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RESUMO 

 

ALDANA MEJÍA, J. A. Avaliação dos efeitos citoprotetores de compostos isolados de 

Copaifera langsdorffii Desf. contra citotoxidade induzida pela exposição ao metilmercúrio 

e ao chumbo. 2017. 122f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

As plantas do gênero Copaifera mais bem conhecidas como “copaibeira” são árvores tropicais, 

reconhecidas pela produção de uma oleorresina extraída do tronco, a qual vem sendo empregada 

por mais de 500 anos na medicina tradicional popular. Entre as espécies mais abundantes no 

Brasil destaca-se Copaifera langsdorffii L., que nas suas folhas têm um grande número de 

compostos fenólicos com potencial atividade biológica como antioxidante. Este estudo teve 

como finalidade isolar compostos das classes de flavonoides e galoilquínicos presentes nas 

folhas de C. langsdorffii e investigar seus possíveis efeitos citoprotetores frente à intoxicação 

com metais pesados. Foi obtido o extrato hidroalcoólico das folhas, e foi submetido a partições 

líquido-líquido. A fração em acetato de etila foi fracionada através de cromatografia 

contracorrente de alta velocidade (HSCCC), e a fração em n-butanol por cromatografia de 

exclusão em gel Sephadex. Foram isolados e identificados por RMN, dois flavonoides 

(quercitrina e afzelina) da fração em acetato de etila e dez derivados galoilquínicos da fração n-

butanólica. Os flavonoides e dois derivados galoilquínicos (AGQ3 e AGQ4), foram avaliados 

em ensaios de citotoxidade com o protocolo de alamar blue nas linhagens celulares de 

hepatocarcinoma humano (HepG2) e feocromocitoma da medula suprarrenal de rato (PC12), 

em três diferentes concentrações (1, 10 e 100 µM) por 24 h. A segurança do composto AGQ4 

também foi avaliada através do ensaio de eficiência clonogênica contra a linhagem de pulmão 

de hamster chinês (V79). Após foram feitos ensaios de associação realizando pré-tratamentos 

de 1 hora com os compostos, para posterior exposição a doses tóxicas dos metais. Os ensaios 

de citotoxidade demostraram que nenhuma das concentrações avaliadas dos quatro compostos 

afetou a viabilidade das linhagens celulares. O ensaio de eficiência clonogênica mostrou que 

apenas uma concentração de 3,8 mM consegue reduzir significativamente a viabilidade na 

linhagem V79. Os ensaios de associação mostraram que os quatro compostos têm efeito 

citoprotetor significativo na linhagem HepG2, contra mercúrio e chumbo a exceção do AGQ3 

que em concentração de 100 µM não mostrou proteger contra o chumbo. Por outro lado, os 

compostos não foram ativos contra o mercúrio na linhagem PC12, mostrando efeito contrário, 

pois os tratamentos metal-composto diminuíram a viabilidade em comparação com os 

tratamentos só com o metal. Apenas nas concentrações de 1 e 10 µM se evidenciou efeito 

protetor dos compostos contra o chumbo. Em geral também foi observado um efeito de menor 

atividade na maior concentração do composto, que pode estar relacionado ao efeito pró-tóxico 

que alguns polifenóis apresentam em concentrações maiores. Tanto os flavonoides quanto os 

derivados galoilquínicos isolados de C. langsdorffii se mostraram com potencial na 

citoproteção contra a exposição ao chumbo e ao mercúrio. 

 

Palavras-chave: Copaifera langsdorffii; citotoxidade; citoproteção; metais pesados; 

flavonoides; galoilquínicos. 



ABSTRACT 

 

ALDANA MEJÍA, J. A. Evaluation of cytoprotective effects of compounds isolated from 

Copaifera langsdorffii Desf. against induced cytotoxicity by exposure to methylmercury 

and lead. 2017. 122f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

The Copaifera plants, better known as "copaibeira", are tropical trees recognized by the 

production of an oleoresin extracted from the tree trunk, which has been used for more than 500 

years in traditional folk medicine. Among the most abundant species in Brazil is Copaifera 

langsdorffii L., which in its leaves have a large number of phenolic compounds with potential 

biological activity as antioxidant. Then, this study aimed to isolate compounds of the classes of 

flavonoids and galloylquinic derivatives present in the leaves of C. langsdorffii and to 

investigate their possible cytoprotective effects against heavy metal poisoning. The 

hydroalcoholic extract of the leaves was obtained and submitted to liquid-liquid partitions. The 

ethyl acetate fraction was subjected to high-speed countercurrent chromatography (HSCCC), 

and the fraction in n-butanol was subjected to Sephadex gel exclusion chromatography. Two 

flavonoids (quercitrin and afzelin) from the ethyl acetate fraction and ten galloylquinic 

derivatives of n-butanolic fraction were isolated and identified by NMR, using semi-preparative 

high performance liquid chromatography (CLAE-UV). Flavonoids and two galloylquinic acids 

