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Resumo

Pilocarpus pennatifolius Lemmaire (Rutaceae) é uma espécie nativa

que ocorre nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, e

é popularmente conhecida por jaborandi. Essa e outras espécies de

Pilocarpus encontram-se em risco de extinção devido ao extrativismo (uso

como planta medicinal) e ao desmatamento.

O cultivo in vitro de P. pennatifolius foi realizado como uma

alternativa para a produção de pilocarpina (princípio ativo do jaborandi). A

cultura de células foi obtida em meio MS semi-sólido, suplementado com

sacarose, como fonte de carbono, e tendo como reguladores de

crescimento BAP, IAA e NAA. O tempo de duplicação da cultura de calos

foi de 22 dias. A concentração do alcalóide, determinada por técnicas

cromatográficas, foi de aproximadamente 0,1 Ilg/ mg de biomassa.

Os ensaios enzimáticos referentes à biossíntese da pilocarpina

tiveram como objetivo elucidar a etapa inicial de formação do anel

imidazólico, além da localização desta reação na planta. Os experimentos

realizados indicaram a presença da enzima histidina amino-transferase

(HAT, EC 2.6.1.38) cuja atividade catalítica foi de 46,09 nKat/ mg de

proteína, apenas no extrato protéico das raízes de P. pennatifolius.

A determinação da composição do óleo essencial por CG e CG/EM

indicou como constituintes majoritários os hidrocarbonetos tridecano

(56,8 %) e pentadecano (25,5 %). Os sesquiterpenos não oxigenados

constituíram cerca de 15 % do óleo obtido.
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Abstract

Pilocarpus pennatifolius Lemmaire (Rutaceae) is a native Brazilian

species which is commonly known as jaborandi. This species is

endangered due to its exploitation as medicinal plant and the increasingly

deforestation.

A callus culture of P. pennatifolius was established as an alternative

source for pilocarpine production (the active compound of jaborandi). The

cell culture was obtained in a semi-solid media, supplemented with

sucrose as carbon source and as growth regulators, BAP, IAA e NAA. The

doubling time for the callus culture was determined as 22 days. The

concentration of the alkaloid, obtained by chromatographic techniques

was ca. 0.1 ~g/mg dry weight.

The enzymatic assays related to pilocarpine biosynthesis were

carried out with the aim to elucidate the imidazole ring formation beyond

identify the site were this reaction takes place. The results indicated the

presence of the enzyme histidine ammonia transferase (HAT, EC 2.6.1.38)

only in the protein extract obtained from the roots of P. pennatifolius. The

catalytic activity for this enzyme was 46.09 nKat/ mg protein.

Volatile constituents from the leaves were analyzed by GC and

GC/MS and the major compounds were determined as the hydrocarbons

tridecane (56.8 %) and pentadecane (25.5 %). Almost 15 % of the total

composition was constituted of non-oxygenated sesquiterpenes.
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1.1. O gênero Pilocarpus

o gênero Pilocarpus é um dos 150 que constituem a família

Rutaceae e tornou-se conhecido mundialmente com a chegada das

primeiras expedições científicas feitas ao Brasil (HOlMSTED et aI., 1975).

Várias espécies de Pilocarpus são popularmente conhecidas por jaborandi,

em uma referência ao Tupi-Guarani, ya-mbor-endi (que causa salivação).

Devido a esta propriedade, os "jaborandis" foram inicialmente confundidos

com algumas espécies de Piper (HOlMSTED et aI., 1975, CORRÊA, 1969).

Ao todo, a família Rutaceae engloba cerca de 1500 espécies,

presentes na América tropical, sul da África e Austrália (POTER & ELIAS,

1979). A principal característica dessa família é a presença de glândulas

produtoras de óleos essenciais aromáticos que protegem as plantas contra

predadores (HABERLANDT, 1928).

Várias espécies de Rutaceae são conhecidas por sua importância

econômica, ornamental e em medicina popular. Alguns exemplos mais

comuns estão relacionados na tabela 1.1, a seguir:

Tabela 1.1: Exemplos de Rutaceae e suas diferentes utilizações

Espécie

Citrus spp.

Pi/ocarpus spp.

Zanthoxy/um spp.

Euxi/ophora paraensis

Esenbeckia febrifuga

Utilização

Horticultura, óleos essenciais

Medicina alopática (pilocarpina)

Indústria madeireira

Fabricação de tacos

Febrífugo

Referência

ALBUQUERQUE, 1968

HOLMSTED et a/., 1979

CORRÊA, 1975

LOUREIRO & SILVA, 1968

ALBUQUERQUE, 1968
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o gênero Pilocarpus foi primeiramente estabelecido em 1797, com a

descrição da espécie P. racemosus Vahl (SKORUPA, 1996). Atualmente, a

posição taxonômica desse gênero é a seguinte (KAASTRA, 1977):

Dictyolomatoídeae

Spathelioídeae

Toddalioideae

Flindersioideae

Citroideae

* citados por PlRANI (1999)

Família

Rutaceae

Subfamília

Rutoideae --

Tribo

Galipeae

(Cusparieae)

Zanthoxyleae

Ruteae

Boroneae

Diosmeae

Subtribo

Pilocarpineae --

Gêneros

Pilocarpus

Essenbeckia

Metrodorea

Raulinoa

Galipea *
Raputia *
Neoraputia *

Figura 1.1: Posicionamento do gênero Pilocarpus na família Rutaceae

As espécies de Pilocarpus ocorrem em uma vasta região do

continente americano, que abrange desde o sul da América do Norte

(México) até o sul da América do Sul (Argentina). De acordo com a

revisão feita por SKORUPA (1996), são conhecidas 16 espécies, sendo que

13 podem ser encontradas no Brasil. Vale ressaltar que 11 delas ocorrem

exclusivamente em território brasileiro onde se encontram distribuídas

desde a região Sul à Nordeste (tabela 1.2).

Somente em 1873 esta planta começou a ser estudada quanto às

suas propriedades farmacológicas, sendo comprovado que o jaborandi

possui atividade sialagoga, diurética e diaforética (CORRÊA, 1969). A

partir daí, infusos das folhas de jaborandi foram utilizadas no tratamento

de febres, estomatites, bronquites, gota, psoríase, vitiligo, doenças renais,

entre outras (HOLMSTED et aI., 1975).





Tabela 1.2: Espécies de Pilocarpus e localização (SKORUPA, 1996)

Espécie

Pilocarpus alatus C. J. Joseph ex Skorupa

Pilocarpus carajaensis Skorupa

Pilocarpus demerarae Sandwith

Pilocarpus giganteus Engler

Pilocarpus grandiflorus Engler

Pilocarpus jaborandi Holmes

Pilocarpus manuensis Skorupa

Pilocarpus microphy/lus Stapf ex Wardleworth

Pilocarpus pauciflorus St. Hilaire

Pilocarpus pennatifolius Lemmaire

Localização

Brasil (Pará e Mato Grosso)

Brasil (Pará)

Guiana Inglesa

Brasil (Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de

Janeiro e São Paulo)

Brasil (Alagoas, Bahia e Espírito Santo)

Brasil (Ceará e Pernambuco)

Peru (Parque Nacional do Manu)

Brasil (Maranhão, Mato Grosso, Pará e Piauí),

Suriname

Brasil (Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São

Paulo) (subespécie pauciflorus)

Brasil (Bahia) (subespécie c1avatus)

Brasil (subespécie organensis)

Brasil (Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,

Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, São Paulo), Paraguai (Caazapá,

Paraguarí), Argentina (Missiones)

U1



Tabela 1.2: Espécies de Pilocarpus e localização (SKüRUPA, 1996) (continuação)

Espécie

Pilocarpus peruvíanus (Macbride) Kaastra

Pilocarpus racemosus Vahl

Pílocarpus ríedelianus Engler

Pílocarpus spicatus St. Hilaire

Pílocarpus sulcatus Skorupa

Pilocarpus trachy/lophus Holmes

Localização

Bolívia, Brasil (Acre, Rondônia e Mato Grosso) e Peru

México, Antilhas, Colômbia, Venezuela e Guiana

Inglesa (subespécie racemosus)

Venezuela e Colômbia (subespécie goudotíanus)

Costa Rica e EI Salvador (subespécie viridulus)

Brasil (Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba e

Pernambuco)

Brasil (Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São

Paulo) (subespécie spicatus)

Brasil (Bahia) (subespécie longeracemosus)

Brasil (Ceará, Paraíba e Pernambuco) (subespécie

aracatensis)

Brasil (Bahia e Minas Gerais)

Brasil (Bahia, Ceará, Minas Gerais e Piauí)

0\
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1.2. Principais metabólitos secundários de Pilocarpus

1.2.1. Alcalóides

Cerca de 12000 alcalóides já foram identificados na natureza. Essa

classe de metabólitos secundários ocorre em cerca de 20% das espécies

vegetais estudadas (FACCHINI, 2001). Quimicamente, são definidos como

bases de baixa massa molecular que possuem nitrogênio em anel

heterocíclico (alcalóides verdadeiros) ou não (proto- ou pseudoalcalóides)

(DEWICK, 2000). Nas plantas, essas substâncias são relatadas como

reserva de nitrogênio ou defensivos naturais contra predadores ou

patógenos (HENRIQUES et ai., 2000). São biossintetizados a partir de

aminoácidos sendo assim agrupados de acordo com o precursor

biogenético.

Os alcalóides derivados do jaborandi são em sua maioria

imidazólicos e especula-se que o aminoácido L-histidina seja seu precursor

biossintético (BATIERSBY & OPENSHAW, 1953; BROCHMANN-HANSSEN et

ai., 1975; CORDELL, 1981; DEWICK, 2000). Contudo, esta hipótese ainda

não foi confirmada.

A pilocarpina (e outros alcalóides imidazólicos) é obtida de várias

espécies de Pilocarpus. Ao todo foram isolados 9 alcalóides com núcleo

imidazólico das 8 espécies de Pilocarpus já estudadas (tabela 1.3). Apesar

de sua semelhança estrutural, apenas a pilocarpina apresentou atividade

colinérgica, atuando no SNC como estimulante do sistema parassimpático
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(bexiga, canais lacrimais, glândulas salivares e sudoríparas). Este

alcalóide é o fármaco utilizado no tratamento do glaucoma (perda da visão

periférica devido ao aumento da pressão intra-ocular). A utilização de

colírios à base de sais de pilocarpina (c1oridratos ou nitratos)

descongestiona o canal de Schlem (ângulo), normalizando o fluxo do

humor aquoso (fluido que irriga a córnea), diminuindo a pressão intra

ocular (KOROLKOVAS, 1996). A isopilocarpina (2) é praticamente inativa

quanto à sua ação colinérgica em comparação com seu epímero, a

pilocarpina.

A ação sialagoga, isto é, aumento da produção de saliva, é

atualmente explorada com objetivo de minorar os danos causados às

glândulas salivares (xerostomia ou boca seca), devido à radio- ou

quimioterapia em casos de câncer na região da garganta ou cabeça. A

ingestão oral de pílocarpina mostrou ser eficaz na normalização do fluxo

salivar, sendo seus efeitos colaterais toleráveis (MILLER, 1993; VALDEZ et

aI., 1993).

Nenhuma outra atividade farmacológica foi reportada na literatura

para os outros alcalóides imidazólicos do gênero Pilocarpus.

Além dos alcalóides imidazólicos, são descritos também alcalóides

indólicos e quinolínicos, ambos derivados do L-triptofano.

O alcalóide indólico N,N-dimetil-S-metóxi-triptamina (10) e seu

análogo desmetilado a N,N-dimetil-triptamina (11), conhecido como DMT,

foram isolados a partir das folhas de P. pauciflorus ssp. organensis

(BALSAM & VOIGTLÃNDER, 1978). Ambos atuam no SNC provocando
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alucinações. Existem alguns relatos sobre a utilização de P. organensis na

preparação da bebida alucinógena conhecida como Ayahuasca (Ayahuasca

analogues1
).

o alcalóide quinolínico dictamina (14) obtido de P. grandiflorus, por

sua semelhança estrutural com as cumarinas, apresentou atividade

fotossensibilizante (ASHWOOD et aI., 1982). Não foi relatada na literatura

qualquer atividade farmacológica para os demais alcalóides quinolínicos

isolados de espécies de Pilocarpus.

1 Ayahuasca analogues. Disponível em www.serendipity.li/dmt/hoasca.html.
Acesso: 22 ago. 2002.



Tabela 1.3: Alcalóides encontrados em espécies de Pilocarpus e suas respectivas atividades

Substância

pilocarpina (1)

isopilocarpina (2)

pilocarpidina (3)

isopilocarpidina (4)

pilosina (5)

isopilosina (6)

epiisopilosina (7)

epiisopiloturina (8)

13-nor-7( ll)-de-hidro-pilocarpina (9)

N, N- dimetil-5-metóxi-triptamina (lO)

N,N-dimetil-triptamina (11)

Espécie

P. jaborandi
P. microphy/lus
P. pennatifolius
P. racemosus
P. trachy/lophus
P. riedelianus

P. jaborandi
P. microphy/lus
P. pennatifolius

P. jaborandi

P. jaborandi

P. jaborandi
P. microphy/lus

P. jaborandi

P. jaborandi

P. jaborandi

P. trachy//ophus

P. organensis

P. organensis

Atividades

Sialagoga
Diurética
Diaforética

n.r. *

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Alucinógeno

Alucinógeno

Referência

GERRARD, 1875
HARDY, 1875
JOWETT, 1900
MESTER, 1973
PAYO HILL et aI., 1995
ANDRADE NETO et aI., 1996
GUERREIRO et aI., 2003

GERRARD, 1875
HARDY, 1875
MESTER, 1973

JOWETT, 1900

JOWETT, 1900

PYMAN, 1912
VOIGTLÃNDER & ROSENBERG, 1959
TEDESCHleta~, 1973

VOIGTLÃNDER & ROSENBERG, 1959

TEDESCHI et aI., 1973

TEDESCHleta~, 1973

ANDRADE NETO et aI., 1996

BALSAM & VOIGTLÃNDER, 1978
RIBA et aI., 2002

BALSAM & VOIGTLÂNDER, 1978
RIBA et aI., 2002

.....
o



Tabela 1.3: Alcalóides encontrados em espécies de Pilocarpus e suas respectivas atividades (continuação)

Substância Espécie Atividades Referência

plastidesmina (12)

(lH)-4-metáxi-2-quinolona (13)

dictamina (14)

* n.r. - não relatado

P. grandiflorus

P. grandiflorus

P. grandiflorus

n.r. de SOUZA et aI., 2003

n.r. de SOUZA et aI., 2003

Antifúngico ASSWOOO-SMITH et aI., 1982
Vasorrelaxante YU et aI., 1992
Fotossensi bilizante de SOUZA et aI., 2002
Anticoagulante SU et aI., 1998

~

~
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Figura 1.3: Estruturas dos alcalóides isolados em espécies de Pilocarpus
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1.2.2. Cumarinas

Cumarinas são metabólitos secundários biossintetizados a partir do

ácido p-cumarínico (derivado da L-fenilalanina). Além das cumarinas

simples (escopolentina (28»), também foram isoladas de espécies de

Pilocarpus piranocumarinas (Iineares- luvangetina (17) ou angulares

allo-xantoxiletol (19») e furanocumarinas (Iineares- bergaptano (20) ou

angulares- 3-metóxi-angelicina (26»). Algumas cumarinas que

apresentam em sua estrutura um grupo prenila ligado a um oxigênio

(donatina (18), imperatorina (23») ou a um carbono (ostol (30»).

A eficácia das infusões de jaborandi no tratamento de doenças de

pele pode ser atribuída a essa classe de substâncias devido a sua

atividade fotossensibilizante. Atualmente, a repigmentação da pele para

tratamento de psoríase e vitiligo é feita por fotoquimioterapia. Esta

técnica consiste no uso (tópico ou oral) de uma cumarina (geralmente o

8-metóxi-psoraleno), combinado à irradiação do local afetado com luz UVA

(320-380 nm) (MANDERFELD et aI., 1997).

