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RESUMO
TEIXEIRA, C. C. C. Desenvolvimento de fitoterápico a partir de rizomas de Curcuma
longa L. e avaliação das atividades antioxidante, anti-inflamatória e antitumoral. 2009.
164f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.

Este trabalho visou obter extratos secos padronizados de Curcuma longa L., e sua otimização
visando o aumento da solubilidade dos curcuminóides e melhoria nas suas atividades
biológicas. No estudo de extração, os curcuminóides foram extraídas utilizando dois
solventes, etanol e solução etanólica alcalina e dois processos microondas e ultrassom
seguindo planejamentos fatoriais completos 24, e com pH do solvente, teor de etanol, tempo
de extração, potência do microondas ou temperatura no ultrassom, e proporção massa da
droga pela massa do solvente como variáveis independentes. Os extratos foram
caracterizados quanto ao rendimento de sólidos totais, teor de curcuminóides totais,
rendimento de curcuminóides totais, teor de curcumina, rendimento de curcumina e atividade
antioxidante por difenil-picril-hidrazila. A condição de extração com melhor resultado foi o
ultrassom a 20 ºC, solvente etanol 96 ºGL, 1 parte de planta para 7 de solvente, pH 10 e
duração de 5 min., pois, nesta condição, obteve-se maior teor de curcumina e maior atividade
antioxidante. O estudo visando aumento da solubilidade da curcumina constou da preparação
de dispersões sólidas pelos métodos de spray drying e hot melt coating. Ambos os métodos
foram estudados com os polímeros hidrofílicos Gelucire® 44:14 e 50:13, e aplicando-se
planejamento fatorial tipo Box-Behnken. As dispersões sólidas particuladas foram avaliadas
pela morfologia, densidade aparente e de compactação, fator de Hausner, índice de Carr,
ângulo de repouso, umidade residual, atividade de água, calorimetria diferencial de varredura,
termogravimetria, difração de raio-X, espectrometria de infravermelho, solubilidade em água
e teste de dissolução. A maior solubilidade foi obtida com secagem no spray drying a 40 ºC,
proporção Gelucire®44/14:curcumina 1:1 e proporção 1:5 de Aerosil:dispersão (DS16). No
hot melt coating, a melhor solubilidade foi obtida com maior quantidade de Gelucire 50/13 e
menor de Lactose (DS 3). Dispersões sólidas particuladas foram preparadas também com o
Gelucire® 50/13 por spray drying (DS 17). Considerando-se os fatores solubilidade e teor de
curcumina nas partículas, a dispersão DS 17 foi escolhida como a mais adequada para os
ensaios biológicos posteriores. A mesma condição de preparo da DS17 foi usada para
produzir dispersões sólidas com o extrato obtido por ultrassom (DSE). Nesta dispersão a
solubilidade dos curcuminóides demonstrou ser 330 vezes maior do que o extrato seco nas
mesmas condições porém sem a adição de carreador. No ensaio de avaliação da atividade
antitumoral in vitro, foram avaliadas a citotoxicidade da curcumina pura, DS 17, DS 3 e a
DSE, em diferentes linhagens tumorais, leucemia T (jurkat), melanona (C8161),
adenocarcinoma coloretal (HT29), carcinoma hepatocelular (HepG2) e de célula não tumoral
(PBMC). A curcumina apresentou atividade citotóxica para células tumorais e esta não foi
afetada pelo processo de produção da dispersão sólida. Além disso, a DS do extrato
apresentou maior citotoxicidade, o que pode ser devido ao sinergismo de outros compostos. O
extrato também foi mais seletivo para células tumorais que a curcumina e as dispersões. O
estudo de atividade anti-inflamatória in vivo usando o modelo de edema de pata, demonstrou
que a dispersão DS 17 apresentou maior atividade do que a curcumina na mesma dose,
indicando que o aumento da solubilidade possibilita uma maior absorção e consequentemente
maior biodisponibilidade.
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ABSTRACT

Teixeira, C.C.C. Technological Development of phytomedicine from the Roots of
Curcuma longa L. and Biological Assays. 2009. 164p. Thesis (Doctoral). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.