(AGQ3 and AGQ4) were evaluated in alamar blue cytotoxicity assays in HepG2 cell lines 

(human hepatocarcinoma cells) and PC12 (rat adrenal pheochromocytoma cells), in three 

different concentrations (1, 10 and 100 μM) for 24 h. The safety of compound AGQ4 was also 

assessed by the clonogenic efficiency assay against V79 (Chinese hamster lung) cell line. Once 

was proved that compound concentrations did not affect cell viability, association assays were 

performed by one hour pre-treatments of the compounds for further exposure to toxic doses of 

the metals. Cytotoxicity assays demonstrated that none of the evaluated concentrations of the 

four compounds affected the viability of the cell lines. The clonogenic efficiency assay showed 

that only a concentration of 3.8 mM of AGQ4 can significantly reduce viability in the normal 

cell line. The association assays showed that the four compounds have a significant 

cytoprotective effect for the HepG2 cell line against Hg and Pb, except for AGQ3 which at 100 

μM concentration did not show protection against lead. Also the compounds did not show 

activity against Hg in the cell line PC12 and, in addition, they gave the opposite effect by 

decreasing cell viability in comparison with the treatments with only the metal. Only the 

concentrations of 1 and 10 μM showed a protective effect of the compounds against lead. In 

general, a lower activity effect was also observed at the higher concentrations of the 

compounds, which may be related to the protoxic effect of some phenolic compounds. Both 

flavonoids and galloylquinic acid derivative compounds showed potential on the cytoprotection 

for exposure to lead and methylmercury. 

 

Keywords: Copaifera langsdorffii; cytotoxicity; cytoprotection; heavy metals, flavonoids, 

galloylquinic compounds. 

 

 

  



1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Plantas medicinais no Brasil, fonte de novas alternativas de tratamento. 

O Brasil tem uma grande diversidade biológica, com sua floresta tropical amazônica 

atingindo 40% do território, na qual se encontram presentes aproximadamente 20.000 espécies 

de plantas e fungos endêmicos (Santos et al. 2014). A influência do conhecimento tradicional 

indígena e africano permitiu identificar muitas destas plantas como medicinais, construindo a 

base da medicina popular das espécies vegetais, sendo que muitas delas hoje são usadas no 

tratamento, cura e prevenção de doenças (Veiga Junior et al. 2005; Santos et al. 2014). 

Nos últimos anos o aumento do uso de plantas medicinais ou de produtos à base destas, 

tem propiciado a utilização desta alternativa terapêutica por instituições governamentais como 

forma de minimização de gastos para a demanda das populações que não tem acesso aos 

medicamentos tradicionais, mas que podem obter facilmente plantas com propriedades 

curativas reconhecidas (Ribeiro et al. 2014; Santos et al. 2014).  

Desta forma o estudo da medicina tradicional brasileira se torna uma das principais 

fontes de informação científica para o descobrimento de novos compostos ou de substâncias 

produzidas por plantas e de difícil obtenção mediante síntese química, que possam ser usadas 

na indústria por suas atividades farmacológicas (Souza et al. 2014; Sponchiado et al. 2016).  

Entre as inúmeras espécies vegetais de importância medicinal que despertam o interesse 

para a produção de fitomedicamentos, encontram-se as do gênero Copaifera, popularmente 

conhecidas como copaíbas (Veiga Junior e Pinto 2002). 

 

1.2 O gênero Copaifera  

As plantas do gênero Copaifera mais bem conhecidas como “copaibeira” ou “pau 

d’óleo”, são um gênero de árvores da família Caesalpinaceae, nativas da África Ocidental e da 

região tropical da América Latina; aproximadamente 16 espécies são encontradas na Amazônia 

e no Centro-Oeste brasileiro, onde C. officinalis, C. reticulata, C. multijuga e C. langsdorffii 

sobressaem por seu uso popular (Veiga Junior e Pinto 2002).   

