiva em todos os casos onde os 



mecanismos fisiológicos da ereção peniana estão intactos ou moderadamente 

afetados por elementos locais ou sistêmicos. 

Introduzido na terapêutica em 1998, o medicamento mais utilizado no tratamento da 

DE é o citrato de sildenafil (Viagra ®) (Figura 2), um inibidor seletivo da isoforma 5 

da enzima fosfosdiesterase (PDE 5) e pode ser classificado como umagente 

condicionador da ereção peniana de ação periférica. Mediante estímulo sexual, sua 

ação resulta em maior relaxamento da musculatura peniana e, consequentemente, 

em maior acúmulo de sangue nos sinusóides cavernosos, levando à ereção mais 

rígida, com uma dose oral recomendada de 50 – 100 mg aproximadamente 1 hora 

antes do ato sexual. O sildenafil é absorvido rapidamente e as concentrações 

plasmáticas máximas ocorrem em torno de 60 minutos após uma única dose. A sua 

meia vida na circulação é de 4 horas. Os efeitos adversos mais comuns são cefaleia, 

rubor, dispepsia, congestão nasal e distúrbios visuais. Estes efeitos ocorrem porque 

a PDE5 não está presente somente no corpo cavernoso, mas também em outros 

tecidos como leito vascular e trato gastrintestinal. Como o sildenafil aumenta os 

níveis de GMPc, o produto subsequente da estimulação da via NO-guanilato ciclase, 

o seu uso é contraindicado para pacientes que apresentem DE utilizando nitratos, 

pois o efeito vasodilatador pode ser potencializado, causando hipotensão grave. 

Fora relatado mais de 500 óbitos relacionados ao sildenafil, perfazendo uma taxa de 

50 mortes para cada um milhão de prescrição. 

 

 

Figura 2. Estrutura química do Sildenafil (Viagra®) 

 

A tadalafila (Cialis®) (Figura 3) é outro inibidor seletivo de PDE%, recentemente 

introduzido no mercado. A sua estrutura química é diferente do sildenafil e mostra 

pouca atividade contra as outras PDE. Os estudos clínicos mostram que os 

pacientes apresentam ereções 20 minutos após uma única dose oral de 20 mg e 

60% ainda apresentavam efeitos 36 horas após a ingestão. Os efeitos adversos são 

similares aos do sildenafil, no entanto os pacientes não apresentam rubor. Os 



estudospara avaliar a interação entre a tadalafila e os nitratos orgânicos 

encontraram efeitos sinérgicos modestos. Mas assim como o sildenafil, a tadalafila 

não deve ser utilizada com nitratos. Hoje já se sabe que os inibidores da PDE5 

possuem eficácia reduzida no tratamento da DE com condições onde exista 

ausência de óxido nítrico (NO) endógeno (como por exemplo, na diabetes), por isso 

estão sendo desenvolvidos inibidores de PDE5 liberadores de NO. 

 

 

Figura 3. Estrutura química do Tadalafil (Cialis®). 

 

No mercado, são encontradas formas farmacêuticas de aplicação local 

(intracavernosa, intrauretral e tópica) e de administração oral. A administração oral é 

fácil, não-invasiva, facilmente reversível e em tolerada tanto pelo paciente quanto 

por sua parceira. Assim, os fármacos de administração oral tornaram-se a terapia de 

primeira escolha para os mais diversos casos de DE, destacando-se entre eles o 

sildenafil (Viagra). 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo deste projeto foi: 

I – Obter cubebina, uma lignana dibenzilbutirolactólica com comprovada atividade 

analgésica e antiinflamatória (Bastos e cols., 1996), através dassementes de Piper 

cubeba, observou-se que esta substância está presente nos frutos desta espécie em 

quantidades significativas e é de fácil isolamento. 

II – Realização dos ensaios biológicos para a atividade vasodilatadora, utilizando 

cubebina isolada, de acordo com as especificações solicitadas pela Industria NPA e 

Villifarm. 



 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

4. 1- Material vegetal para obtenção de cubebina 

 

 

O material vegetal (sementes de Piper cubeba) foi importado da Índia, cidade de 

Nova Dehli e foi submetido a moagem em moinho apropriado para fornecer pó fino, 

processo executado por nosso grupo de pesquisa, Laboratório de pesquisa em 

Química de Produtos Naturais da Unifran. 

 

 

4. 2. Extração e isolamento de cubebina partindo-se de Piper cubeba 

 

 

4. 2.1. Obtenção do extrato e isolamento de cubebina 

 

 

Cerca de 1kg de sementes secas de Piper cubeba foram colocadas em estufa de 

aquecimento à uma temperatura de 60 oC por 1 h e logo após esse período foi 

levada para a moagem em moinho de facas. O pó obtido após moagem foi 

submetido a maceração em solução hidroalcoólica a 90%.O solvente foi filtrado e a 

torta vegetal foi “prensada” em papel de filtro para obtenção do extrato. O extrato foi 

concentrado a vácuo e o etanol foi recuperado e reutilizado. A torta de filtração foi 

retornada para o extrator e foi adicionado etanol deixando-se 5 cm com de solvente 

acima do material vegetal, repetindo-se o mesmo procedimento a cada 24 horas, no 

total de cinco extrações, para esgotamento do material vegetal. Este processo foi 

repetido cinco vezes, visando obter-se maior rendimento da extração. Os extratos 

obtidos foram reunidos e evaporados até secura com auxílio de rota-evaporador 

rotatório. 