Os extratos hexânico e diclorometânico de P. spicatus e P. giganteus

exibiram potencial atividade antichagásica no teste de letalidade em

Trypanosoma cruzi (MAFEZOLI et aI., 2000). Demonstrou-se que a

chalepina (34), isolada a partir das folhas de P. spicatus, é a substância

ativa na inibição deste parasita. Através de cristalografia de raios-X, foi

mostrado que a chalepina se complexa com a enzima GAPDH
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(gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase), inibindo a glicólise em T. cruzi.

(PAVÃO et aI., 2002).

Estudos realizados por HUANG et aI. (1994) verificaram que

análogos sintéticos da seselina (35) apresentaram uma potencial

atividade anti-HIV.



Tabela 1.4: Cumarinas encontradas em espécies de Pílocarpus e suas respectivas atividades

Substância

xantiletina (15)

xantoxiletina (16)

luvangetina (17)

donatina (18)

allo-xantoxiletol (19)

bergaptano (20)

Espécie

P. goudotianus

P. racemosus

P. riedelianus

P. goudotianus

P. goudotianus

P. racemosus

P. goudotianus

P. goudotianus

P. goudotianus

P. racemosus

Atividade

Antifúngico
Anticoagulante
Aleloquímico
Inseticida

Anticoagulante
Aleloquímico
Inseticida

Aleloquímico
Inseticida

Aleloquímico
Inseticida

Aleloquímico
Inseticida

Fotossensibilizador
Bactericida
Aleloquímico
Inseticida

Referência

AMARO-LUIS et aI., 1990
TENG et aI., 1992
MACÍAS et aI., 1993
CALCAGNO et aI., 2002

AMARO-LUIS et aI., 1990
TENG et aI., 1992
MACÍAS et aI., 1993
CALCAGNO et aI., 2002

AMARO-LUIS et aI., 1990
COMPAGNONE e RODRIGUEZ, 1993
MACÍAS et aI., 1993
CALCAGNO et aI., 2002

AMARO-LUIS et aI., 1990
MACÍAS et aI., 1993
CALCAGNO et aI., 2002

AMARO-LUIS et aI., 1990
MACÍAS et aI., 1993
CALCAGNO et aI., 2002

AMARO-LUIS et aI., 1990
COMPAGNONE e RODRIGUEZ, 1993
MACÍAS et aI., 1993
MANDERFELD et aI., 1997
CALCAGNO et aI., 2002

.....
U1



Tabela 1.4: Cumarinas encontradas em espécies de Pilocarpus e suas respectivas atividades (continuação)

Substância

8-metóxi-psoraleno (21)

isopimpinelina (22)

imperatorina (23)

tricoclina (24)

{+ )-elisina (25)

3-metóxi-angelicina (26)

3,6-dimetóxi-angelicina (27)

Espécie

P. goudotianus
P. racemosus

P. goudotianus

P. goudotianus

P. goudotianus

P. goudotianus
P. grandiflorus

P. riedelianus

P. riedelianus

Atividade

Fotossensibilizador
Vaso-relaxante
Bactericida
Aleloquímico
Inseticida

Vaso-relaxante
Bactericida
Aleloquímico
Inseticida

Vaso- relaxante
Anticoagulante
Aleloquímico
Inseticida

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Referência

AMARO-LUIS et aI., 1990
COMPAGNONE e RODRIGUEZ, 1993
MACÍAS et aI., 1993
MANDERFELD et aI., 1997
CHIOU et aI., 2001
CALCAGNO et ai., 2002

AMARO-LUIS et aI., 1990
MACÍAS et aI., 1993
CHIOU et aI., 2001
CALCAGNO et aI., 2002
NGWENDSON et aI., 2003

AMARO-LUIS et aI., 1990
SU etal., 1998
CHIOU et aI., 2001
NGWENDSON et ai., 2003

AMARO-LUIS et ai., 1990

AMARO-LUIS et ai., 1990
de SOUZA et aI., 2003

MÜLLER et aI., 1993

MÜLLER et aI., 1993

,...
m



Tabela 1.4: Cumarinas encontradas em espécies de Pilocarpus e suas respectivas atividades (continuação)

Substância

escopolentina (28)

pimpinelina (29)

ostel (30)

hidrato de meranzina (31)

esfondina (32)

auraptano (33)

chalepina (34)

seselina (35)

umbeliferona (36)

13, 13- dimetil-G metóxi-2H, 8H-pirano
(2, 3)- cromen-2-ona (37)

7- hidróxi- 3- (1', l'-dimetilalil)- 8- metóxi
cumarina (38)

3'-hidróxi-dipetalolactona (39)

3' ,4'-di-hidro-3'-hidróxi-dipetalolactona (40)

3-(l',l'-dimetilalil)-escopolentina (41)

* n.r. - não relatada

Espécie

P. riedelianus
P. grandiflorus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. spicatus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. grandiflorus

P. grandiflorus

P. grandiflorus

Atividade

Antioxidante

n.r.

Anticoagulante
Vaso-relaxante

n.r.

n.r.

Antitumoral

Antichagásico

Anti-HIV

Antioxidante

n.r.

Bactericida
Antifúngico

n.r.

Antifúngico

Antifúngico

Referência

MÜLLER et aI., 1993
de SOUZA et aI., 2002
SHAW et aI., 2003

MÜLLER et a/., 1993

MÜLLER et a/., 1993
CHIOU et aI., 2001

MÜLLER et aI., 1993

MÜLLER et aI., 1993

MÜLLER et aI., 1993
MURAKAMI et aI., 1997

PAVÃO et aI., 2002

GUERREIRO et aI., 2001
HUANG et aI., 1994

HOULT e PAYA, 1996
GUERREIRO et a/., 2001

GUERREIRO et aI., 2001

GUERREIRO et a/., 2001

de SOUZA et a/., 2001

de SOUZA et aI., 2003

de SOUZA et a/., 2003

.....
-...J
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1.2.3. Flavonóides

Os flavonóides representam um dos mais importantes grupos de

compostos fenólicos e, tal qual as cumarinas, são biossintetizados a partir

da L-fenilalanina (4-cumaroil-CoA). São metabólitos facilmente

encontrados em várias espécies de Citrus (Rutaceae), sendo isolados de

frutos, flores, sementes e folhas (MIDDLETON, 1984). Exibem uma série

de atividades farmacológicas, das quais a antioxidante é a mais estudada.

A ação antioxidante é devida à capacidade que tais substâncias possuem

de capturar as espécies reativas de oxigênio e radicais livres, restringindo

sua produção (KIM et aI., 2002). Além de atuarem como antioxidantes, os

flavonóides possuem atividade analgésica (THIRUGNANASAMBANTHAN et

aI., 1990), sedativa (MEDINA et aI., 1997; MARDER & PALADINI, 2002) e

antiinflamatória (PATHAK et aI., 1991), entre outras.

Na busca de novas substâncias para o tratamento de doenças

neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, os flavonóides têm se

mostrado bastante promissores (KIM et aI., 2002). Acredita-se que a

produção de espécies reativas de oxigênio no organismo esteja

estreitamente relacionada à manifestação desta doença (MAKERSBY,

1997).

A hesperidina (46), isolada em P. trachy/lophus (BERTRAND et aI.,

2001), apresentou uma grande variedade de atividades farmacológicas,

entre as quais antiinflamatória, bactericida, fungicida, antiviral, abortiva,

analgésica, antipirética e antioxidante (GARG et aI., 2001). Recentemente,
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foi verificado que esta substância também possui propriedades sedativas

(MARDER et aI., 2003). Esse flavonóide é obtido principalmente de

espécies de Citrus (KANES et aI., 1993; HOROWITZ & GENTILI, 1963) e

Zanthoxylum (ARTHUR et aI., 1956).

A tabela 1.5, a seguir, apresenta os flavonóides isolados a partir de

espécies de Pilocarpus bem como suas respectivas atividades

farmacológicas.



Tabela 1.5: Flavonóides isolados a partir de espécies de Pilocarpus e suas respectivas atividades

Sustância

3,4', 5, 7-tetra-hidróxi-3', 6-dimetóxi-f1avona- 3-0-~-rutinosídeo (42)

3,4', 5, 7-tetra-hidróxi-6-metóxi-flavona- 3-0-~-rutinosídeo(43)

patulentina- 3-0-p-rutinosídeo (44)

axilarina (45)

hesperidina (46)

* n.r. - não relatada

Espécie Atividade

P. trachyl/ophus n.r.*

P. trachyl/ophus n.r.

P. trachyllophus Antioxidante

(aglicona)

P. trachyllophus Antioxidante

P. trachyllophus Antioxidante

Sedativo

Referência

BERTRAND et aI., 2001

BERTRAND et aI., 2001

BERTRAND et aI., 2001

BERTRAND et ai., 2001
KIM et aI., 2002

ANDRADE NETO et ai., 1996
KIM et ai., 2002

N
N
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Figura 1.5: Estruturas dos flavonóides isolados em espécies de Pilocarpus
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amirina (109)/ a ocotilona (111) e o germanicol (114) (de SOUZA et al.,

2003). Em P. trachy/lophus foi isolado o acetato de p-amirina (110)/ para

o qual foi relatada uma atividade citostática alta em células HEp-2

(GOMEZ et aI. 1997).

Dos vários esteróides isolados, somente o p-sitosterol (115) teve

atividades farmacológicas descritas na literatura, tais como angiogênica,

anti-helmíntica, anti-microbial e antitumoral (MOON et aI. / 1999;

VILLASENOR et aI., 2002; SINGH & SINGH, 2003; AWAD et ai., 2003).



Tabela 1.6: Terpenóides identificados em espécies de Pilocarpus

Terpeno (classe)

Monoterpenos

3.7.7-trímetil-biciclo-[3.1.1]-2-hepteno (47)

u-pineno (48)

j3-pineno (49)

canfeno (50)

borneol (51)

linalol (52)

mirceno (53)

E-~-ocimeno (54)

Z-13-ocimeno (55)

Espécie

P. microphy/lus, P. affinis

P. jaborandi, P. microphy/lus,

P. affinis, P. spicatus,

P. grandiflorus

P. spicatus, P. grandiflorus

P. spicatus

P. spicatLls

P. spicatus, P. grandiflorus

P. jaborandi, P. affinis, P. spicatus,

P. grandiflorus

P. spicatus, P. pennatifolius

P. pennatifolius

Referência

CRAVEIRO et ai., 1979

CRAVEIRO et aI., 1979

SANTOS et ai., 1997

ANDRADE NETO et ai., 2002

SANTOS et ai., 1997

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et ai., 2002

ANDRADE NETO et ai., 2002

SANTOS et ai., 1997

ANDRADE NETO et ai., 2002

CRAVEIRO et ai., 1979

SANTOS et ai., 1997

ANDRADE NETO et ai., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

SANTOS et aI., 2004

SANTOS et ai., 2004

N
O'l



Tabela 1.6: Terpenóides identificados em espécies de Pilocarpus (continuação)

Terpeno (classe)

Monoterpenos

Iimoneno (56)

sabineno (57)

8-3-careno (58)

a-terpineno (59)

y-terpineno (60)

a- terp(neol (61)

terpinen-4-ol (62)

p-cimeno (63)

13-felandreno (64)

l,8-cineole (65)

Espécie

P. jaborandi, microphy/lus, P. affinis,

P. trachyllophus, P. spicatus,

P. grandiflorus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

Referência

CRAVEIRO et aI., 1979

ANDRADE NETO et aI., 1995

SANTOS et aI., 1997

ANDRADE NETO et aI., 2000, 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

N
'-J



Tabela 1.6: Terpenóides identificados em espécies de Pilocarpus (continuação)

Terpeno (classe)

5esquiterpenos

2,2- farnesol (66)

E-nerolidol (67)

I)-bisaboleno (68)

8-cadineno (69)

y-cadineno (70)

germacreno D (71)

I)-cubebeno (72)

y-muuroleno (73)

Espécie

P. spicatus

P. spicatus

P. trachy/lophus, P. spicatus

P. microphy/lus, P. trachy/lophus,

P. spicatus. P. pennatifolius

P. trachy/lophus, P. spicatus

P. trachy/lophus, P. spicatus

P. spicatus, P. pennatifolius

P. spicatus, P. pennatifolius

Referência

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 1995

SANTOS et aI., 1997

ANDRADE NETO et aI., 2000, 2002

CRAVEIRO et aI., 1979

ANDRADE NETO et aI., 1995

ANDRADE NETO et aI., 2000, 2002

SANTOS et aI., 2004

ANDRADE NETO et aI., 1995

SANTOS et aI., 1997

ANDRADE NETO et aI., 2000, 2002

ANDRADE NETO et aI., 1995

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 1995

ANDRADE NETO et aI., 2002

SANTOS et aI., 2004

ANDRADE NETO et aI., 1995

ANDRADE NETO et aI., 2002

SANTOS et aI., 2004

IV
(Xl



Tabela 1.6: Terpenóides identificados em espécies de Pilocarpus (continuação)

Terpeno (classe)

Sesquiterpenos

a-muuroleno (74)

germacreno-4-D-ol (75)

a-cadinol (76)

cubenol (77)

T-muurolol (7S)

calacoreno (79)

a-calacoreno (SO)

y-calacoreno (Sl)

cadaleno (S2)

sesquicamaenol (S3)

sesquicamaenol A (S4)

8-elemeno (S5)

germacreno A (S6)

germacreno B (S7)

selineno (SS)

Espécie

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatu5

P. spicatus

P. spicatus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. riedelianus

P. spicatus

P. spicatus

P. pennatifolius

P. affinis, P. pennatifolius

Referência

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO etal., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

GUERREIRO et aI., 2001

GUERREIRO et aI., 2001

GUERREIRO et ai., 2001

GUERREIRO et aI., 2001

GUERREIRO et aI., 2001

GUERREIRO et aI., 2001

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

SANTOS et aI., 2004

CRAVEIRO et aI., 1979

SANTOS et ai., 2004

N
1.0



Tabela 1.6: Terpenóides identificados em espécies de Pilocarpus (continuação)

Terpeno (classe)

Sesquiterpenos

13-elemeno (89)

biciclo-germacreno (90)

elemol (91)

13-eudesmol (92)

ciclo-sativeno (93)

óxido de cariofileno (94)

a-humuleno (9S)

a-Copaeno (96)

Espécie

P. spicatus, P. pennatifolius

P. spicatus, P. pennatifolius

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. trachyllophus, P. spicatus

P. microphyllus, P. trachyllophus,

P. spicatus, P. grandiflorus,

P. pennatifolius

P. microphyllus, P. spicatus,

P. pennatifolius

Referência

ANDRADE NETO et aI., 1995

ANDRADE NETO et aI., 2002

SANTOS et aI., 2004

ANDRADE NETO et aI., 2002

SANTOS et aI., 2004

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et aI., 2002

ANDRADE NETO et ai., 1995

SANTOS et aI., 1997

ANDRADE NETO et aI., 2000, 2002

CRAVEIRO et ai., 1979

ANDRADE NETO et aI., 1995

SANTOS et aI., 1997

ANDRADE NETO et aI., 2000, 2002

SANTOS et aI., 2004

CRAVEIRO et ai., 1979

ANDRADE NETO et aI., 2002

SANTOS et aI., 2004

w
o



Tabela 1.6: Terpenóides identificados em espécies de Pilocarpus (continuação)

Terpeno (classe)

Sesquiterpenos

p-borboneno (97)

p-cariofileno (98)

a-guaiaeno (99)

espatulenol (100)

a-cubebeno (101)

allo-aromadendrano (102)

globulol (103)

viridiflorol (104)

guaiol (105)

bulnesol (106)

Espécie

P. trachyllophus, P. pennatifolius

P. microphyllus, P. trachyllophus, P.

spicatus, P. pennatifolius

P. microphyllus

P. trachyllophus, P. pennatifolius

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

P. spicatus

Referência

ANDRADE NETO et ai., 1995

ANDRADE NETO et ai., 2002

SANTOS et ai., 2004

CRAVEIRO et ai., 1979

ANDRADE NETO et ai., 1995

SANTOS et ai., 1997

ANDRADE NETO et ai., 2000, 2002

SANTOS et ai., 2004

CRAVEIRO et ai., 1979

ANDRADE NETO et ai., 1995

ANDRADE NETO et ai., 2000

SANTOS et ai., 2004

ANDRADE NETO et ai., 2002

ANDRADE NETO et ai., 2002

ANDRADE NETO et ai., 2002

ANDRADE NETO et ai., 2002

ANDRADE NETO et ai., 2002

ANDRADE NETO et ai., 2002

w....