As copaíferas são árvores ou arbustos de tronco áspero, coloração escura e crescimento 

lento, atingindo até 40 metros de altura; botanicamente o gênero se caracteriza pela presença 

de folhas alternadas, pecioladas e pinuladas, flores pequenas, apétalas, hermafroditas, 

organizadas em inflorescências axilares, e frutos de semente ovoide envolvida por um arilo 

colorido (Veiga Junior e Pinto 2002; Martins-da-Silva et al. 2008). 



A madeira destas espécies é valorizada por ser durável e altamente resistente para 

construção de peças de marcenaria e, fabricação de carvão; porém as copaíferas são mais bem 

conhecidas pela produção de oleorresina que vem sendo empregada por mais de 500 anos na 

medicina tradicional como cicatrizante, anti-hemorroidal, laxativa, vermífuga, expectorante, 

hipotensiva e para tratar doenças de pele, assim como combustível para a iluminação doméstica 

em áreas rurais (Plowden 1988; Veiga Junior e Pinto 2002; Tappin et al. 2004; Martins-da-Silva 

et al. 2008).  

 

1.3 Copaifera langsdorffii Desf. 

Esta árvore pode atingir até 35 m de altura, e está distribuída desde o nordeste da 

Argentina até a Venezuela; e possui alta popularidade no Brasil por sua extensa distribuição 

nos estados do Amazonas, Pará e Ceará, assim como por suas propriedades medicinais (Paiva 

et al. 1998; Freitas e Oliveira 2002). Esta copaífera é indicada para o tratamento de bronquite, 

catarro, colite, doenças da pele, diarreia, febre, gonorreia, hemorroidas, inflamação, urolitiase, 

reumatismo, tumores e feridas (Ham et al. 2008). 

O conhecimento etnobotânico do uso da oleorresina, tem sido comprovado por 

diferentes estudos científicos. Hoje, suas atividades cicatrizante (Paiva et al. 2002a; Estevão et 

al. 2013; Masson-Meyers et al. 2013), anti-inflamatória e contra dermatite (de Lima Silva et al. 

2009; Viriato et al. 2009), anticolite (Paiva et al. 2002b, 2004a), gastroprotetora (Paiva et al. 

1998, 2004b), de diminuição dos sinais da psoríase, e seu efeito antioxidante (Gelmini et al. 

2013), já foram corroboradas. 

Outra das propriedades biológicas demonstradas é a atividade antimicrobiana contra 

diferentes espécies como: Bacillus subtilis, Pseudomona aeruginosa, Streptococcus flexneri, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Escherichia coli e 

Listeria monocytogenes (Oliveira et al. 2007; Santos et al. 2008a; Pieri et al. 2010, 2011, 2012; 

Masson et al. 2013). Também tem sido provado seu efeito larvicida contra Aedes aegypti, vetor 

do dengue (de Mendonça et al. 2005), promastigoticida de Leishmania amazonensis (Santos et 

al. 2008b), e inseticida contra Diabrotica speciosa, praga de plantas produtoras de frutos e grãos 

(Barbosa et al. 2013).  

São muitos os estudos destinados ao conhecimento químico desta oleorresina. A fração 

volátil da oleorresina de C. langsdorffii é constituída majoritariamente por sesquiterpenos entre 

os quais se destacam: α-bergamoteno, β-selineno, β-elemeno, e β-cariofileno, enquanto que a 

fração fixa contem terpenos ácidos, tais como os ácidos copálico, caruenóico, e hardwíckiico 

(Gelmini et al. 2013). Porém, a oleorresina também se destaca pela presença de sesquiterpenos 



como o óxido de cariofileno, α-copaeno, α-humuleno, e de diterpenos dos tipos clerodano e 

labdano, como kolavenol, cis-kolavenol, ácido ent-kaurenoico, kolavenol, ent-neo-4(18),13-

clerodadien-15-ol e 8(17),13-labdadien-15-ol (Ohsaki et al. 1994; Veiga Jr. et al. 1997; Santos 

et al. 2008b; Souza et al. 2010).  

Compostos isolados da oleorresina já foram biologicamente testados, fornecendo 

resultados interessantes. Os ácidos ent-caurenóico e ent-copálico foram avaliados contra 

bactérias causadoras da mastite bovina, sendo que o primeiro apresentou atividade contra 

Streptococcus agalactiae e Streptococcus dysgalactiae, enquanto o segundo foi ativo contra S. 

aureus e Staphylococcus epidermidis (Fonseca et al. 2013; Abrão et al. 2015). O ácido copálico 

também inibiu o crescimento de Streptococcus salivarius, S. sobrinus, S. mutans, S. mitis, S. 

sanguinis e Lactobacillus casei com valores de concentração inibitória mínima (CIM) de 2 a 6 

µg/mL (Souza et al. 2010).  