O extrato etanólico bruto das sementes secas de Piper cubeba, foi então submetido 

a partições líquido-líquido sucessivas em hexano-EtOH:H2O (9:1) para retirada das 



substâncias oleosas de baixa polaridade o que resultou em 55g de extrato. Em 

seguida a fração hidroalcoólica foi concentrada e submetida a coluna filtrante para 

isolamento de cubebina, onde a fração (55g) foi dissolvida em etanol à quente QSP 

e incorporada em 600 g de sílica gel 0,063-0,200 mm. Após secagem em estufa 

para eliminação total do solvente, esta foi adicionada à coluna cromatográfica 

empacotada com 1,2 Kg de sílica gel em hexano (Hex)-acetato de etila (AcOet) em 

gradientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a cubebina começa a eluir e, após concentração, os cristais precipitam na 

fração. 

*Esta fração rica em cubebina será o extrato padronizado para o suplemento. 

As frações ricas em cubebina foram reunidas e solubilizadas em acetona a 40 °C. 

Depois acrescentou-se hexano até turvação. Esperou-se esfriar para a cristalização 

da cubebina. As cristalizações foram repetidas por cinco vezes para obtenção de 

ótimo grau de pureza. 

Fração 1 100% Hexano 

Fração 2 80:20 (Hexano/Acetato) 

Fração 3 70:30 (Hexano/Acetato) 

Fração 4 60:40 (Hexano/Acetato) 

Fração 5 50:50 (Hexano/Acetato) 

Fração 6 100% Acetato 

Fração 7 80:20 (Acetato/Hexano) 

Fração 8 70:30 (Acetato/Hexano) 

Fração 9 60:40 (Acetato/Hexano) 



Sementes Secas de Piper cubeba

Extrato Etanólico Bruto

1005 g de sementes secas

Solução Hidrometanólica

Fração Hexânica
Extrato Rico Seco 

ERS

Solubilizar com 300 mL 

de EtOH:H2O

Partição com Hexano 3 x

 

  

Figura 4. Fluxograma mostrando as etapas de obtenção do extrato. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 

5.1. Seleção dos animais 

 

 

Foram utilizados 24 camundongos Swiss, adultos com idade entre 18-24 semanas, 

pesando entre 25 a 35 g, oriundos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – FCFRP, onde foram confinados em gaiolas plásticas com grade de 

metal e alimentados com ração padrão (Labina-Purina) e água ad libitum, na 

temperatura ambiente de 22º C. 

Após um período de adaptação, os animais foram divididos em quatro grupos: 

Grupo I: 6 camundongos – controle positivo, receberam 0,3 mg/ Kg de Tadalafil 

(Cialis®) diluído em 0,5 de solução salina (0,9%) intraperitoneal;  



Grupo II: 6 camundongos – controle negativo, receberam 0,5 mL de solução salina 

(0,9%) intraperitoneal;  

Grupo III: 6 camundongos – grupo teste, receberam 20 mg/Kg de cubebina diluído 

em 0,5 ml de solução salina (0,9%) intraperitoneal;  

Grupo IV: 6 camundongos – grupo teste, receberam 40 mg/Kg de cubebina diluído 

em 0,5 ml de solução salina (0,9%) via oral. 

Os animais de todos os grupos foram mantidos nas mesmas condições por 4 horas 

para posterior avaliação do efeito farmacológico estudado, isto é, foi verificada a 

ereção peniana de cada grupo a qual foi comparado com os grupos controle positivo 

e negativo.Logo em seguida ao término do experimento foram anestesiados com 

uma solução de 1,5 mg de ketamina mais 0,1 mg de xilazina e então eutanasiados. 

 

 

6.RESULTADOS  

 

 

Em relação ao início da ereção, a Cubebina 20 mg via intraperitoneal e a Cubebina 

40mg via oral, a  ereção ocorreu entre 33 min a 45 min, respectivamente, após a 

administração, sendo mais rápido que o grupo do controle positivo (50 min). Com 

relação à latência da ereção, Cubebina 20 mg via intraperitoneal, Cubebina 40 mg, 

por via oral, e controle positivo mostraramo mesmo tempo de ereção (35 s). 

 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Em relação a obtenção de cubebina(-) através das sementes de Piper cubeba, 

conseguiu-se reunir frações com quantidades significativas da substância, que 

posteriormente foram purificadas, para realizar o ensaio de análise do potencial 

agente vasodilatador na terapia da disfunção erétil. 

Finalmente, observando o número de ereções por 30 min, ambos os grupos tratados 

com Cubebina 20 mg intraperitoneale cubebina 40 mg por via oral tiveram mais 

ereções em 30 min do que o controle positivo. 
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