Tabela 1.6: Terpenóides identificados em espécies de Pílocarpus (continuação)

Terpeno (classe)

Díterpenos

sandaracopimaradieno (107)

angustifolina (lOS)

Tríterpenos

~-amirina (109)

acetato de ~-amirina (110)

ocotilona (111)

3-~-acetóxi-24- metil- 25-eti 1
20,24-epóxi-damarano (112)

3-oxo- 24-metil- 25-etil
20,24-epóxi-damarano (113)

germanicol (114)

Espécie

P. jaborandi

P. riedelianus

P. grandif/orus

P. trachy//ophus

P. grandif/orus

P. spicatus

P. spicatus

P. grandif/orus

Referência

CRAVEIRO et a/., 1979

GUERREIRO et a/., 2001

de SOUZA et a/., 2003

BERTRAND et a/., 2001

de SOUZA et a/., 2003

ANDRADE NETO et a/., 1994

ANDRADE NETO et a/., 1994

de SOUZA et ai., 2003

W
N



Tabela 1.6: Terpenóides identificados em espécies de Pilocarpus (continuação)

Terpeno (classe)

Esteróides

~-sitosterol {11S)

~-sitosterona (116)

7-oxo-~-sitosterol(117)

estigmast-3J-diona (118)

7-~-hidróxi-estig mast-4-en-3-ona (119)

Polisoprenóides

12-prenol (120)

[3E, 9Z]-13-prenol (121)

[3E, 10Z]-14-prenol (122)

Espécie

P. grandif/orus

P. grandif/orus

P. grandiflorus

P. grandiflorus

P. grandiflorus

P. trachyllophus

P. trachyllophus

P. trachyllophus

Referência

de SOUZA et a/., 2003

de SOUZA et ai., 2003

de SOUZA et ai., 2003

de SOUZA et ai., 2003

de SOUZA et ai., 2003

BERTRAND et ai., 2001

BERTRAND et ai., 2001

BERTRAND et ai., 2001

w
w
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Figura 1.6: Estruturas dos terpenóides isolados em espécies de Pilocarpus
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Sesquiterpenos
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Figura 1.6: Estruturas dos terpenóides isolados em espécies de Pilocarpus
(continuação)
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Sesquiterpenos
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Figura 1.6: Estruturas dos terpenóides isolados em espécies de Pilocarpus
(continuação)
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Diterpenos

Triterpenos
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Figura 1.6: Estrutura dos terpenóides isolados em espécies de Pilocarpus
(continuação)
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Figura 1.6: Estrutura dos terpenóides isolados em espécies de Pilocarpus
(continuação)
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1.2.5. Outros metabólitos secundários isolados de Pílocarpus

Além das substâncias detalhadas anteriormente, foram isolados de

espécies de Pilocarpus cetonas, álcoois, amidas, lignanas, ácidos

carboxílicos, ésteres e hidrocarbonetos (tabela 1.7).

Duas lignanas, outra categoria de derivados da L-fenilalanina, foram

isoladas das espécies Pilocarpus. Lignóides são substâncias responsáveis

pela constituição das paredes das células vegetais, conferindo a elas a

rigidez característica. Uma delas, o lirio-resinol B (124), isolada em

P. grandiflorus (de SOUZA et aI., 2003), apresentou atividade

antichagásica (SAUVAIN et aI., 1996).

A amida pelitorina (125), foi obtida a partir das folhas de

P. trachy/lophus, é conhecida por sua pronunciada atividade inseticida

sendo isolada freqüentemente de espécies de Piper (HE et aI., 2002).

Os padrões de n-alcanos constituem importantes marcadores

taxonômicos na classificação de plantas quanto a gênero e espécie, de

acordo com EGLINTON et aI. (1962). Algumas espécies de Pílocarpus

analisadas quanto às graxas epicuticulares, apresentaram um padrão de

hidrocarbonetos variando de C14-C33 (SKORUPA et aI., 1998). Em P.

jaborandi foi isolado um hidrocarboneto aromático C20, o qual é

considerado um marcador para essa espécie, pois não foi encontrado em

outros Pilocarpus spp. (NEGRI et aI., 1998).



Tabela 1.7: Outros metabólitos secundários isolados a partir de espécies de Pilocarpus e suas respectivas atividades

Substância

(- )-episesamina (123)

lirio-resinol B (124)

pelitorina (125)

eugenol (126)

ácido N',N'-dimetil-antranílico (127)

ácido vanílico (128)

siringaldeído (129)

2-undecanona (130)

2-tridecanona (131)

l-hidróxi-2-tridecanona (132)

2-hidróxi-glutarato de etila (133)

hexadecanoato de meti la (134)

hexanol (135)

undecanol (136)

Espécie

P. trachyllophus

P. grandiflorus

P. trachyllophus

P. pennatifolius

P. grandiflorus

P. grandiflorus

P. grandiflorus

P. spicatus
P. trachyllophus
P. jaborandi
P. spicatus
P. trachyllophus
P. jaborandi
P. trachy/lophus

P. racemosus

P. pennatifolius

P. pennatifolius

P. pennatifolius

Atividade

n.r.*

Antichagásica

Inseticida

Inseticida
Anestésica
Antioxidante
Antifúngica

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Referência

ANDRADE NETO et aI., 1995

de SOUZA et aI., 2003
SAUVAIN et aI., 1996

ANDRADE NETO et aI., 1995
HE et aI., 2002

SANTOS et aI., 2004
PARK et al.,2000
OGATA et aI., 2000
PRIYADARSINI et aI., 1998
MEEPAGALA et aI., 2002

de SOUZA et aI., 2003

de SOUZA et aI., 2003

de SOUZA et aI., 2003

SANTOS et aI., 1997
ANDRADE NETO et aI., 1995
ANDRADE NETO et aI., 2000, 2002
SANTOS et aI., 1997
ANDRADE NETO et aI., 1995
ANDRADE NETO et aI., 2000, 2002

ANDRADE NETO et aI., 1996

COMPAGNONE & RODRIGUEZ, 1993

SANTOS et aI., 2004

SANTOS et aI., 2004

SANTOS et aI., 2004

~
o



Tabela 1.7: Outros metabólitos secundários isolados a partir de espécies de Pí/ocarpus e suas respectivas atividades
(continuação)

Substância Espécie Atividade

1-fenil-S-vinil-S,9-dimetil-decano (137) P. jaborandí n.r.

tridecano (138) P. pennatifolius n.r.

pentadecano (139) P. pennatifolius n. r.

n-alcanos (140) P. alatus, P. carajaensis, n.r.
P. giganteus, P. sulcatus,
P. paucif/orus, P. jaborandi,
P. grandiflorus, P. riedelianus,
P. microphy/lus

*n.r. - não relatada

Referência

NEGRI et ai., 1998
SKORUPA et ai., 1998

SANTOS et ai., 2004

SANTOS et ai., 2004

SKORUPA et ai., 1998

.+>.
f-O
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Figura 1.7: Outros metabólitos secundários isolados a partir de espécies de
Pilocarpus
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1.3. Conclusão

Foram reunidas as informações disponíveis na literatura quanto à

composição dos metabólitos secundários em espécies de Pi/ocarpus e suas

respectivas atividades biológicas. Alcalóides, cumarinas, flavonóides e

terpenos constituem as substâncias freqüentemente isoladas neste gênero

da família Rutaceae (GUERREIRO et a/.,2001). Pode ser observada uma

predominância de substâncias oriundas do metabolismo da L-fenilalanina,

Apesar da diversidade de substâncias isoladas de espécies de

Pi/ocarpus, podemos perceber que este gênero ainda é pouco explorado

como fonte de substâncias potencialmente ativas:

1. das 16 espécies conhecidas (tabela 1.2), apenas em 8 foi relatada a

presença de alcalóides (tabela 1.3) o que totaliza menos de um alcalóide

por espécie;

2. a presença de flavonóides, cuja importância como antioxidantes cresce

a cada dia, só foi descrita na espécie P. trachy/lophus (tabela 1. 5);

3. somente duas lignanas são descritas para o gênero (tabela 1. 7) e uma

delas possui atividade antichagásica;

4. apesar das diferentes atividades farmacológicas exibidas pelas

cumarinas isoladas (tabela 1.4), ainda são poucos os trabal hos relativos

ao estudo destas substâncias em espécies de Pi/ocarpus.
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o uso popular consagrou ao longo do tempo várias espécies

vegetais. O estudo químico dessas espécies, associado a ensaios de

atividade, revelou uma variedade de substâncias de importância

inestimável para o homem. Considerando o gênero Pílocarpus, a

quantidade de substâncias identificadas e as atividades farmacológicas

que algumas delas apresentam, podemos perceber que há ainda um vasto

campo de pesquisas a ser investigado quanto à fitoquímica das diferentes

espécies.
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2.1. Pilocarpus pennatifolius

Pilocarpus pennatifolius Lemm. (figura 2.1) é uma espécie nativa da

América do Sul, encontrada no Brasil, Paraguai e Argentina. Espécies do

gênero PiJocarpus são conhecidas genericamente por jaborandi

(HOLM5TED et aI., 1975) e, de acordo com CORRÊA (1969), esta

terminologia refere-se a "diversas plantas, todas medicinais, das Rutaceae

e Piperaceae". A espécie PiJocarpus pennatifolius é ainda conhecida por

jaborandi do Paraguai, ibirataí, crista-de-peru ou pimenta-de-cachorro.

Rutác~

'.'. \'l'

.;':!'.!:••.... -::'(.: "l'

Pi\ocarpus pennlltifoHull Lemll"&'

'i:·Y

Figura 2.1: Pilocarpus pennatifo/ius Lemmaire: detalhe da folhas, flores,
inf\orescência, sementes (esquerda)l e árvore de P. pennatifoJius
(direita)2.

1 Pilocarpus pennatifo/ius Lemmaire: detalhe da folhas, flores, infloreseêneia e sementes.
http://ridgwaydb.mobot.org/mobot/rarebooks/page.asp?relation=QK99A1K6318831914B
1&identifier=0386

2 Árvore de Pi/ocarpus pennatifo/ius Lemmaire
http:jjwww.rain-tree.eomjPlant-Imagesjjaborandipie.htm
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Atualmente, devido à devastação e ao extrativismo (por serem

plantas de uso medicinal), essa e outras espécies de Pilocarpus

encontram-se em risco de extinção (IBAMA, 1992). Logo, para evitar o

desaparecimento dessas espécies, faz-se necessário buscar alternativas

para a produção da pilocarpina (1), o metabólito responsável pelas

atividades farmacológicas mais importantes exibidas pelo jaborandi.

o
(1 )

~ jCH3

N

Uma destas alternativas é o cultivo in vitro de espécies de

Pilocarpus. O estabelecimento de culturas de tecidos vegetais tem-se

mostrado uma eficiente ferramenta na obtenção de metabólitos

secundários de interesse e na manutenção de espécies vegetais (de

CASTRO FRANÇA, 2000).

O estudo da rota biossintética dos metabólitos secundários foi

impulsionado a partir do isolamento das enzimas envolvidas na síntese

destas substâncias nas plantas (ZENK, 1991). Uma vez conhecidas as

enzimas envolvidas em uma rota biossintética e o seu mecanismo, é

possível atuar sobre sua regulação de modo a priorizar a produção e/ou

acúmulo de um metabólito de interesse. A rota biossintética que origina os
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3.1. Extração de alcalóides em espécies vegetais

Alcalóides podem ser encontrados em praticamente todos os tipos

de tecidos vegetais. Entretanto, a concentração pode variar nos diferentes

órgãos da planta de acordo com o estágio de desenvolvimento ou época do

ano. Em plantas jovens, possivelmente por seu papel na defesa contra

predadores, são encontrados em toda a extensão. Durante a floração, foi

observada maior produção em algumas espécies dos gêneros Papaver,

Senecio e Corydalis (MAN5KE, 1950).

A obtenção de extratos de alcalóides totais, livres de outros

metabólitos secundários, não é a parte mais complexa do trabalho com

esta classe de produtos naturais. Sem dúvida a etapa mais laboriosa, e

invariavelmente necessária, é a separação de cada constituinte de uma

mistura, uma vez que a grande maioria das plantas não sintetiza

exclusivamente um único alcalóide (CORDELL, 1981).

As metodologias para extração de alcalóides geralmente são

iniciadas pela extração do material vegetal com um solvente orgânico

apoiar (éter de petróleo, hexano), visando a remoção de ácidos graxos,

clorofila e outros pigmentos. A partir desse ponto, são realizadas

extrações com solventes orgânicos de média a alta polaridade

(clorofórmio, diclorometano, metanol ou etanol). Levando em

consideração o caráter básico dos alcalóides, podem ser utilizados dois

métodos de extração: no primeiro emprega-se uma solução ácida para
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converter estas substâncias em seus respectivos sais e no segundo,

utiliza-se uma solução alcalina para eliminar outras substâncias polares.

Algumas desvantagens são mencionadas quando a extração é feita a

partir da acidificação do extrato orgânico (MANSKEE, 1950; COURTOIS,

1996). A principal delas é a extração de outras substâncias, como por

exemplo, amido, açúcares e proteínas, responsáveis pela formação de

emulsões estáveis que dificultam realização de etapas posteriores.

Contudo, este procedimento parece apresentar os melhores resultados

quantitativos (MAAT & BEYERMAN, 1983).

3.1.1. Extração de pilocarpina em espécies de Pilocarpus

Alcalóides em espécies de Pilocarpus foram inicialmente relatados

por BYANSON (1875) sendo a pilocarpina (1) o primeiro constituinte

imidazólico isolado a partir das folhas de P. jaborandi, por HARDY (1875)

e GERRARD (1875), separadamente. Rapidamente verificou-se que esta

substância era a principal responsável pelas propriedades farmacológicas

exibidas pelo jaborandi. Em 1876, foi determinada sua atividade miótica

que propiciou seu uso em preparações oftálmicas (HOLMSTED, 1979). A

partir daí, a extração de pilocarpina em grandes quantidades tornou-se

um procedimento economicamente importante.

A extração de pilocarpina em larga escala foi descrita pela primeira

vez por Chemnitius, em 1928 (MAAT & BEYERMAN, 1983), e acredita-se

que este método seja a base para os processos industriais utilizados até
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hoje. O principal problema no isolamento da pilocarpina é a sua

degradação, que leva à formação de produtos de epimerização e hidrólise

do anel lactônico (NUNES et aI., 1974; NEVILLE et aI., 1976). Os produtos

originados são a isopilocarpina (2) e os ácidos pilocárpico (3) e

isopilorcárpico (4) (artefatos formados durante a extração).

~N/CH3

oAo) (.,~
N

(1 )

hidrólise
W II WouHO·

~/CH3

H02C ) (.)
HO N

(3)

HO·

epimerização
;;00 /):)):JCH

,

o o N
(2)

lhidrólise
W I Wou HO·

/"~N/CH3

H02C ) I(.~
HO N

(4)

Figura 3.1: Possíveis reações de degradação da pilocarpina (1)

3.1.2. Técnicas analíticas para determinação de pilocarpina

Muitas metodologias foram descritas para a determinação de

pilocarpina em soluções oftálmicas. Já foram utilizadas técnicas como

cromatografia à gás (eOURTOIS et aI., 1996; BIRK et aI., 1998),

espectrometria de massas, espectrofotometria-polarimetria de UV

(seOTI, 1981) e cromatografia líquida de alta eficiência (DRAKE et aI.,

1982; WEAVER et aI., 1992; AROMDEE, 1996; FAN et aI., 1996; van der
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MERBEL, et aI., 1998). Além dessas, também foi descrito o uso de RMN de

lH e de l3C na análise das reações de epimerização e degradação

(NUNES et aI., 1974, NEVILLE et aI., 1976).