Atividades citotóxicas do ácido caurenóico contra linhagens tumorais também foram 

comprovadas, pois este composto inibiu a viabilidade das linhagens AGP01 (gástrica) e SF295 

(glioblastoma), sem apresentar citotoxidade em células normais (fibroblastos murinos 3T3-L1, 

linfócitos humanos e macrófagos murinos J774) (Vargas et al. 2015). O ácido copálico também 

foi citotóxico contra as células tumorais HeLa (Abrão et al. 2015).  

Estudos in vivo bioguiados com a oleorresina permitiram reconhecer o (-)-kolavenol 

como o composto potente contra o carcinoma invasivo da mama em camundongos, 

incrementando a sobrevida dos animais em doses de 41 mg/Kg/dia, quando comparado com o 

quimioterápico 5-fluorouracil (Ohsaki et al. 1994). 

 

1.4 C. langsdorffii: compostos identificados e atividade biológica das partes aéreas. 

Há poucos os estudos destinados ao conhecimento da composição química das partes 

aéreas de C. langsdorffii, uma vez que os esforços científicos e tecnológicos estão mais focados 

nas propriedades e no aproveitamento de sua oleorresina (Costa-Machado et al. 2013).  

Entre os compostos voláteis identificados no óleo essencial das folhas, o γ-muurolene 

se destaca por ser o majoritário (25,2%), seguido pelo β-cariofileno (16,6%) (Gramosa e 

Silveira 2005). Outras substâncias como o α-copaeno, germacreno D, espatulenol, óxido de 

cariofileno, δ-elemeno, α-cubebeno, β-elemeno, α-humuleno e β-selineno, também têm sido 

identificados (Gramosa e Silveira 2005; do Nascimento et al. 2012). 

Extração com fluidos supercríticos (CO2 e etanol), também permitiu a identificação de 

ácido caurenóico e quercitrina nas partes aéreas da espécie (Costa et al. 2015). Outras técnicas 

como extração por maceração hidroetanólica das folhas e isolamento com diferentes 



modalidades cromatográficas (coluna clássica, contracorrente, de filtração em gel com 

Sephadex LH-20 e semi-preparativa), levou à identificação e isolamento dos flavonoides 

glicosilados quercetina-3-O-α-L-ramnopiranosídeo (quercitrina) e canferol-3-O-α-L-

ramnopiranosídeo (afzelina) (Figura 1), assim como mais de dezesseis derivados galoilquínicos 

(Sousa et al. 2012; Nogueira et al. 2015; Motta et al. 2017). 

 

Figura 1 - Estruturas químicas dos flavonoides majoritários nas folhas de C. langsdorffii. 

Quercitrina e afzelina. 

 

Fonte: produção do autor. 

 

Estudos prévios confirmaram que o extrato hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii 

apresentou atividade antilitiásica em ensaios in vivo e in vitro tendo como componentes 

majoritários quercitrina e afzelina (Sousa et al. 2012; Oliveira et al. 2013).  

Em outros estudos in vivo, foi demonstrado que este extrato exerce efeito protetor na 

indução de dano genotóxico da doxorubicina, assim como contra a carcinogênese de cólon 

(Alves et al. 2013; Senedese et al. 2013).  Igualmente, a atividade gastroprotetora do extrato 

hidroalcoólico das partes aéreas de C. langsdorffii foi avaliada por Lemos et al. (2015), onde 

observou-se redução da secreção gástrica e incremento na produção de muco. Compostos 

galoilquínicos isolados da fração aquosa também têm sido testados em ensaios de ulceração 

gástrica, demonstrando que eles promovem diminuição do tamanho da lesão, com efeito 

curativo melhor do que o pantoprazol, medicamento padrão para essa comorbidade (Motta et 

al. 2017).  

O extrato hidroalcoólico das folhas também reduziu a formação de edema em dois 

modelos de estudo, cujo efeito anti-inflamatório foi associado à regulação de mediadores como 

a serotonina, e à liberação de óxido nítrico (Furtado et al. 2015).  

Outra atividade biológica atribuída às partes aéreas desta espécie é a inseticida. O 

tratamento de cultivos com extrato aquoso das folhas, reduziu o número de adultos de Bemisia 



tabaci (Barbosa et al. 2011). Além disso, tanto o extrato metanólico quanto o aquoso têm efeitos 

negativos sobre Spodoptera frugiperda, como diminuição de viabilidade e do crescimento em 

larvas no segundo estágio, prolongação do período pupal, diminuição do período de oviposição 

e da viabilidade dos ovos (Alves et al. 2012; Sâmia et al. 2016). 

 

1.5 O problema dos metais pesados: chumbo e mercúrio.  

Os metais são compostos naturais presentes nos sistemas biológicos e não biológicos, 

sendo de grande utilidade no desenvolvimento da tecnologia humana; a presença deles nos 

nossos ecossistemas, levou às suas escavações e extrações fazendo com que se convertessem 

em processos fundamentais na elaboração de ferramentas do uso diário (Beyersmann e Hartwig 

2008; Flora 2009).  

   No entanto, os resíduos dos metais são cada vez maiores nos solos e águas, sendo que 

alguns deles estão sendo acumulados em níveis que podem interagir com macromoléculas 

celulares, e intervir nos processos metabólicos e genéticos, resultando-se nocivos para os 

organismos vivos (Beyersmann e Hartwig 2008). 

Quimicamente os metais pesados são definidos como elementos com propriedades 

características deste tipo de compostos, que exibem uma densidade relativamente alta 

comparada com a água (Singh et al. 2011). Porém, biologicamente são considerados como 

metais pesados todos aqueles que sejam tóxicos independentemente da massa atômica ou 

densidade; assim, outros elementos com características metálicas podem ser incluídos dentro 

do grupo como lantanídeos, actinídeos, metais de transição e alguns metaloides como o arsênico 

(Singh et al. 2011; Tchounwou et al. 2012). 

Apesar de todos os metais poderem-se tornar nocivos em altas concentrações, aqueles 

que não têm algum papel vital no funcionamento dos organismos ou que não oferecem 

benefícios para eles, mas pelo contrário causam doenças ou prejuízo para a saúde, podem ser 

considerados dentro do grupo dos tóxicos, caso do mercúrio, plutônio e chumbo (Singh et al. 

2011). Os metais pesados podem invadir subitamente o metabolismo afetando as funções vitais 

dos órgãos e glândulas, e também deslocando os minerais nutritivos vitais dos seus lugares 

originais impedindo assim a sua função biológica (Singh et al. 2011).  

Recentemente os estudos indicam que metais como ferro, cádmio, crómio, mercúrio, 

arsênico e chumbo são capazes de produzir radicais livres que interagem com lipídeos, proteínas 

e com os ácidos nucleicos (DNA e RNA), originando oxidação das macromoléculas e 

consecutivo dano (Flora 2009). Dentro dos metais considerados como principais ameaças para 

a saúde humana se destacam o chumbo e o mercúrio, considerados altamente tóxicos e com 



bastante risco de exposição para trabalhadores em uma variedade de indústrias, assim como 

para a população em geral (Nersesyan et al. 2016). 

A poluição de mercúrio nos ecossistemas tem diversas fontes, uma é a natural através 

de emissões vulcânicas e evaporação da água, a outra, é a partir de atividades industriais como 

extração de ouro, fabricação de baterias, na indústria cloro-álcali, em amálgamas dentárias, 

produtos desinfetantes e alguns eletrodomésticos (Ercal et al. 2001). Os seres vivos estão 

expostos a várias formas do mercúrio, cada uma com reatividade e toxicidade específica; o 

metal pode estar presente na sua forma elementar, como compostos orgânicos mono e 

bivalentes, e também como derivados orgânicos (metil, etil e fenilmercúrio), sendo que a forma 

elementar (Hg0) e o metilmercúrio (MeHg) são as duas mais absorvidas (Ercal et al. 2001; 

Nersesyan et al. 2016).  

Um dos meios de intoxicação mais destacados junto com as amálgamas dentais, é o 

consumo de peixe contaminado; bactérias presentes em solos águas e sedimentos são capazes 

de transformar o metal na sua forma orgânica, altamente tóxica, atingindo animais que ocupam 

níveis tróficos superiores da cadeia alimentar (Jarup 2003; Nersesyan et al. 2016). Uma vez 

absorvido a taxa de excreção é baixa, o qual favorece sua acumulação em rins, tecidos 

neurológicos e fígado, exercendo efeitos tóxicos que são expressos em sintomas como aborto 

espontâneo, tremores, gengivite, alterações psicológicas menores e danos ao sistema nervoso 

(Ercal et al. 2001; Singh et al. 2011). 