Muitas vantagens e desvantagens são abordadas quanto ao uso da

CLAE na determinação de pilocarpina. Algumas delas são: a baixa

sensibilidade à pequena quantidade de isopilocarpina, a alta pressão de

retorno na coluna devido ao uso de tampões e a diminuição do tempo de

vida útil da coluna (FAN et aI., 1996). As principais vantagens apontadas

no uso da CLAE na determinação de pilocarpina são a sensibilidade e o

curto tempo de análise.

O uso da cromatografia à gás associada à espectrometria de massa

é bastante difundido na análise de pilocarpina e outros alcalóides

imidazólicos. Esta técnica oferece resultados reprodutíveis, além de ser

mais rápida e simples do que a CLAE.

Neste capítulo, serão analisadas algumas metodologias para

extração e determinação de pilocarpina. O objetivo desta etapa é a

escolha das condições mais adequadas para a obtenção de pilocarpina a

partir cultura de células in vitro de Pilocarpus pennatifolius.
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3.2. Experimental

Três metodologias de extração de alcalóides, descritas na literatura,

foram testadas quali- e quantitativamente, quanto à obtenção da

pilocarpina (UGAZ, 1994; REUTHER, 1991; CHIALE et ai., 1990). Cada

extração foi realizada em triplicata e a determinação qualitativa de

alcalóides no extrato bruto foi feita através dos reagentes de Dragendorff,

Bouchardat e Mayer, preparados de acordo com a literatura (UGAZ,

1994).

Optou-se por realizar a determinação quantitativa de pilocarpina por

cromatografia à gás, de acordo com metodologia desenvolvida para o

extrato de alcalóides totais.

3.2.1. Extração de pilocarpina de folhas de P. pennatifolius

Método A (UGAZ, 1994)

10 g de folhas de P. pennatifolius secas (TA) e moídas foram

extraídas sob agitação magnética com 30 mL de H3P04 0,67 mol/L

(pH= 2) durante 30 minutos. Recolheu-se o extrato aquoso ácido em um

funil de separação, realizou-se três extrações com hexano (30 mL). A fase

orgânica foi descartada e a fase aquosa foi alcalinizada com NH40H

concentrado até pH= 10. Esta fase aquosa básica foi extraída com CHCI]

(4 x 50 mL ou até que o teste com os reativos para alcalóides fossem
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negativos). A fase aquosa isenta de alcalóides foi desprezada. A fase

orgânica foi concentrada a vácuo, fornecendo o extrato de alcalóides

totais, cuja massa foi determinada para a avaliação do rendimento.

Método B (REUTHER, 1991)

10 g de folhas de P. pennatifolius foram extraídas com 25 mL de

CHCI 3 e 0,78 mL de uma solução de NH40H 10 % (v/v), durante 20

minutos. A fase orgânica alcalina foi particionada (3 vezes) com 7,8 mL

HCI 5 % (v/v), em funil de separação. A fase orgânica foi desprezada e a

fase aquosa alcalinizada com NH40H concentrado até pH 10 e extraída

com 7,8 mL de CHCi) (até teste negativo com reativos para alcalóides). A

fase aquosa foi desprezada e a fase orgânica concentrada a vácuo,

fornecendo o extrato de alcalóides totais e este, conforme descrito

anteriormente, teve sua massa determinada para o cálculo do

rendimento.

Método C (CHIALE et ai., 1990)

10 g de folhas secas e moídas de P. pennatifolius foram extraídas

com 40 mL de álcool etílico durante 30 minutos (3 vezes ou até teste

negativo com reativos para alcalóides). As fases alcoólicas foram então

concentradas a vácuo a 40°C. Adicionam-se, ao resíduo formado, 10 mL

de uma solução de HCI 5% (v/v), agitando-se até a dissolução completa.
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:) extrato aquoso ácido foi transferido para um funil de separação e

=xtraído com hexano (3 x 10 mL). A fase orgânica foi separada e

jescartada, enquanto a fase aquosa foi alcalinizada com NH40H

:oncentrado até pH= 10. Esta fase aquosa alcalina foi extraída com CHCI3

(5 x 20 mL). As fases c1orofórmicas foram reunidas e secas em Na2S04

anidro e, finalmente, concentradas a vácuo, sendo obtida uma mistura de

alcalóides totais cuja massa foi determinada para cálculo de rendimento.

3.2.2. Determinação de pilocarpina por CG

A determinação de pilocarpina nos extratos de alcalóides totais por

cromatografia à gás foi realizada em um cromatógrafo HP 5890 series II,

equipado com detetor por ionização de chama (FIO), injetor automático

HP 7673 e integrador eletrônico HP 3396a. Foi utilizada uma coluna

capilar apoiar HP-5 (5% fenil 95% metilsilicone. Dimensões: 30 m x 0,32

mm d.i. x 0,25 ~m espessura do filme) e hélio ultrapuro como gás de

arraste. O extrato foi dissolvido em metanol, sendo o volume de injeção

de 3 ~L. A programação de temperaturas foi a seguinte:

Temperatura inicial:

Temperatura do injetor:

Temperatura do detetar:

Taxa de aquecimento:

Temperatura final:

150°C (5 min)

275°C

325 °C

2,5°Cjmin

220°C (5 min)
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A pilocarpina foi identificada comparando-se os cromatogramas de

cada um dos extratos com o cromatograma obtido para o padrão

cloridrato de pilocarpina (Merck). A curva analítica para quantificação do

alcalóide foi construída a partir de injeções do padrão e um padrão interno

(1,10-decanodiol, Aldrich).
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Figura 3.2: Curva analítica para o padrão c1oridrato
de pilocarpina obtida por CG
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3.3. Resultados e discussão

Os métodos de extração foram inicialmente avaliados

quantitativamente quanto à massa de alcalóides totais extraída. A tabela

abaixo resume os resultados encontrados:

Tabela 3.1: Rendimento das extrações de alcalóides de folhas de
P. pennatifolius de acordo com os métodos A, B e C

Método Massa do extrato total Média Rendimento
(mg) (O/o mIm)

A 158,3 156,2 162,8 159,1 ± 3,4 1,59

B 169,9 174,8 178,1 174,3 ± 4,1 1,74

C 127,7 112,6 129,0 123,1 ± 9,1 1,23

Através da análise dos dados da tabela acima podemos observar

que o método B permitiu a obtenção da maior massa de alcalóides totais.

Este resultado está de acordo com outros dados da literatura (REUTHER,

1991; COURTOIS, 1996), que ressaltam a importância da etapa de

alcalinização do extrato orgânico.

A fim de se comparar a eficiência de cada extração, a análise

qualitativa destes extratos foi feita por CG. O tempo de retenção para o

padrão de c1oridrato de pilocarpina, nas condições cromatográficas

descritas (pág. 69), foi de 21 minutos. Os cromatogramas (figura 3.3) a

seguir ilustram o perfil dos extratos de alcalóides totais obtidos para cada

uma das metodologias de extração empregadas:
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aquecimento: 2,5 °C/min. Temperatura do injetor: 275°C.
Temperatura do detetar: 325 0c.
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Podemos observar através do cromatograma A (figura 3.3) que a

primeira metodologia de extração forneceu uma quantidade maior de

pilocarpina (maior razão entre a áreas do pico referente à pilocarpina e do

padrão interno). Também foram observadas outras substâncias cujo

tempo de retenção é muito próximo ao da pilocarpina. Esta última

observação tornou este procedimento pouco interessante quando

comparado com o segundo método de extração (figura 3.3b). O

cromatograma de alcalóides totais para o extrato obtido segundo este

método B mostrou maior seletividade na extração de pilocarpina. Nota-se

também que a quantidade de isopilocarpina (tr= 20,4 min) e dos artefatos

(ácidos pilocárpico e isopilocárpico) é bem menor. Analisando-se o

cromatograma do extrato obtido de acordo com procedimento C, verifica-

se que houve isomerização completa da pilocarpina à isopilocarpina

durante a extração (figura 3.3c).

As concentrações de pilocarpina nos extratos determinadas por CG

foram as seguintes:

Tabela 3.2: Eficiência das extrações A, B e C em relação
à quantidade de pilocarpina extraída por massa
de folhas

Método

A

B

C

n.d. = não detectada

Pilocarpina (mg/ g)

1,07 ± 0,49

1,01 ± 0,21

n.d.
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3.4. Conclusão

A partir de três procedimentos descritos na literatura verificou-se

que apenas um forneceu melhores resultados quali- e quantitativos

quanto à extração de pilocarpina. Observou-se que a etapa de

alcalinização do extrato orgânico inicial com NH40H forneceu um extrato

de alcalóides totais praticamente isento de produtos secundários formados

devido à degradação da pilocarpina.

A concentração de pilocarpina nos extratos obtidos a partir das

folhas de P. pennatífolíus foi determinada por CG e as quantidades do

alcalóide, obtidas de acordo com os métodos de extração A e B, estão

dentro da faixa descrita na literatura para esta espécie (0,8- 1,6 mg de

pilocarpina/ g de folhas) (BATIER5BY & OPPEN5AW, 1953).
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4.1. Cultura de tecidos in vitro na produção de metabólitos

secundários

o estabelecimento de culturas in vitro foi inicialmente empregado

como uma maneira de demonstrar a longevidade de meristemas de

plantas (BANTHORPE, 1994). Com o passar do tempo, as técnicas de

cultivo in vitro tiveram seu potencial expandido graças à descoberta da

totipotência das células vegetais, isto é, cada célula isolada é capaz de

regenerar uma planta inteira, não importando o órgão de origem

(CON5TABEL, 1987, BANTHORPE, 1994). As características fenotípicas

podem ser expressas sob determinadas condições de nutrientes

(nitrogênio, fósforo e outros), reguladores de crescimento (auxinas e

citocininas), luminosidade, etc.

Na década de 1970, surgiram os primeiros relatos sobre a possível

utilização de culturas de tecidos vegetais na produção de metabólitos

secundários de interesse comercial (BANTHORPE, 1994). Desde então, o

estabelecimento de culturas de espécies vegetais in vitro, visando o

acúmulo de metabólitos secundários, vem crescendo cada vez mais.

O número e a variedade de substâncias que podem ser produzidas

em cultivo in vitro é bastante grande, sendo que muitas dessas

substâncias apresentam importantes propriedades farmacológicas (BERLIN,

1997). Dentre esses metabólitos, podemos destacar os alcalóides, as

naftoquinonas e antraquinonas, as antocianinas, os terpenos e alguns

compostos esteroidais (tabela 4.1).



Tabela 4.1: Alguns metabólitos secundários produzidos em cultura de tecidos vegetais

Substância

Alcalõides

atropina

berberina

cafeína

nicotina

raucafrici na

sanguinarina

solasodina

taxol

vimblastina,
vincristina

Antocianinas e betalaínas

amarantina
betanina
celosianina

cia nidina - 3-a rabinosídeo

Espécie vegetal

Atropa belladona

Coptis japonica

Coffea arabica

Nicotiana tabacum

Rauwolfia serpentina

Papa ver somniferum

Solanum nigrum

Taxus spp.

Catharanthus roseus

Chenopodium rubrum
Phytolaca americana
Amaranthus tricolor

Euphorbia millii

Referência

HARTMANN et aI., 1986

SATO & YAMADA, 1984

FRISCHKNECHT et aI., 1977

SPEAKE et aI., 1964
MIZUSAKI et aI., 1965

SCHÜBEL et aI., 1989

FURUYA et aI., 1972
ELIERT et aI., 1985

BHATT et aI., 1983

FETT-NETO et aI., 1993, 1994

SCHIEL & BERLIN, 1987
SMITH et aI., 1987

BERLIN et aI., 1986
SAKUTA et aI., 1987
BIANCO-COLOMAS & HUGUES, 1990

YAMAMOTO, 1991

(Xl
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Tabela 4.1: Alguns metabólitos secundários produzidos em cultura de tecidos vegetais (continuação)

Substância

Esteróides

colesterol
diosgenina

panaxadiol

sitosterol

Terpenóides

anetol

limoneno
felandreno

mentona
mentol

Propenilfenóis

capsaicina

Espécie

Díscorea deltoídea

Panax ginseg

Yucca gloriosa

Pímpinella anisum

Pelargoníum spp.

Menta píperíta

Capsícum frutescens

Referência

KAUL & STABA, 1968

CHARLWOOD et aI., 1990

GOGOBERIDZE et aI., 1992

SALEM & CHARLWOOD, 1995

LIS-BALCHIN & ROTH, 2000

KIM et aI., 1995

LINDSAY & YEOMAN, 1984

Naftoquinonas e antraquinonas

ubiquinona-10

chiconina

lucidina

Nicotíana tabacum

Uthospermum erythrorhízon

Morinda citrífo/ía

FONTANEL & TABATA, 1987

FUJITA & TABATA, 1986

ZENK et aI., 1975

co
f-'
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4.1.1. Produção de pilocarpina in vitro

A produção em larga escala de pilocarpina é uma questão de grande

interesse para as indústrias farmacêuticas. Duas razões principais

justificam essa busca:

a. toda pilocarpina utilizada como fármaco é de origem vegetal e, com

isso, a produção está sujeita a fatores climáticos e edáficos (PINHEIRO,

1997);

b. as propostas sintéticas (DEGRAW, 1972; NOORDAN, 1979;

COMPAGNONE & RAPOPORT, 1986; HORNE et aI., 1993) ainda não são

economicamente viáveis devido ao baixo rendimento global após várias

etapas.

Alguns trabalhos a respeito do cultivo in vitro de P. microphyllus são

encontrados na literatura. REUTER (1991) descreveu a produção de

pilocarpina in vitro através de culturas de plântulas e de células em

suspensão. Entretanto, devido ao curto prazo de viabilidade das sementes

de Pilocarpus spp. (cerca de 9 dias) e o desenvolvimento lento observado

para as plântulas, por se tratar de uma espécie lenhosa, esse tipo de

cultivo in vitro torna-se pouco atraente.

O estabelecimento de culturas de raízes modificadas foi descrito por

COURTOIS et aI. (1996), a partir da infecção da cultura de calos com a

bactéria Agrobacterium rhizogenes. A produção de pilocarpina relatada

pelos autores foi da mesma ordem de grandeza que a encontrada na

planta. Em casos nos quais as raízes são o sítio de produção in vivo, esta
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técnica pode ser utilizada com sucesso no acúmulo de metabólitos in vitro

em grandes quantidades (FLORES et aI., 1999).

Neste capítulo foram relatadas as etapas desenvolvidas no

estabelecimento da cultura de células in vitro de uma espécie de

Pilocarpus. Esta cultura foi caracterizada por RMN 1H, quanto ao acúmulo

de aminoácidos (visando observar a presença do aminoácido L-histidina,

um possível precursor do núcleo imidazólico da pilocarpina) e carboidratos. O

monitoramento da produção de pilocarpina, durante o desenvolvimento da

cultura, foi realizado de acordo com o método C de extração descrito no

capítulo 3 (pág. 68).
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4.2. Experimental

4.2.1. Material vegetal

No estabelecimento das culturas in vitro foram utilizadas folhas de

um espécimen de P. pennatifolius Lemm. (Parque Ecológico da UNICAMP),

mantido na casa de vegetação do Laboratório de Química de Produtos

Naturais (LQPN) do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. O

espécimen voucher encontra-se depositado no Herbário da Universidade

Estadual de Campinas, sob o número 30683.

Todo o material da cultura de células foi esterilizado em autoclave

vertical a 120 kgf/cm 2 de pressão durante 20 minutos, sendo o manuseio

feito em câmara de fluxo laminar horizontal.

4.2.2. Protocolos para desinfecção das folhas de Pilocarpus pennatifolius

O material vegetal disponível foi proveniente de casa de vegetação,

sendo necessário, inicialmente, realizar a descontaminação das folhas

para a indução de calos.