Como outros metais, o mercúrio origina danos ao DNA mediante a formação de espécies 

reativas de oxigênio ou ERO; as ERO podem oxidar os ácidos graxos da membrana celular ou 

diretamente as bases do DNA, além de ter a capacidade de destruir enzimas responsáveis pelos 

processos de reparo do material genético, replicação e diminuir a motilidade dos microtúbulos 

(Ercal et al. 2001; Nersesyan et al. 2016). Estes efeitos celulares do mercúrio encontram-se 

altamente relacionados com o aumento de casos de diferentes tipos de câncer nas populações, 

como leucemia, pulmão e fígado (Nersesyan et al. 2016). 

Nas décadas prévias aos noventa, os aditivos de gasolina tetrametil e tetraetilchumbo 

foram uma das principais fontes tanto de contaminação ambiental como de exposição da 

população ao metal; atualmente, tintas, pesticidas, fundições, extração mineral e queima de 

carvão são as fontes mais destacadas (Singh et al. 2011; Nersesyan et al. 2016).  

O chumbo interfere com várias funções fisiológicas, afetando principalmente o sistema 

nervoso central, hematopoiético, hepático e renal, sendo o sistema nervoso o mais sensível à 

intoxicação com este elemento (Flora et al. 2012). As formas inorgânicas do chumbo são 

consideradas pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC em inglês) dentro do 



grupo 2A, ou seja “provavelmente carcinogênicos para humanos”, baseados em dados 

epidemiológicos e em estudos com animais das formas acetato, subacetato, cromato e fosfato 

de chumbo (Nersesyan et al. 2016). 

A forma nitrato também tem sido identificada como prejudicial para o DNA, sendo 

responsável pelo aumento da atividade mitogênica em tecidos hepáticos de ratos e de mutações, 

aberrações cromossômicas em camundongos expostos (Nersesyan et al. 2016). 

O dano por oxidação das bases do DNA por radicais livres, é o mecanismo genotóxico 

mais comum do chumbo, mas o metal também pode interferir nos mecanismos de síntese e 

reparação do DNA, interagir com proteínas responsáveis pelos processos de supressão tumoral, 

e simular o papel do cálcio na ligação à proteínas regulatórias; além disso, tecidos tratados com 

o metal tendem a se proliferar, aumentando a chance de lesões e instabilidade genômica (Aykin-

Burns et al. 2005; Xu et al. 2006; Yedjou et al. 2010; Nersesyan et al. 2016).  

 

1.6 Efeito citoprotetor de compostos isolados de plantas. 

Os metais não podem ser degradados por alguns organismos vivos e sua taxa de 

eliminação em humanos é baixa, enquanto sua acumulação nos ecossistemas é cada vez maior, 

deixando como resultados efeitos adversos irreversíveis, portanto é muito importante encontrar 

alternativas de proteção contra esses elementos (Ercal et al. 2001; Aykin-Burns et al. 2005; 

Beyersmann e Hartwig 2008).  

A defesa principal contra a intoxicação por metais pesados como o mercúrio é o aumento 

na atividade de enzimas antioxidantes e na produção de glutationa (GSH), tripeptídeo potente 

eliminador de radicais e quelante de metais; porém os níveis de GSH são seriamente 

comprometidos em populações expostas (Nersesyan et al. 2016). O consumo de vitamina C e 

alimentos ricos em antioxidantes como flavonoides e compostos fenólicos é uma das opções 

comprovadas contra a toxicidade de metais pesados (Flora 2009; Barcelos et al. 2011b; 

Nersesyan et al. 2016).  

Os compostos polifenólicos entre os quais se incluem diferentes tipos de flavonoides, 

entre outros grupos de metabólitos secundários, são atualmente reconhecidos por seu poder 

antioxidante. Devido a sua conformação estrutural ortodiidroxi (unidades catecol), que favorece 

a capacidade doadora de hidrogênios eliminadora de radicais reativos, estas substâncias 

funcionam como eliminadores de radicais livres e como quelantes de íons metálicos redox 

ativos que são capazes de catalisar a peroxidação lipídica celular (Flora 2009; Ines et al. 2012).  

Destaca-se que os derivados galoilquínicos formados por unidades de ácido gálico 

ligadas a unidades de ácido quínico, possuem grupos metoxílicos na posição 3 da porção galoil 



(Figura 2), expondo a conformação catecol (ortodiidroxi), que pode agir na quelação de metais 

tóxicos. 