As folhas de P. pennatifolius foram lavadas previamente em água

corrente com detergente neutro. Foram utilizadas como soluções para

descontaminação dos explantes: HgCI2 (0,5 e 2% m/V), álcool etílico

(70% v/v) e solução de NaOCl comercial (2,0- 2,5 % de cloro ativo). O

tempo de imersão em cada solução de esterilização variou de 1 a 20
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minutos e, entre cada uma dessas soluções, o material foi enxaguado com

água estéril por 3 vezes. As tentativas de descontaminação das folhas

estão resumidas na tabela 4.2:

Tabela 4.2: Protocolos para descontaminação das folhas de P. pennatifolius

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3

Tempo de imersão (min)
Soluções

, ,
Alcool etllico 70% (v/v)

HgCI2 2% (p/v)

HgCI2 0,5% (p/v)

NaDCI comercial

(2,0- 2,5% de cloro ativo)

5

10/ 15/ 20

1

5

5/ 10

5

1

5

4.2.3. Elaboração dos meios de cultura para indução de calos

Quanto à composição basal dos sais e suplementos orgânicos, os

meios semi-sólidos foram preparados de acordo com MURASHIGE &

SKOOG (1962)- meio MS- e GAMBORG et aI. (1968)- meio B5. O pH foi

ajustado entre 5,6- 5,9 com soluções de HCI e NaOH 0,1 e 1 mal/L. Os

reguladores de crescimento utilizados foram BAP, IAA, NAA, 2,4-D,

Picloram e Cinetina. Como fonte de carbono nos meios semi-sólidos foi

utilizada a sacarose na concentração de 30 g/L para o meio MS e 40 g/L

para o meio B5.

Inicialmente foram formulados cerca de 50 meios de cultura semi-

sólidos para a indução de calos (tabela 4.3). Pedaços das folhas (±lcm2
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de área) ou das nervuras centrais das folhas (± 1 cm) de P. pennatifolius

foram utilizados como explantes (parte do tecido vegetal que originará a

cultura de células). No decorrer dos experimentos foram realizadas

modificações a partir dos meios já formulados, de modo a otimizar a

friabilidade e a taxa de crescimento dos calos obtidos.

O uso de uma solução antioxidante, na preparação dos meios,

tornou-se necessário devido ao escurecimento observado nos explantes

após duas semanas de plaqueamento. Esta solução foi preparada com os

ácidos cítrico e ascórbico nas concentrações de 100 mg/L e 150 mg/L,

respectivamente.

4.2.4. Influência do regime de luminosidade na indução de calos de

P. pennatifolius

O efeito da incidência de luz, na indução de calos de P. pennatifolius,

foi analisado mantendo-se metade das culturas em fotoperíodo (regime de

12 h, 50 ~mol.m-2.s-1) e metade constantemente no escuro. A

temperatura durante a indução de calos foi de 25 ± 2°C.



Tabela 4.3: Algumas formulações de meios de cultura sólidos para indução e manutenção de calos de
P. pennatifolius Lemm.

Reguladores de crescimento (mg/l)
meio sais

NAA BAP CIN IAA 2,4-0 Picloram

2 a, e MS c 0,50 0,11

3 a, e MS c 0,50 0,60

42 a, e B5 d - - - - 0,10

43 a, e B5 d - - 0,10 - 0,10

66 b, e MS c 0,50 0,11 - 0,18 0,11 0,03

75 b, e M5 c 0,50 0,11 - 0,18 0,55 0,06

77 b, e MS c 5,63 0,11 - 0,56

78 b, e MS c - 0,11 - 0,56 - 0,14

a meio sem antioxidante.
b meio com antioxidante.
c MURASHIGE T & SKOOG F (1962) Physiology Plantarun, 15,473-497.
d GAMBORG Ol, MIllER RA & OJIMA K (1968) Experimental Cell Research, 50, 151-158.
e Concentração de sacarose: 30 g/ l (MS) e 40 g/l (B5).

(Xl
'-J
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4.2.5. Curvas de crescimento para calos de P. pennatifolius Lemm.

As curvas de crescimento da cultura de células de P. pennatifolius

foram construídas a partir das massas fresca (mf) e seca (ms) dos calos

obtidos. A massa seca foi obtida por liofilização do material vegetal (24 

30 h) e as determinações foram realizadas num período de 40 dias. A taxa

de crescimento foi determinada a partir do tempo de duplicação da massa

(seca ou fresca) da cultura de células.

4.2.6. Caracterização da cultura de células de P. pennatifolius por RMN 1H

A cultura de calos foi analisada quanto aos aminoácidos e

carboidratos acumulados intracelularmente (SCHRIP5EMA et aI., 1991).

Uma massa de 330 mg de células liofilizadas foi extraída, sob agitação,

com 5 mL de água destilada (3 vezes, por aproximadamente 30 minutos).

Um volume de 10 mL do extrato aquoso foi concentrado por

liofilização até a secura, o sólido obtido foi ressuspendido em 800 !-lL de

D20 contendo padrão interno 1
, agitando-se vigorosamente em seguida. A

suspensão obtida foi transferida para um frasco cônico de 2,0 mL e

centrifugada por 10 minutos a 10000 g. Um volume de 500 !-lL do

sobrenadante foi recolhido para a análise por RMN 1H (espectrômetro

Varian DPX-300, freqüência de 300MHz).

I sal de sódio do ácido 3-(trimetil-sitil)-1-propano sulfônico, 97%.
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Os aminoácidos e carboidratos foram quantificados através da

correlação entre os sinais característicos de cada substância no espectro

de RMN 1H (tabela 4.4) e o sinal do padrão interno (de concentração

conhecida) adicionado à amostra (equação 4.1).

c=

Em que:

(altura do sinal/ altura do sinal PI) x [PI] x f
m (equação 4.1)

Cf concentração do aminoácido ou carboidrato no extrato aquoso (mg/ 9 de

células liofilizadas)

[PI], concentração do padrão interno (30 mg/ mL)

ff fator de correção de limite de detecção (mL)

m f massa células liofilizada (g)

Em que:

f=
A
B (equação 4.2)

ff fator de correção de limite de detecção (mL)

A f concentração do padrão (mg/mL) x altura do sinal PI (cm) x volume de

extração (mL) x volume final (mL)

Bf concentração PI (mg/mL) x altura do sinal de padrão (cm) x volume liofilizado

(mL)

(para o método descrito: volume de extração = 15mLf volume liofilizado = 10mL

e volume final = Of8mL)
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Tabela 4.4: Principais aminoácidos e açúcares presentes em extratos

de células vegetais

Substâncias
7

Acido aspártico

Ácido glutâmico

Alanina

Arginina

Asparagina

Colina

Fenilalanina

Frutose

Glicina

Glicose

Glutamina

Sacarose

Treonina
Triptofano

Tirosina

Valina

õ (ppm), multiplicidade a

2,75 (m)

2,38 (m)

1,48 (d)

1,90 (m)

1,71 (m)

2,90 (m)

3,21 (s)

7,41 (m)

4,12 (d)

3,57 (s)

5,23 (d)

4,65 (d)

3,24 (t)
2,46 (m)
2,14 (m)

5,42 (d)

4,21 (d)

1,33 (d)
7,73 (d)

7,18 (d)

6,91 (d)

1,02 (dd)

f (mL) b

21,93

12,48

3,68

36,44

76,48

19,60

1,18

14,42

57,28

2,07

101,98

60,87

107,02

20,66
23,59
49,11

35,18

5,46

31,93

14,76

14,76

5,15

a, b SCHRIPSEMA et ai., 1991

Pretende-se também, através desse experimento, verificar se o

aminoácido L-histidina ocorre em cultura de células in vitro de

P. pennatifolius. O sinal escolhido para identificação e quantificação desta

substância foi um singleto observado a 8,70 ppm no espetro de RMN 1H. O

fator para o limite de detecção (f), calculado de acordo com a

equação 4.2, foi de 54,08 mL.
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Figura 4.1: Espectro de RMN1H para o aminoácido L-histidina obtido em um
aparelho Varian DPX-300, com freqüência de 300 MHz para o
núcleo de hidrogênio

4.2.7. Extração de pilocarpina dos calos de P. pennatifolius Lemm.

A extração de alcalóides (a partir da cultura de células de

P. pennatifolius) e a determinação do conteúdo de pilocarpina por CG

foram realizadas conforme descrito no capítulo 3.

A determinação de pilocarpina, no extrato bruto, por CLAE foi

realizada de acordo com metodologia descrita na literatura para

determinação da pilocarpina em preparações oftálmicas (FAN et ai.,

1996). As análises foram realizadas por eluição isocrática em um

cromatógrafo a líquido Shimadzu LC 1üAD com detetor de ultravioleta SPD

10A UV-VIS. Utilizou-se uma coluna de fase reversa (Merck, Purospher

RP18, 5 ~m, 125: 4) e, como eluente, o tampão H3P04:TEA acrescido de

MeOH, na proporção 98:2 (FAN et ai., 1996).
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o comprimento de onda para detecção da pilocarpina foi de 216 nm

e o fluxo durante a análise de 1 mLjmin. A identificação do alcalóide foi

feita a partir do cromatograma do padrão, c1oridrato de pilocarpina. De

acordo com as condições descritas para a análise por CLAE, o tempo de

retenção para o c1oridrato de pilocarpina foi de 5,5 minutos e a

quantificação de pilocarpina nos extratos feita a partir da curva analítica a

seguir.

---1-- -- ---.---------,----------------------

43,532,521,510,5

y =1,30. 105
X

R2 =0,9824

60

50

<n

~ 40
x
o
.~ 30
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m 20
"-
'lU
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o
o

qde de pilocarpina (/-l9)

Figura 4.2: Curva analítica para o padrão c1oridrato de
pilocarpina obtida por CLAE.
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4.3. Resultados e discussão

Tecidos vegetais e microrganismos requerem basicamente os

mesmos nutrientes para o crescimento in vitro, sendo que fungos e

bactérias possuem uma taxa de crescimento maior (ENDRESS, 1994).

Assim, a escolha de uma técnica adequada de desinfecção garante o

sucesso inicial do estabelecimento de uma cultura de tecidos. Dos

protocolos testados (tabela 4.2, pág. 85), apenas o de número três

mostrou ser eficaz na descontaminação do material vegetal. Os demais

permitiram crescimento indesejável de microrganismos (protocolo 1) ou

comprometeram a viabilidade do explante devido ao seu poder oxidante

(protocolo 2).

O efeito que a incidência de luz pode causar sobre uma cultura de

células vegetais irá depender do comprimento de onda, da intensidade e

do efeito visado (indução de calos ou diferenciação) (ENDRESS, 1994).

Em relação ao crescimento de uma cultura in vitra, a exposição à luz pode

atuar desfavoravelmente, em alguns casos, apesar de fazer parte de um

dos mais importantes processos metabólicos das plantas, a fotossíntese

(LONGEMANN & BERGMANN, 1974).

Durante a indução de calos de P. pennatifalius foi verificado que os

explantes expostos à luz rapidamente tornavam-se escuros,
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possivelmente por oxidação de compostos fenólicos. Os explantes

deixados no escuro, após as modificações introduzidas na formulação dos

meios de cultura, não apresentaram sinais de oxidação e induziram calos

após duas semanas. Quando esses mesmos calos foram expostos à luz,

notou-se um rápido escurecimento dos mesmos (cerca de 3- 4 dias).

Inicialmente, apenas quatro formulações de meios de cultura (meios

2, 3, 42 e 43; vide tabela 4.3, pág. 87) foram capazes de induzir a

formação de calos. Entretanto, os calos obtidos eram pouco friáveis e de

crescimento lento. A alteração das concentrações e do tipo de reguladores

de crescimento, além da adição de solução antioxidante a fim de evitar o

escurecimento, levou à elaboração dos meios 66, 75, 77 e 78 (pág. 87).

Foi observado que a adição da auxina Picloram e o aumento da

concentração de IAA foram decisivos para o aumento da friabilidade dos

calos obtidos.

Figura 4.3: Células de P. pennatifolius em meio
semi-sólido 77 (após 4 subculturas)

A determinação do crescimento de uma cultura de células pode ser

feita através da massa seca ou fresca, do número ou volume de células
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lU, ainda, indiretamente, através da condutividade do meio de cultura

ENDRESS, 1994).

Para os calos mantidos no meio 77, a curva de crescimento obtida

:oi a seguinte:

1000 f- -e- massa seca -j 140
-.- massa fresca

900

120
---.
OI 800 3
E Q)......., {fl

eu (fl

u Q)

{fl 100 (fl
Q) 700 rtl
J:: n
eu

~_.-----::: _~I
Q)

{fl ---.
(fl 3eu lO
E 600 80 .......,

500 f- :J--I -j 60

400 I I !

O 10 20 30 40

tempo (dias)

Figura 4.4: Curva de crescimento para cultura de calos de P. pennatifoliu5 no
meio de cultura 77

A fase lag (período de divisão celular lenta) neste meio praticamente

lão foi observada. As fases exponencial (divisão acelerada das células) e

~stacionária (senescência, células não mais se dividem) tiveram duração

je 15 e 8 dias respectivamente. O tempo de duplicação (período

lecessário para que a massa celular dobre) dos calos de P. pennatifolius

llantidos no meio 77 foi de 25 dias. Esta taxa de crescimento pode ser



96

considerada similar ao de outras culturas in vitro de espécies vegetais

lenhosas relatados na literatura, onde o tempo de duplicação para calos

de Rudgea jasminoides foi de 20 dias (STELLA & BRAGA, 2002).

A seguir, o espectro de RMN 1H ilustra o perfil de açúcares e

aminoácidos obtido para a cultura de células de Pilocarpus pennatifolius.
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Figura 4.5: Espectro de RMN 1H para células em suspensão de P. pennatifolius
obtido em um aparelho Varian DPX-300, com freqüência de
300 MHz para o núcleo de hidrogênio
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A análise por RMN 1H mostrou que cerca de 25% do peso seco da

biomassa eram constituídos por carboidratos, sendo a glicose o principal

carboidrato acumulado durante o desenvolvimento da cultura. Este

resultado foi semelhante ao observado por SCHRIPSEMA &

VEPOORTE (1991) em culturas de células de Achillea millefolium,

Humulus lupulus e Tabernamontana divaricata , dentre outras espécies.

Não foi observado o acúmulo de pilocarpina durante a fase de

crescimento exponencial da cultura. Em cultura de células, o acúmulo de

metabólitos secundários é, muitas vezes, inversamente proporcional ao

crescimento (LINDSEY & YEOMAN, 1983; BANTHORPE, 1994; COLLIN,

2001). Além disso, durante o crescimento acelerado, ocorre

principalmente a conversão dos nutrientes em substâncias do

metabolismo primário, que poderão ser redirecionados para a produção de

metabólitos secundários na fase estacionária em uma cultura in vitro.

A maioria dos trabalhos relativos ao acúmulo de metabólitos

secundários em cultura in vitro é realizada com células em suspensão.

Culturas de calos também devem ser consideradas neste sentido, pois de

acordo com alguns autores são sistemas diferenciados e com maior

possibilidade de acumular metabólitos de interesse (LINDSEY & YEOMAN,

1983). Entretanto, se levarmos em conta a taxa de crescimento, este

sistema mostra-se inconveniente para produção em larga escala

(BANTHORPE, 1994).
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A análise por CG do extrato de alcalóides totais da cultura de células

de P. pennatifolius forneceu o cromatograma apresentado na Figura 4.6.

c; N._ In

"'I:l =c:l •

'" co,o;....
~

"'I:l=...
&...

11... 11...

~ ~,. N
... .- =cr N

J!
'5,

tempo de t"eten~ao (min)

Figura 4.6: Cromatograma obtido por CG do extrato de alcalóides totais em
células de P. pennatifolius. Coluna: HP-5 (5% fenil 95%
metilsilicone). Dimensões: 30 m x 0,32 mm d.i. x 0,25 Ilm
espessura do filme. Gás de arraste: He ultrapuro. Temperatura
inicial: 150°C (5 min). Temperatura final: 220°C (5 min); Taxa de
aquecimento: 2,5°C/min. Temperatura do injetor: 275°C.
Temperatura do detetar: 325 0C.
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4.4. Conclusões

foi estabelecida a cultura de células in vitro de P. pennatifolius em

meio MS semi-sólido, tendo como fonte de carbono sacarose (30 g/L),

suplementado com solução antioxidante e, como reguladores de

crescimento, BAP (0,11 mg/L), IAA (0,56 mg/L) e NAA (5,63 mg/L).

Apenas as culturas mantidas constantemente ao abrigo da luz induziram a

formação de calos. A taxa de crescimento, sob estas condições, foi de 25

dias.

Na análise do extrato aquoso da biomassa por RMN 1H, foi possível

identificar como componentes intracelulares os aminoácidos alanina,

arginina, asparagina, glutamina e treonina, além dos açúcares frutose,

sacarose e glicose. A técnica de RMN 1H não se mostrou adequada para a

detecção de histidina (provável precursor do anel imidazólico),

provavelmente pela baixa abundância deste aminoácido.

A cultura de células de P. pennatifolius foi capaz de acumular o

alcalóide pilocarpina na concentração de aproximadamente 0,1 f.!g/ mg de

biomassa. Comparando-se esta quantidade com aquela determinada nas

folhas de P. pennatifolius (capítulo 3, pág. 73), observamos que a cultura

in vitro acumula menos pilocarpina que o espécimen estudado.
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5.1. Biossíntese de alcalóides

Muitos alcalóides apresentam atividades farmacológicas únicas

:omo, por exemplo, a pilocarpina (1), que é usada no tratamento do

~Iaucoma e da xerostomia (WEBER, 1876; VALDEZ et ai., 1993). Outros

exemplos são: berberina (2) (antimuscarínico utilizado no tratamento de

mal de Parkinson), vincristina (3) e vimblastina (4) (antitumorais),

:amptotecina (5) (antitumoral) e codeína (6) (analgésico) (figura 5.1).
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Figura 5.1: Alguns alcalóides com importância farmacológica
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Apesar da importância dessa classe de metabólitos, pouco é

conhecido a respeito das vias biossintéticas que originam as diversas

classes de alcalóides (DE LUCA & ST PIERRE, 2000; BENTLEY, 1999;

FLORES et ai., 1999). Recentemente, dados a respeito da regulação,

produção e acúmulo de alcalóides indólicos foram elucidados empregando

se como modelo de estudos a espécie Catharanthus raseus (DE LUCA &

LAFLAMME, 2001; VERPOORTE & MEMELINK, 2002).

A grande maioria dos estudos sobre a biossíntese de alcalóides tem

sido realizada através do uso de precursores marcados com isótopos

radioativos. Apesar da difusão deste tipo de experimento, suas limitações

ainda não permitem a descrição completa da rota biossintética de um

metabólito secundário. Atualmente, a prova definitiva sobre a validade de

uma proposta biogenética é feita por meio de ensaios in vitra, realizados

com enzimas capazes de catalisar uma etapa específica da biossíntese do

metabólito de interesse (ZENK et ai., 1985; BAUNMERT et ai., 1986).

É possível conhecer o sítio de biossíntese através do isolamento das

enzimas envolvidas na produção de um metabólito ou pela conversão de

substratos marcados em um tecido vegetal (WINK, 1987). O isolamento

de enzimas com um relativo grau de pureza tem sido possível graças ao

desenvolvimento de técnicas de cultivo in vitra de algumas espécies

vegetais (ZENK, 1980; 1985). Uma vez conhecida(s) a(s) enzima(s)

envolvida(s) em uma determinada etapa da biossíntese de um alcalóide,

torna-se possível estudar a sua regulação e, com isso, interferir na

produção e/ou acúmulo das substâncias de interesse.
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Um fator importante na biossíntese de alcalóides é a

compartimentalização. Este mecanismo permite às células, de

determinados órgãos, reconhecer e segregar enzimas, substratos e

produtos. Algumas organelas celulares desempenham papel importante na

compartimentalização, entre as quais podemos citar c1oroplastos, citosol,

mitocôndrias e vacúolos, cujo papel na biossíntese de alcalóides

quinolínicos, piperidínicos e indólicos já foi descrito em diversas espécies

(WINK, 1987).

5.1.1. Acúmulo e transporte de alcalóides em espécies vegetais

o acúmulo de metabólitos secundários em vegetais é resultante de

uma série de interações complexas entre a biossíntese, o transporte e a

degradação destas substâncias (WINK, 1990). A biossíntese pode ocorrer

em todo o vegetal, em qualquer órgão ou tecido e está relacionada ao

estágio de desenvolvimento da planta. Já o acúmulo de um metabólito

pode ocorrer em toda a planta, seja no mesmo tecido (ou órgão) em que

ele é produzido ou em locais diferentes do sítio de produção (tabela 5.1).

De uma maneira geral, compostos lipofílicos são estocados em

membranas, paredes celulares ou células mortas (WIERMAN, 1981),

enquanto os compostos hidrofílicos (alcalóides, por exemplo) são

mantidos em ambiente polar, nos vacúolos (DEUS-NEUMANN & ZENK,

1986). Os vacúolos são os grandes sítios de acúmulo de metabólitos
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secundários em plantas, nos quais a concentração de alcalóides pode ser

superior a 200 mmol/ L (WAGNER, 1982; WINK, 1987).

Quando os sítios de produção e acúmulo localizam-se em órgãos

distintos, entra em ação o transporte intercelular à longa distância ou

translocação (WINK, 1986; WINK & MENDE, 1987). Este transporte pode

ocorrer através de várias estruturas, entre as quais floema, xilema, vasos

laticíferos e canais resinosos (WINK & WITHE, 1984). Muitos alcalóides,

entre os quais a nicotina, a atropina e a esparteína, são acumulados em

órgãos diferentes daqueles onde são biossintetizados e, por esta razão,

são translocados até o sítio final de acúmulo (tabela 5.1).

Devido à necessidade de técnicas especializadas, os mecanismos da

translocação de metabólitos secundários ainda não foram completamente

elucidados (WINK, 1987; 1990). Apesar disso, já é possível divisar a

importância de proteínas carreadoras específicas no transporte até o

órgão de acúmulo no caso de alguns alcalóides do tipo morfinano

(ROBERTS, 1987) e pirrolizidínicos (EHMKE et ai., 1988).
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Tabela 5.1: Alguns exemplos de alcalóides seus sítios de biossíntese, acúmulo e

transporte através da planta

Alcalóide Gênero Biossíntese Acúmulo Transporte Referência

Atropina Atropa raízes folhas, xilema WINK,1987
ramos

Berberina Berberis rizomas rizomas, WINK, 1987
ramos

Cafeína Coffea folhas frutos, MOTHES, 1955
folhas

Esparteína Cytisus folhas folhas, WINK,1990
ramos

Lupanina Lupinus folhas folhas, floema MOTHES, 1555
ramos

Morfina Papa ver folhas, folhas, WINK, 1987
látex ramos

Nicotina Nicotiana raízes folhas xilema WINK,1990

Sanguinarina Sanguinaria raízes rizomas vasos WINK,1990
laticíferos
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5.1.2. Estudos sobre a biossíntese do alcalóide pilocarpina em

P. pennatifolius

Apesar da simplicidade da molécula, a biossíntese do alcalóide

imidazólico pilocarpina tem sido pouco estudada. Duas propostas

biogenéticas tentaram explicar sua origem a partir do aminoácido L-

histidina (7) (ROBINSON, 1955; BROCHMANN-HASSEN et ai., 1975).

Entretanto, nenhum resultado experimental conclusivo foi obtido.

Embora as propostas difiram no intermediário que dá origem à

porção imidazólica da pilocarpina (1), ambas concordam em que grande

parte da biossíntese ocorra nas raízes, até a formação do alcalóide

pilocarpidina (9). De maneira similar à nicotina em N. tabacum, este

alcalóide poderia ser translocado até as folhas das espécies de Pilocarpus,

nas quais seria transformado em pilocarpina através de uma reação de N-

metilação (BROCHMANN-HANSSEN et ai., 1975). Contudo, os resultados

obtidos por COURTOIS et ai. (1996) em experimentos com raízes

modificadas, indicam que a produção desse metabólito pode se dar

completamente nas raízes.
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As rotas biossintéticas propostas para a pilocarpina são ilustradas

nas figuras 5.2 e 5.3:

IPENTOSE FOSFA TO I

o ~OH~ 2hO

OH~Y"n-N N
--- ) () I \~ SCaA O O N O O »

H H

HO,C X"J,- NH

H/ 'H (~ ?
N

L-hislidina (7)

°U)\
2 N +

H
ácido

imidazol-pirúvico (8)

O O

~)\--~)\
O O N O O N

H H

--5-)'0
o o N

H

OH

~J
O O N

H

~N
~A) ()
O O N

H

2)):)\
O O N

H

pilocarpidina (9)

TRANSLOCAÇÃO !
2)):)\

O O N
H

(9)
_S~CO,H

H,C:, SAM .I
H NH, ----""-"'------", IFOLHAS I

L-metianina (10) /CH3

2)):)
O O N

(1)

Figura 5.2: Proposta de ROBINSON para a biossíntese da pilocarpina
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Até o presente, as hipóteses biossintéticas existentes para a

formação da pilocarpina não haviam sido testadas quanto às enzimas

envolvidas. Diante disso, o objetivo desta etapa foi estudar a biossíntese

do alcalóide imidazólico (1), buscando identificar o primeiro intermediário

formado enzimaticamente a partir de L-histidina. Admitindo-se que esse

aminoácido seja o precursor da porção imidazólica, duas enzimas (uma

aminotransferase, Figura 5.2 ou uma desaminase, Figura 5.3) poderiam

atuar inicialmente sobre o substrato, originando o primeiro precursor na

biossíntese da pilocarpina.
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5.2. Experimental

Inicialmente, preparou-se o ácido imidazol-pirúvico (8) a ser

utilizado como padrão no ensaio para aminotransferase, como

apresentados no esquema 5.1:

(7)

Esquema S.l

HN~C02H

~) OH
N

(7a) (8)

5.2.1. Preparação do padrão ácido imidazol-pirúvico (8)

• Preparação do ácido 2-hidróxi-3-(5-imidazoil)-propanóico (7a) a partir

de L-histidina (8) (KARANEWSKY et aI., 1988)

Uma solução de hidrocloreto de L-histidina (7) (7,75 g; 0,05 moi)

foi neutralizada em uma coluna de troca iônica (Amberlite, IRA-401S)

sendo eluída com água destilada. As frações que forneceram resultado

positivo com ninidrina (coloração violeta) foram reunidas, acidificadas com

H2S04 2 mol/ L (50 mL) e concentradas.

o sulfato bruto resultante foi dissolvido em H2S04 10 % (v/v) (50

mL) e tratado, gota a gota, com 50 mL de uma solução aquosa de NaN02

(12,95 g; 0,18 moi) durante 2h, à temperatura de 45 a 50°C em banho de

silicone.
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Após O término da adição, a mistura reacional foi neutralizada em

uma coluna de troca iônica (Amberlite, IRA 120-plus), sendo utilizado

como eluente uma mistura de NH40H/ H20 (3: 1, v/v). As frações que

forneceram resultado positivo para ninidrina (coloração vermelha intensa)

foram reunidas e concentradas.

Foi obtido um sólido amarelo com rendimento de 47%.

RMN 1H (020): 8 = 2,99 ppm (m, 1H); 8 = 3,81 ppm (m, 2H); 8 = 6,88 ppm

(s, 1H); 8 = 7,58 ppm (s, 1H) e IV (KBr): 3421, 3300- 2841, 1633 cm-1

(figuras A1 e A2, Apêndice).

• Preparação do ácido imidazol pirúvico (8) (CORSON et aI., 1932)

Em um balão de fundo redondo de 125 mL, foram adicionados

2,5 mmol de (7a) e 5 mL de água destilada. Esta solução foi mantida sob

agitação em banho de gelo, sendo adicionados, a seguir, 2,8 mmol de

NaOH (112 mg em 5 mL de água) e 2 g de gelo picado.

Subseqüentemente, ainda sob agitação, adicionou-se lentamente

1,74 mmols de KMn04 (275 mg em 5 mL de água) durante 30 minutos. A

mistura reacional foi mantida sob agitação durante 90 minutos em banho

de gelo (-4 a -2°C). Após este período, o meio reacional foi testado para

verificar o excesso de KMn04, gotejando-o em papel de filtro (Positivo:

centro marrom ou preto, borda rosa. Negativo: centro marrom ou preto,

borda incolor). O excesso de reagente oxidante foi eliminado com a adição

de álcool etílico. Quando todo o permanganato foi consumido, a solução
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foi deixada em repouso a fim de decantar o Mn02 formado. Após a

decantação, filtrou-se o meio reacional a vácuo. Na seqüência,

concentrou-se o filtrado sob pressão reduzida.

O produto obtido foi purificado em coluna de troca iônica (Amberlite,

IRA 120-plus, eluente NH40H/H20, 3: 1 v/v) e liofilizado, fornecendo um

sólido marrom (91 mg, 24 %). RMN 1H (D20): 8= 3,09 ppm (s, 2H),

8=6,64 ppm (s, 1H), 8 = 7,30 ppm (s, 1H). IV (KBr): 3354, 1634, 1579

5.2.2. Extração das proteínas hidrossolúveis de folhas e raízes de

P. pennatifolius (MORENO et aI., 1994)

O material vegetal foi congelado (78 9 de raízes e 64 9 folhas) em

N2 líquido e triturado em presença de PVPP (0,05 g/g de material) e Si02

(lg/g de material) em almofariz. Adicionaram-se 5 mL do tampão

extrator/g material vegetal (TRIS-HCI O,lM pH= 8,0; 0,02 0/0 NaN3; 1 mM

EDTA e 3 mM DTT) homogeneizando vigorosamente com uma espátula

plástica.

A mistura foi descongelada à temperatura ambiente, filtrada em

gaze e centrifugada a 10000 9 a 4°C, por 30 minutos. O sobrenadante foi

dessalinizado em coluna Sephadex G25 (PD10 Pharmacia) e eluído com o

tampão extrator. Alíquotas de aproximadamente 1 mL foram recolhidas e

utilizadas no ensaio com L-histidina ou rapidamente congeladas em N2

líquido e conservadas a -20°C.
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5.2.3. Concentração do extrato protéico por precipitação com (NH4hS04

Parte do extrato protéico foi concentrado por adição de (NH4hS04 a

fim de se obter uma fração mais ativa para o ensaio. As faixas de

saturação para precipitação foram as seguintes: 0-20%, 20-40%, 40-60%

e 60-80%.

5.2.4. Ensaio enzimático para desaminases (RÓTHER et ai., 2001)

Em tubos cônicos de 2 mL, para um volume total de 1 mL de

incubação, foram misturados:

• 770 I-tL de tampão TRIS-HCI 0,1 mol/L (pH= 8,0)

• 50 I-tL de solução de CdCb 0,2 mol/L

• 20 I-tL de sol ução de GSH 0,1 mol/L

• 100 I-tL de preparação enzimática

Esses reagentes foram homogeneizados, pré-incubados por

5 minutos, sendo adicionados, a seguir, 60 I-tL de solução de L-histidina

0,1 mol/ L (pH= 8,5), iniciando-se a reação.

A mistura reacional foi mantida sob agitação em banho-maria

durante 60 minutos, a 30°C.
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Cada ensaio foi acompanhado de um controle sem precursor

(L-histidina) e de outro sem extrato enzimático.

5.2.5. Ensaio enzimático para aminotransferases (fOREST & WIGHTMAN,

1972)

Em tubos cônicos de 2 mL, para um volume total de 500 I-lL de

reação, foram misturados:

• 260 I-lL de TRIS-HCI 0,5 mol/L

• 100 ~lL de preparação enzimática

• 10 I-lL de PLP 0,0 1 mol/L

• 80 I-lL de L-histidina 62,5 mmol/L (pH= 8,5)

Esses reagentes foram homogeneizados, sendo adicionados, após

10 minutos, 50 I-lL de ácido a-ceto-glutárico (0,1 moi/L) a fim de iniciar a

reação. O meio reacional foi mantido sob agitação em banho-maria

durante 2h a 38°C. A reação foi terminada por adição de 400 I-lL de HCI

3 moi/L.