 

Figura 2 - Estrutura química de derivados galoilquínicos isolados das folhas de C. 

langsdorffii. Unidades de ácido quínico esterificadas com unidades galoil ou metoxigaloil.  

 
Fonte: Adaptado de Nogueira et al. (2015). 

 

Alguns estudos têm comprovado o efeito protetor de alguns compostos fenólicos. In 

vitro, a exposição de células hepáticas (HepG2) à quercetina, reduziu os efeitos de estresse 

oxidativo e dano ao DNA (Barcelos et al. 2011b). In vivo também foi demonstrado que este 

flavonoide protegeu hepatócitos e leucócitos periféricos contra os efeitos adversos originados 

pela exposição ao metilmercúrio (MeHg), diminuindo o dano no DNA e mantendo os níveis de 

glutationa e glutationa peroxidase mais altos comparados com o tratamento com o mercúrio 

(Barcelos et al. 2011a). Entre os derivados galoilquínicos, o ácido 3,5‐O‐di‐galoilquínico 

também apresentou efeito antioxidante em células tumorais de leucemia (K526), aumentando a 

atividade de enzimas antioxidantes e de reparo do DNA (Ines et al. 2012). 

 

1.7 Ensaios de citotoxidade e modelos celulares. 

Para avaliar o possível risco toxicológico de um composto é indispensável a obtenção 

de informações sobre sua toxicidade; para tanto, um modelo de cultura de células in vitro pode 

ser utilizado inicialmente para este rastreio antes da avaliação em estudos com animais (Rothen-

Rutishauser et al. 2008).  

Atualmente, existem diferentes técnicas de detecção de toxicidade in vitro, como por 

exemplo a diferenciação de células viáveis/não viáveis por métodos colorimétricos que 

detectam a alteração de funcionamento de enzimas ou organelas (Scherließ 2011). O ensaio de 



alamar blue é um dos testes mais empregados devido às suas vantagens como sensibilidade, 

custo-benefício e rapidez (Munshi et al. 2014).   

O ensaio de alamar blue tem como ativo a resazurina (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona 

10-óxido), composto oxidado não fluorescente que ao entrar nas células, é reduzido pelo 

ambiente intracelular criado pelo recebimento de elétrons dos processos metabólicos da célula; 

quando reduzida, a resazurina forma o composto rosa fluorescente chamado resorufina, 

servindo como medida da viabilidade celular por alteração da cor e fluorescência (Hamid et al. 

2004; Munshi et al. 2014).  

Outro ensaio reconhecido para determinar a capacidade de uma substância exercer efeito 

citotóxico em células de mamíferos é o de Eficiência Clonogênica. Inicialmente pensado para 

determinar a capacidade das células de reproduzir-se após o tratamento com radiação iônica, 

este ensaio testa o potencial mitótico das células e sua capacidade de formar uma colônia após 

o tratamento com possíveis agentes que podem produzir danos nos cromossomas e apoptose 

entre outros processos que levam à morte reprodutiva celular (Franken et al. 2006)    

A utilização de linhagens celulares em ensaios de “screening” toxicológico fornece 

informações importantes sobre a segurança de um composto; assim, a escolha da linhagem 

celular é muito relevante e deve considerar a expressão da atividade enzimática, a fim de 

simular os processos de metabolização in vivo (Hamid et al. 2004; Donato et al. 2008).  

O descobrimento da possível hepatotoxicidade de novos medicamentos em estágios 

tardios de estudos clínicos, pode ser evitado por meio de estudos in vitro; no entanto, o uso de 

hepatócitos humanos primários têm procedimentos de isolamento complicados, vida útil 

limitada, variabilidade interindividual e alto custo, assim as células imortalizadas são propostas 

como boa alternativa para os estudos por sua disponibilidade e estabilidade fenotípica (Gerets 

et al. 2012). 

 Uma destas alternativas é o uso de células de hepatocarcinoma humano (HepG2), que 

têm características fenotípicas de hepatócitos humanos, demonstrando capacidades metabólicas 

como a expressão de enzimas mono-oxigenases dependentes de citocromo P450 e níveis 

normais de enzimas da fase II, entre outra características que demonstram sua habilidade para 

realizar reações de biotransformação e detoxificação, mostrando-se como um bom modelo de 

estudos de toxicidade de moléculas (Dehn et al. 2004; Gerets et al. 2012; Gonzales et al. 2015).  