Cada ensaio foi acompanhado de um controle sem precursor L

histidina e de outro sem extrato enzimático.
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5.2.6. Análise por CLAE da conversão de L-histidina

Com base na metodologia descrita por WADUD et ai. (2000), foi

possível desenvolver a uma condição para separação do substrato

L-histidina e dos possíveis produtos da conversão enzimática. As análises

foram realizadas em um cromatógrafo à liquido Shimadzu LC 10AD

equipado com detetor de ultravioleta SPD 10A UV-VIS e injetor

automático. A análise foi realizada em uma coluna de fase reversa

Lichrospher NH2 7 ).!m (250 x 4 mm), com gradiente de solvente tendo

como eluentes ACN: H20 (9: 1) (eluente A) e tampão KH 2P04 10 mmol/L

(pH= 3, ajustado com H3P04 85% p/p) (eluente B). O gradiente adotado

para análise foi o seguinte:

Condição inicial:

Gradiente:

Retorno à condição inicial:

100% eluente A (permanecendo por 5 min)

Em 5 min até 90% do eluente B (permanecendo

por 10 min)

Em 5 minutos retornar a 100% do eluente A

(permanecendo por 10 min)

A análise cromatográfica foi feita com fluxo de 1 mL/min do solvente

e comprimento de onda de 220 nm para detecção. O volume de injeção da

amostra foi de 20 ).!L. A identificação das substâncias foi feita por

comparação com os tempos de retenção obtidos para os padrões nas

mesmas condições de análise. A quantificação foi realizada através da

curva analítica obtida para os padrões.



124

5.2.7. Qua ntificação da atividade enzi mática

Determinou-se a atividade enzimática por meio da formação de um

nanomol de produto por unidade de tempo, segundo a equação 5.1:

Ativ enz = ---------------
R x tens X 60 X vol ptn

(equação 5.1)

Em que:

Ativ enz = atividade enzimática (nKatal/mL)

Aprod = área do produto no ensaio (ens) e no controle (brc)

ApI = área do padrão interno no ensaio (ens) e no controle (brc)

qde PI = quantidade de PI (nmol)

tens = tempo de reação (min)

R = coeficiente angular da curva de calibração PIPI

vol ptn = volume de preparação enzimática (J.lL)

5.2.8. Dosagem das proteínas totais em folhas e raízes de P. pennatifo/ius

A concentração de proteínas no extrato bruto foi determinada de

acordo com o ensaio descrito por BRADFORD (1976). A variação da

absorbância foi observada a 595 nm. As quantidades relativas de proteína

nos extratos foram determinadas a partir da curva padrão obtida para

B5A (Aldrich), na concentração de 1 a 12 J.!g/mL.

A concentração do extrato protéico total foi utilizada na

determinação da atividade específica da enzima.
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Figura 5.4: Curva analítica da B5A para a determinação da concentração

das proteínas totais

5.2.9. Caracterização da enzima

Uma vez estabelecidos os protocolos de extração e ensaio para a

enzima envolvida na biossíntese de pilocarpina em P. pennatifolius, foram

realizados experimentos para a caracterização da mesma. Os parâmetros

determinados foram:

• Determinação do pH ótimo

A determinação do pH ótimo consiste na escolha do melhor tampão

para a extração de proteínas. Foram testados os seguintes tampões para

o ensaio enzimático: acetato (pH= 4/6); HEPES (pH= 6/7); MES (pH=

7/7) e TRIS (pH= 8,5 elO) (STOLL & BLANCHARD, 1990). A

concentração dos tampões utilizada para os ensaios foi de 0,5 moI/L.
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• Velocidade de reação

A determinação da cinética da reação foi realizada para se definir o

tempo ótimo para a realização do ensaio enzimático. A atividade para a

enzima HAT (histidina aminotransfderase) foi determinada em diferentes

intervalos de tempo entre O e 30 mino

• Concentração de substrato

Este experimento consistiu na determinação da concentração

máxima de substrato (L-histidina (7») necessária para preencher todos os

sítios ativos da enzima, tendo sido determinadas a velocidade máxima

(Vmáx) e a constante de Michaelis (Km).

• Dependência do cofator PLP

Algumas transferases provenientes de vegetais, por possuírem PLP

endógeno, não necessitam desse cofator para apresentarem atividade

enzimática (FORE5T & WIGHTMAN, 1972). Foram realizados ensaios com

e sem PLP, a fim de se verificar a importância desse cofator para o ensaio

de aminotransferase do extrato protéico de P. pennatifolius.
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5.3. Resultados e discussão

o objetivo deste capítulo foi analisar as hipóteses propostas na

literatura para a biossíntese de alcalóides imidazólicos, particularmente a

pilocarpina. Os ensaios enzimáticos realizados tiveram como objetivo

verificar a conversão do substrato imidazólico L- histidina, a um dos

possíveis intermediários na biossíntese da pilocarpina (figuras 5.2 e 5.3).

Logo, caracterizando-se o intermediário formado, é possível inferir

que a L-histidina seja um dos possíveis precursores na biogênese dos

alcalóides imidazólicos. Os extratos protéicos utilizados nos experimentos

foram obtidos a partir de folhas (órgão de acúmulo) e raízes (possível

órgão de biossíntese) de um espécimen de P. pennatifolius.

O primeiro passo na determinação da rota biossintética da

pilocarpina foi a preparação do ácido imidazol-pirúvico. Esta substância foi

necessária como padrão para o ensaio de aminotransferase. As reações de

oxidação de álcoois são realizadas, geralmente, por meio de catálise por

transferência de fase. Os agentes oxidantes mais comuns são KMn04,

K2Cr207 e H202 (SMITH, 1994). Existem poucos relatos a respeito deste

tipo reações exclusivamente em meio aquoso (CORSON et aI., 1932).

O ácido imidazol-pirúvico foi obtido por oxidação do ácido 2-hidróxi

3-(5-imidazoil)-propanóico com KMn04, em meio aquoso (esquema 5.1).

A identidade desta substância foi determinada por RMN 1H e IV (figuras AS
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e A6, Apêndice). No espectro de RMN 1H, observou-se o desaparecimento

do sinal referente a hidrogênio carbinólico a 3,81 ppm, devido à oxidação

do grupo hidroxila no C-2. Além disso, verificou-se também o surgimento

de um singleto a 3,09 ppm, relativo a hidrogênios metilênicos mais

desprotegidos. No espectro de IV foi observado o aparecimento de uma

nova banda de absorção em 1579 cm-1 referente a um grupo carbonila

adicional.

Os padrões do substrato e dos possíveis produtos da conversão

enzimática foram analisados por CLAE em fase reversa. Através da

comparação de seus tempos de retenção (figura 5.5), com aqueles

obtidos para as substâncias produzidas enzimaticamente, foi possível

sugerir qual a rota biossintética que mais adequadamente explica a

biossíntese da pilocarpina.
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Figura 5.5: Cromatograma para determinação dos tempos de retenção dos
padrões de L-histidina, ácido imidazol-pirúvico e ácido urocânico.
Coluna Lichrospher NH 2 7 f...l.m (250 x 4 mm). Eluentes ACN: H20
(9:1) e tampão KH 2P04 10 mmol/L (pH= 3). Comprimento de onda
para detecção 220 nm. Fluxo de 1 mL/ mino

Não foi verificada a formação do ácido trans-urocânico (12) nos

ensaios enzimáticos para desaminases. Tanto no extrato protéico de

folhas quanto no extrato protéico de raízes, não foi identificado no

cromatograma do ensaio qualquer pico com tempo de retenção igual a 5

minutos (ácido trans-urocânico). Em extratos aquosos de folhas e raízes

de P. pennatifo/ius, analisados por CLAE (DE ORSr et a/., 1995), não foi

possível identificar a presença do ácido trans-urocânico1
. Estas

observações somadas indicam que a proposta biossintética de

1 Resultados não apresentados.
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BROCHMANN-HANSSEN et ai. (1975) não é adequada para explicar a

biossíntese dos alcalóides imidazólicos.

Nos ensaios para aminotransferases, foi verificada a atividade para

esta enzima apenas no extrato protéico das raízes. Através da análise por

CLAE, identificou-se no cromatograma referente a este ensaio (figura 5.6)

um produto com tempo de retenção igual ao do ácido imidazol-pirúvico

(8) (aproximadamente 19 minutos).

400

200

o+----~~~·

o 5 10 15 20 25

tempo de retenção (min)

Figura 5.6: Cromatograma para o ensaio enzimático para aminotransferases
com extrato protéico de raízes de P. pennatifolius. Coluna
Lichrospher NH 2 7 11m (250 x 4 mm). Eluentes ACN: H20 (9:1) e
tampão KH 2P04 10 mmol/L (pH= 3). Fluxo de 1 mL/ mino
Comprimento de onda para detecção 220 nm.
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A conversão de L-histidina em ácido imidazol-pirúvico é uma etapa

conhecida na degradação deste aminoácido em animais, sendo esta

reação catalisada pela enzima histidina amônia transferase (HAT,

EC 2.6.1.38) (TABOR, 1954; SPOLTER & BALDRIGDGE, 1963). A presença

de aminotransferases em vegetais superiores é conhecida desde a década

de 1950, sendo fundamental no metabolismo primário (degradação de

aminoácidos) e secundário (WIGHTMAN & fOREST, 1978).

A quantificação da atividade enzimática da HAT de P. pennatifolius foi

realizada a partir da curva de calibração construída para o padrão ácido

imidazol-pirúvico (8) (figura AS, Apêndice). O ácido trans-urocânico (12)

foi escolhido como padrão interno devido a sua semelhança estrutural com

o produto formado, por seu tempo de retenção ser distinto das outras

substâncias envolvidas na reação e por esta substância não ter sido

identificada nos extratos vegetais.

A atividade da HAT (EC 2.6.1.38) em P. pennatifolius foi

quantificada em 0,530 nKat/mL de acordo com a equação 5.1. A atividade

específica foi de 46,09 nKat/mg de proteína (concentração de proteínas no

extrato: 11,5 !-!g/mL). Este valor é comparável àquele relatado para a

enzima aspartato aminotransferase presente em Phaseolus vulgaris

(53,34 nKat/mg) (fOREST & WIGHTMAN, 1972).
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Como a HAT não é uma enzima que participa exclusivamente das

rotas biossintéticas do metabolismo secundário, sua atividade específica é

relativamente maior que a de outras enzimas envolvidas na biossíntese de

alcalóides anteriormente estudadas (tabela 5.2) (MORENO et aI., 1994).

Tabela 5.2: Atividades de algumas enzimas envolvidas na biossíntese de
alcalóides (MORENO et aI., 1994)

Enzima

Corismato mutase (CM)

Fenilalanina amônia liase (PAL)

Antranilato sintase (AS)

Triptofano descarboxilase (TOC)

Estrictosidina sintase (ST)

Estrictosidina-~-glucosidase(SG)

Atividade (nKat/ mL)

0,02

0,0005

0,0025

0,020

0,1

2,0

As tentativas de concentração dessa enzima, através da precipitação

com (NH4hS04, resultaram na perda total da atividade catalítica. Este fato

pode estar relacionado a modificações irreversíveis na estrutura terciária

adequada para que esta enzima apresente atividade.
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Quanto à obtenção dos parâmetros cinéticos relativos à

caracterização da enzima HAT de P. pennatifo/ius foram obtidos os

seguintes resultados:

• pH ótimo

A curva obtida na determinação do pH ótimo para a extração da

enzima HAT de P. pennatifo/ius é mostrada a seguir:
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I~
0,12>

~

0,10 •

0,08

5 6 7 8 9 10

pH

Figura 5.7: Variação da atividade enzimática em função do pH do ensaio

o pH no qual esta enzima apresentou sua atividade máxima, de

acordo com os tampões utilizados, situou-se entre 8-9. Este resultado

demonstra que a HAT presente nas raízes de P. pennatifo/ius tem sua

atividade influenciada pelo pH de modo idêntico a outras

aminotransferases de espécies vegetais (tabela 5.3).
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• Velocidade de reação

A cinética de reação foi observada em cinco intervalos de tempo

(0-30 minutos). Verificou-se que o tempo ótimo para conversão do

precursor L-histidina ao intermediário ácido imidazol-pirúvico está entre

15-20 minutos de ensaio, como ilustra a curva de atividade a seguir.

1,4

1,2

1,0

-l
E 0,8
1ã
..I<::
c:

~ 0,6
Q)

>
15 0,4

0,2

0,0

o 5 10 15

tempo de ensaio, min

20 25 30

Figura 5.8: Variação da atividade enzimática em função do tempo

Todos os experimentos realizados neste trabalho foram feitos com

extratos enzimáticos totais. Desta forma, além da enzima de interesse,

podem existir outras que utilizam o produto formado como precursor em

suas reações. Esse fator pode justificar o decréscimo da concentração de

ácido imidazol-pirúvico com o tempo, no ensaio realizado.



135

• Concentração de substrato

A concentrações do precursor neste experimento variaram de zero a

15 Ilmol/L. A curva obtida para o experimento de saturação foi a seguinte:

T•
0,3

...J
E 0,2

~
c

~
(j)

> -'-
~ 0,1

[L-his], fÁmoVL

Figura 5.9: Variação da atividade enzimática com a concentração de substrato

o valor de Vmáx indica a velocidade da reação enzimática quando

todos os sítios catalíticos estão preenchidos com o substrato, enquanto

que o valor de Km indica a quantidade de substrato necessária para

atingir metade desta velocidade. A determinação desses parâmetros é

fundamental para a compreensão do mecanismo de catálise, comparação

da atividade de isoenzimas, comparação quantitativa entre dois

substratos diferentes, ação de inibidores, etc. (HENDERSON, 1993).
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Os valores de Vmáx e K m para esta enzima foram obtidos a partir da

equação da reta do gráfico obtido segundo Lineweaver- Burk (figura A7,

Apêndice) sendo, respectivamente, 0,36 nkatjmL e 3,11 /-lmol/L.

Comparativamente a outras aminotransferases, esses valores foram

muitos baixos (tabela 5.3), sugerindo a necessidade de cofatores.

• Dependência de PLP

Com a adição de PLP, observou-se aumento 24% na atividade

catalítica da HAT de P. pennatifolius (2,2 x 10-2 nKatj mL sem o cofator e

2,7 x 10-2 nKatj mL com o cofator). Os resultados sugerem uma

dependência desse cofator, uma vez que foi utilizado o extrato protéico

total, isto é, sem qualquer purificação prévia.

Não é possível afirmar que há uma relação direta entre a adição de

PLP e a atividade catalítica de aminotransferases provenientes de

vegetais. Algumas possuem este cofator endógeno fortemente ligado à

enzima e, mesmo após várias etapas de purificação, possuem valores de

atividade semelhantes com ou sem a adição deste cofator (tabela 5.3).
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5.4. Conclusões

Neste trabalho, foi relatada pela primeira vez a presença da HAT

(EC 2.6.1.38) na espécie Pilocarpus pennatifolius, podendo esta enzima

estar relacionada com o metabolismo de alcalóides imidazólicos. Estes

dados, embora preliminares, indicam o aminoácido L-histidina (7) como

um provável precursor do núcleo imidazólico na biossíntese do alcalóide

pilocarpina (1).

A atividade catalítica dessa enzima (46,09 nKatj mg de proteína) foi

verificada exclusivamente nas raízes da espécie P. pennatifolius. Este

dado sugere que a formação dos precursores dos alcalóides imidazólicos

pode ocorrer nas raízes desta espécie, sendo estes translocados até as

folhas, o sítio final de acúmulo (MAAT & BEYERMAN, 1983).

A enzima foi caracterizada quanto ao pH, à velocidade de reação, à

concentração de substrato e à dependência do cofator PLP. A análise do

conjunto de resultados obtidos mostra que esta enzima apresenta

caraterísticas semelhantes a de outras aminotransferases de vegetais

superiores descritas na literatura (tabela 5.2) (GIVAN, 1980; WIGHTMAN

& FORE5T, 1978).
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CAPITULO 6

Análise dos constituintes voláteis de

P. pennatifolius Lemm. por CG/ EM
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6.1. Generalidades sobre óleos essenciais

Os óleos essenciais representam uma das mais importantes classes

de substâncias oriundas do metabolismo secundário vegetal. São

conhecidos por suas propriedades medicinais, pela sua ampla utilização na

indústria de alimentos (flavorizantes e aromatizantes) e na de cosméticos

(perfumaria) (PHILLIPSON, 1990; SILVA FIGUEIREDO, 1992).

Entre as substâncias que constituem os óleos essenciais

predominam os terpenos e os fenilpropanóides. Também são encontrados

aldeídos, cetonas, hidrocarbonetos, epóxidos, etc. São originados a partir

de duas rotas biossintéticas: a via do isopreno (terpenos) e a via do

chiquimato (fenilpropanóides) (SIMÕES & SPITZER, 1999; SILVA

FIGUEIREDO, 1992).

De acordo com HABERTLAND (1928), estas misturas de substâncias

têm como principal função proteger as plantas contra o ataque de

predadores. Os óleos essenciais também desempenham papel importante

na reprodução de uma espécie vegetal (atração de polinizadores) e, além

disso, colaboram no controle da temperatura (tornam a superfície das

folhas brilhantes e refletoras da luz solar, reduzindo a temperatura de 10

a 15°C) (SILVA FIGUEIREDO, 1992).

Como mencionado anteriormente, os óleos voláteis são conhecidos

pelas propriedades medicinais que apresentam. Entre algumas das

atividades farmacológicas relacionadas aos óleos essenciais estão a

antiespasmódica, a capacidade de estimular do sistema secretor e
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cardiovascular, a anti-séptica, a antibacteriana, a antiinflamatória e a

conservante, além de produzir diversos efeitos sobre o SNC (SIMÕES &

SPITZER, 1999; SILVA FIGUEIREDO, 1992).

Quanto à obtenção, os óleos essenciais podem ser extraídos por

vários métodos, de acordo com a finalidade a que se destinam e do local

onde estão armazenados nas plantas. Os procedimentos mais comuns

para extração de óleos são: arraste a vapor (hidrodestilação), extração

por solventes orgânicos e CO2 supercrítico, prensagem e enfloração

(SIMÕES & SPITZER, 1999).

6.1.1. Óleos essenciais em espécies do gênero Pilocarpus

Algumas espécies de Pilocarpus, entre as quais, P. trachy/lophus,

P. spicatus, P. mycrophy/lus, P. jaborandi e P. pauciflorus, já foram

estudadas quanto aos constituintes voláteis das folhas (CRAVEIRO et aI.,

1979; ANDRADE NETO et aI., 1995; SANTOS et aI., 1997; ANDRADE

NETO, et aI., 2000; ANDRADE NETO et aI., 2002). Alguns destes óleos

essenciais apresentaram atividade antimicrobiana contra Staphylococcus

aureus (P. pauciflorus) e Pseudomonas aeruginosa (P. spicatus) (SANTOS

et aI., 1997).



148

Considerando a facilidade de obtenção e análise dos óleos essenciais

e a disponibilidade de material vegetal, foi realizada a análise do óleo

obtido a partir das folhas de P. pennatifolius. A determinação dos

constituintes deste óleo volátil permitirá traçar algumas relações com os

perfis já determinados para outras espécies de Pilocarpus.
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6.2. Experimental

6.2.1. Material vegetal

As folhas de Pilocarpus pennatifolius foram coletadas no Parque

Ecológico da Universidade de Campinas, Campinas (SP) em outubro de

2000. O espécimen voucher (número 30683) está depositado no herbário

da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.

6.2.2. Extração do óleo essencial de Pilocarpus pennatifolius

O óleo foi obtido por destilação por arraste a vapor em um aparelho

de Clevenger a partir das folhas secas (TA) e moídas (Farmacopéia

Brasileira, 1988). Utilizou-se uma massa de 390g de folhas. O óleo foi

extraído da fase aquosa condensada com n-pentano, secado sobre Na2S04

anidro e concentrado em evaporador rotatório (TA) sob vácuo. A

quantificação dos constituintes presentes no óleo essencial foi realizada

através da integração da área relativa a cada sinal no cromatograma,

enquanto que a identidade das substâncias foi obtida através da

determinação de seus respectivos índices de Kóvats (por coinjeção com

uma série homóloga de n-alcanos).
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A utilização deste índice minimiza as variações de tempo de

retenção em função das diferentes condições de medida, sendo

recomendável que a análise seja realizada em duas colunas de polaridade

diferente.

6.2.3. Cromatografia em fase gasosa

A análise por CG foi realizada em um cromatógrafo HP 5890

series lI, equipado com detector por ionização em chama (FIO), injetor

automático (HP 7673), integrador eletrônico (HP 3396A) e coluna capilar

HP-5 (5% fenil 95% metilsilicone, 30 m x 0,32 mm d.i. x 0,25 f.lm

espessura do filme). Utilizou-se He como gás de arraste. A programação

de temperatura do forno foi a seguinte: 50°C (isoterma durante 2

minutos) com taxa de aquecimento de 2°C/min até 290°C (isoterma

durante 10 minutos). As temperaturas do detetor e injetor foram 350°C e

100°C, respectivamente.

6.2.4. Cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas

A análise por CG/EM foi realizada em um cromatógrafo Shimadzu QP

5000 com detetar de massas quadrupolar operando com ionização por

impacto eletrônico a 70 eV e He como gás de arraste (fluxo de 1mL/min).

Duas colunas capilares - OB-5 e CARBOWAX 20M (30m x 0,25mm d.i. x
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0,2Sllm espessura do filme) - foram utilizadas. A programação da

temperatura do forno foi a seguinte:

1. coluna 08-5: de 600e a 3000e em uma taxa de aquecimento de

Soe/mino

2. coluna Carbowax 20M: de 600e a 2S00e em uma taxa de

aquecimento de 3°e/min.

As temperaturas do injetor e do detetar foram, respectivamente,

l800e e 260°(,
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6.3. Resultados e discussão

Após a extração das folhas de P. pennatifolius em aparelho de

Clevenger foi obtido um óleo levemente amarelado com rendimento de

0,31 % em massa. Este valor é da mesma ordem de grandeza relatados

para as demais espécies de Pilocarpus estudadas quanto aos óleos

essenciais (CRAVEIRO et aI., 1979; ANDRADE NETO et aI., 1995; SANTOS

et aI., 1997; ANDRADE NETO, et aI., 2000; ANDRADE NETO et aI., 2002).

A combinação das técnicas descritas anteriormente permitiu a

identificação de 99,3% da composição dos constituintes voláteis das

folhas de P. pennatifolius (tabela 6.1).

Os hidrocarbonetos tridecano (15) (56,8%) e pentadecano (16)

(25,5%) foram os constituintes majoritários do óleo obtido a partir das

folhas de P. pennatifolius e ainda não haviam sido descritos nos óleos

essenciais de outras espécies de Pilocarpus. A presença de

hidrocarbonetos em espécies de Pilocarpus já havia sido relatada nas

graxas epi-cuticulares. As espécies de Pilocarpus apresentaram um padrão

de hidrocarbonetos C14 a C33 (SKORUPA et aI., 1998; NEGRI et aI., 1998).

As cetonas alifáticas 2-undecanona e 2-tridecanona, identificadas como

majoritárias em outras espécies de Pilocarpus (todas coletadas no

Nordeste do Brasil), não foram detectadas em P. pennatifolius.

A análise por CG/EM mostrou que cerca de 15% do óleo é

constituído de sesquiterpenos (12,3% de hidrocarbonetos e 2,6%
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oxigenados). Na figura a seguir são apresentadas as composições dos

óleos essenciais de outras espécies de Pilocarpus.
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Figura 6.1: Comparação da composição de óleos essenciais de algumas espécies
de Pilocarpus

Observando-se a figura 6.1 podemos verificar que a composição do

óleo de P. pennatifolius é semelhante à composição das espécies P.

pauciflorus, P. spicatus e P. affinis, que possuem como constituintes

majoritários outras substâncias diferentes de mono-, sesqui- ou

diterpenos. Para as demais espécies descritas na figura acima, os

constituintes principais, mencionados na literatura, são os mono- e

sesquiterpenos.
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Tabela 6.1: Composição do óleo essencial das folhas de P. pennatifolius, índice
de Kováts para cada substância e porcentagem relativa dada por
GCIEM

Substância IKDBS* IKCW* O/o

Monoterpenos hidrocarbonetos

cis-l3-oci meno (1) 1031 1195 0,2

trans-l3-ocimeno (2) 1041 1209 0,2

5equiterpenos hidrocarbonetos

l3-elemeno (3) 1384 1570 2,1

l3-cubebeno (4) 1381 1484 0,1

a-copaeno (S) 1367 1432 0,7

a-humuleno (6) 1442 1598 0,1

germacreno B (7) 1546 1815 0,3

[3-cariofileno (8) 1409 1580 1,2

8-cadineno (9) 1515 1778 0,2

y-muuroleno (10) 1473 1637 6,6

[3-borboneno (11) 1375 1460 0,2

biciclogermacreno (12) 1486 1734 0,6

[3-selineno (13) 1476 1678 0,2

5esquiterpenos oxigenados

espatulenol (14) 1569 2039 2,6

Hidrocarbonetos

tridecano (lS) 1299 1561 56,8

pentadecano (16) 1496 1759 25,5

Outras substâncias

hexanol (17) 864 1281 0,1

undecanol (18) 1301 1661 0,6

eugenol (19) 1348 2078 0,3

hexadecanoato de metila (20) 1921 2171 0,5

nonadecanal (21) 2107 2540 0,2

* IK D8-5 e IK CW índice de Kováts nas colunas D8-5 e Carbowax 20M respectivamente
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o fenilpropanóide eugenol (19) foi descrito pela primeira vez no

óleo essencial de uma espécie de Pilocarpus, constituindo 0,3% da

composição total.

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

(11)

n=5(15)
n=6(16)

(12)

~OH

(17)

(18)

(13) (14)

~
HOY

OH OCH3

(19)

O

~OCH3
n = 7 (20)

O

~H
n = 8 (21)

Figura 6.2: Substâncias identificadas no óleo essencial de P. pennatifolius
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Quanto à rota de ciclização dos sesquiterpenos, devemos considerar

as seguintes possibilidades a partir dos cátions E,E e E,Z farnesila:

E, E- farnesila

I

~
E,Z- farnesila

..

cátion
germacrila

cátion
cis-germacrila

_.H~_·cAr
cátion

eudesmila

cátion
cadinila

Figura 6.3: Ciclização de carbocátions levando à formação dos esqueletos
eudesmano e cadinano

Comparando-se estas reações com as estruturas dos sesquiterpenos

identificados no óleo essencial de P. pennatifolius, podemos observar que

os esqueletos eudesmano ((S), (12), (13») e cadinano ((4), (9), (11»)

são predominantes, ocorrendo em proporção semelhante (tabela 6.1). Nas

demais espécies de Pilocarpus, a ciclização ocorre principalmente através

da rota do cadinano (CRAVEIRO et aI., 1979; ANDRADE NETO et aI.,

2000, 2002).
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6.4. Conclusões

De acordo com os resultados obtidos, podemos verificar que o óleo

essencial de P. pennatifolius possui um perfil semelhante ao das espécies

P. pauciflorus, P. spicatus e P. affinis. Nestas espécies, os constituintes

majoritários são substâncias oriundas da via do acetato, sendo que os

terpenos ocorrem em menor proporção. Em P. pennatifolius os

hidrocarbonetos tridecano e pentadecano foram majoritários (tabela 6.1).

Nas demais espécies de Pilocarpus estudadas, as cetonas tridecanona e

pentadecanona foram identificadas como constituintes majoritários e, por

este motivo, chegou-se a supor que estas substâncias poderiam ser

consideradas marcadores taxonômicos para o gênero. Os resultados

obtidos para P. pennatifolius sugerem estudos mais completos a fim de

confirmar esta hipótese. Esta diferença na composição dos óleos

essenciais pode estar relacionada a fatores edáficos, climáticos ou

populacionais.

Quanto às estruturas dos sesquiterpenos presentes no óleo das

folhas de P. pennatifolius, pode ser verificado que a ciclização ocorre

preferencialmente através das rotas do eudesmano e cadinano,

praticamente na mesma proporção (figura 6.3). Nas demais espécies de

Pilocarpus há um predomínio da rota de ciclização que leva ao anel

cadinano.
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Os ensaios enzimáticos realizados forneceram uma indicação sobre a

primeira etapa na biossíntese da pilocarpina, a origem do anel imidazólico

desse alcalóide, além da determinação do sítio de sua formação na planta

(capítulo 5).

Os resultados obtidos, embora preliminares, indicaram a presença

da enzima histidina amino-transferase (HAT, EC 2.6.1.38) realizando a

conversão do aminoácido L-histidina a ácido imidazol-pirúvico. Vale a

pena ressaltar que este é o primeiro trabalho realizado com relação ao

estudo das enzimas envolvidas na biossíntese da pilocarpina. A atividade

catalítica foi detectada exclusivamente nas raízes de P. pennatifolius e foi

quantificada em 46,09 nKat/ mg de proteína. A caracterização de alguns

parâmetros catalíticos desta enzima indicou que a HAT de P. pennatifolius

é semelhante a outras aminotransferases descritas em espécies vegetais

(GIVAN, 1980).

Outros experimentos importantes para a elucidação desta rota

biossintética são a identificação tanto do precursor do anel lactônico como

da enzima que realiza sua condensação com a porção imidazólica. A partir

da compreensão das etapas subsequentes da biossíntese da pilocarpina

será possível interferir na regulação dessas enzimas de modo a otimizar a

produção e acúmulo do alcalóide in vitro.
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Como objetivo secundário, surgido durante a etapa de revisão

bibliográfica, foi realizada a determinação da composição do óleo essencial

das folhas de P. pennatifolius (capítulo 6). Embora o número de espécies

de Pilocarpus seja pequeno, são poucos os dados fitoquímicos disponíveis,

além da presença ou não de pilocarpina.

A análise do óleo essencial de folhas de P. pennatifolius por CG e

CG/EM indicou como constituintes majoritários os hidrocarbonetos

tridecano e pentadecano. Nas demais espécies estudadas, foram

identificadas como constituintes principais as cetonas tridecanona e

pentadecanona, que chegaram a ser propostas como marcadores

taxonômicos para a espécie.

As cetonas identificadas no óleo essencial das demais espécies de

Pilocarpus como majoritárias (ANDRADE NETO et aI., 2002; ANDRADE

NETO et aI., 1995; CRAVEIRO et aI., 1979) não estão presentes no óleo

de P. pennatifolius. Esses resultados sugerem a necessidade de estudos

mais completos, uma vez que se propôs a presença dessas substâncias

como marcadores taxonômicos para o gênero.
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Figura A1: Espectro de RMN 1H para o ácido 2-hidróxi-3-(5-imidazoil)-propanóico
(7a) obtido em um aparelho Varian DPX-300, com freqüência de
300 MHz para o núcleo de hidrogênio
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Figura A2: Espectro de IV para ácido 2-hidróxi-3-(S-imidazoil)-propanóico (7a)
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Figura A3: Espectro de RMN 1H para o ácido 2-imidazol-pirúvico (8) obtido em
um aparelho Varian DPX-300, com freqüência de 300 MHz para o
núcleo de hidrogênio
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Figura A4: Espectro de IV para ácido 2-imidazol-pirúvico (8)



169

25 30

I
i

I

TI
//-··/11

.--' I/

I
I

15 2010

y=O,0311x

R2 =0,9969

5

I! 0,75 r
~ I
J 0.5 ~

~ I _.... '-

0,25 r ,:r t l-
I I. / .

o I n -L ,

o
qde de ácido imidazol-piruvico (nmol)

Figura AS: Curva de calibração para o ácido imidazol-pirúvico a partir da razão
das áreas do padrão (AIP) e do padrão interno (AU) obtidas por
CLAE

AIP = ácido imídazol-pirúvíco
AU = ácido urocânico

60

50

N 40
c
di

>
~ 3010;::::;
1Il
.r;

20I
-.I.....

5 10

[L-his], I-Lmol/L

15 20
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