As células de feocromocitoma da medula de rato (PC12), derivadas de tumor adrenal 

são consideradas como uma linhagem bem caracterizada que possue características de células 

neuronais devido a sua capacidade de diferenciar-se em células semelhantes a neurônios 

(Aykin-Burns et al. 2005; da Silva Machado et al. 2013). Esta capacidade de responder ao fator 



de crescimento nervoso faz dela uma linhagem útil no estudo da sinalização de fatores 

neurotróficos que são importantes na regulação da proliferação e diferenciação, o qual permite 

utilizá-la como um modelo para estudar o os efeitos neurotóxicos de agentes 

quimioterapêuticos, além de serem proficientes no gene TP53, um fator recomendado em 

estudos genotóxicos (Crumpton et al. 2001; Sharifi et al. 2005; da Silva Machado et al. 2013). 

Testes com modelos de linhagens celulares não tumorais, também são requeridos na 

avaliação toxicológica de substâncias. A linhagem celular V79 (fibroblastos de pulmão de 

hamster chinês) é amplamente utilizada, devido a sua estabilidade na expressão dos genes P450, 

cuja atividade pode ser comparada com a de hepatócitos humanos; além disso, a linhagem 

expressa o gene NAT2 (N-acetiltransferase 2), importante na metabolização de fármacos e 

carcinógenos o qual faz dela um modelo efetivo para avaliar a toxicidade metabolismo-

dependente de compostos químicos (Donato et al. 2008).  



2. CONCLUSÕES  

O estudo fitoquímico forneceu resultados semelhantes aos previamente realizados, 

podendo-se confirmar que entre os compostos majoritários nas folhas de C. langsdorffii estão 

os flavonoides quercitrina e afzelina e derivados galoilquínicos metoxilados. 

 

O método de cromatografia contracorrente é um método seletivo para a separação de 

flavonoides majoritários presentes na fração em acetato de etila de C. langsdorfii, assim como 

a cromatografia de filtração em gel é efetiva na separação dos compostos galoilquínicos. 

 

Tanto os flavonoides quanto os compostos galoilquínicos testados, não mostraram 

citotoxidade nas linhagens celulares HepG2 e PC12 em concentrações menores ou iguais a 100 

µM, mostrando-se doses seguras para serem usadas no desenvolvimento de fitoterápicos. 

 

Os flavonoides quercitrina e afzelina e os compostos ácido 3’,3’’-di-O-metil-3,4-di-O-

galoilquínico (AGQ3) e ácido 3’,3’’-di-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico (AGQ4), mostraram 

efeito protetor e contra a toxicidade induzida por metilmercúrio (15 µM) na linhagem HepG2. 

Resultado oposto ao esperado foi obtido para a linhagem PC12, dos quais nenhum dos pré-

tratamentos conseguiu exercer citoproteção contra metilmercúrio (10 µM), pelo contrário, as 

substâncias exerceram efeito de redução da viabilidade celular. É provável que o efeito protetor 

esteja condicionado pela sinergia da atividade antioxidante dos polifenóis e da ação enzimática 

que conserva a linhagem hepática.   

 

Os pré-tratamentos com os flavonoides e o AGQ4 mostraram atividade citoprotetora 

significativa na linhagem HepG2 contra o nitrato de chumbo (40 µM). Para PC12 os quatro 

isolados nas concentrações de 1 e 10 µM também protegeram as células contra os efeitos 

citotóxicos do metal. Provavelmente, esta resposta também esteja relacionada à defesa 

enzimática da célula HepG2. 

 

De forma geral nos ensaios de associação dos compostos com os metais, foi possível 

observar um efeito de redução da viabilidade de forma dose-dependente, sendo que as maiores 

concentrações testadas mostravam porcentagens menores. O efeito foi muito mais significativo 

no ensaio de associação do chumbo em células PC12. Nesta linhagem, também foi possível 

observar uma leve sinergia entre o efeito tóxico do mercúrio e dos compostos; estas respostas 



podem ser consequência do efeito pró-tóxico dos compostos polifenólicos, que já tem sido 

observada em outros estudos.  

 

O ensaio de eficiência clonogênica demonstrou que só doses altas (próximas a 4 mM) 

do composto AGQ4 têm efeito negativo na atividade mitogênica da linhagem V79; 

possivelmente os derivados galoilquínicos disubstituídos sejam compostos de uso seguro a 

doses moderadas em ensaios in vitro.
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