The aim of this work was to obtain standardized dried extracts of Curcuma longa L. and to
develop pre-formulations and capsules with improved curcuminoids solubility and higher
biological activities. In the extraction study, the powdered roots of Curcuma longa L. were
extracted using ethanol and an aqueous alkaline ethanol solution by microwave and
ultrasound assisted methods, together with the application of 24 full factorial designs of
experiments to better understand the effects of solvent pH, ethanol concentration, microwave
power, ultrasound temperature and ratio of drug to solvent (w/w) on the extract. The extracts
were characterized by solids yield, curcuminoid content and yield, curcumin content and yield
and antioxidant activity by the diphenylpycril hydrazil method. The best extraction resulted
from the ultrasound assisted using ethanol 96 oGL at pH 10, 20oC, 1:7 drug to solvent ratio
(w/w), during 5 minutes. This condition was chosen because it resulted in the best yields and
antioxidant activities. The work developed to improve curcumin and curcuminoid solubilities
was based on the preparation of solid dispersions by spray drying and hot melt coating using
the hydrophilic carriers Gelucire® 44:14 and 50:13. Applying Box-Behnken designs the
effect of process conditions on microparticulate solid dispersions properties, like morphology,
bulk and tapped densities, Hausner factor, Carr index, angle of repose, moisture content,
water activity, differential scanning calorimetry, thermogravimetric analysis, X-ray powder
diffraction, infrared spectrometry, curcuminoid solubility in water and dissolution rate. The
highest improvement in drug solubility was obtained by dispersion prepared by spray drying
at 40oC, Gelucire® 44:14/curcumin 1:1 ratio, and adding 16,7% Aerosil (DS16). On the other
hand, the hot melt granules with best solubility were prepared with higher Gelucire® 50:13
and lower substrate (lactose) contents (DS3). Additional solid dispersion, DS17, was prepared
by spray-drying in the same conditions applied to DS16 but using Gelucire® 50:13 as carrier.
Considering the aspects drug solubility and content in solid dispersions, DS17 showed the
best performance and the same set of conditions used for its preparation was also applied to
produce a solid dispersion containing the raw extract obtained by ultrasound extraction. This
solid dispersion increased curcumin solubility by a 330-fold factor. In the in vitro antitumor
assays pure curcumin, DS3, DS17 and DSE cytotoxicities were evaluated in several tumor
cell lines, leukemia T (jurkat), melanona (C8161), adenocarcinoma coloretal (HT29), hepatic
carcinoma (HepG2) and in one non tumor (PBMC). The antitumor activities were not
influenced by the thermal processes and the extract presented higher cytotoxicity and better
selectivity to tumor cells. The in vivo antinflammatory study was performed by the rat paw
edema method and showed that solid dispersion DS17 resulted in antinflammatory effect
higher than pure curcumin and indomethacin at some doses. The results are an indicative that
the increase in drug solubility may incur in an increase oral bioavailability and that the
process proposed herein are adequate for preparation of pre-formulations containing less
soluble herbal drugs.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

O uso de espécies vegetais para a finalidade de prevenir e curar doenças e seus sintomas

remonta ao início da civilização, desde o momento em que o homem começou um longo

percurso de manuseio, adaptação e modificação dos recursos naturais para o seu próprio

benefício ( DI STASI,1996).

Os relatos mais antigos deste uso encontram-se na Índia, tendo mais de dez mil anos.

Outras civilizações como as do Egito, China e os povos da Mesopotâmia como os Assírios,

Babilônios, Fenícios e Árabes, também contribuíram para o avanço desta prática médica.

Dentre os gregos sobressaíram-se Hipócrates (460-377 a.C), médico grego que descreveu

centenas de medicamentos de origem vegetal e Claudius Galeno (130-200 d.C), por

apresentar diversas drogas de origem natural, com formulações e seus respectivos métodos de

manipulação. Um grande impulso à pesquisa científica e ao método experimental se deu no

século XV, durante o Renascimento. Médicos como Nicholas Lemery e Paracelso deram

destaque à teoria das assinaturas, “planta se aplica ao órgão que se assemelha” (MIGUEL,

MIGUEL, 2000).

No século XIX pesquisadores franceses inseriram-se no campo das plantas a fim de

obterem extratos para serem utilizados na fabricação de perfumes. (VINATURU, 2001).

A utilização de plantas medicinais no Brasil foi influenciada por diversas culturas,

dentre elas as culturas indígena, africana e principalmente a européia. A influência européia

teve início em 1579, com a vinda dos primeiros padres da Companhia de Jesus. (MARTINS

et. al., 2000).

Com a 2a Guerra Mundial e o avanço das indústrias farmacêuticas essa opção

terapêutica perdeu sua importância, mas no ínicio do século XXI houve uma tentativa de

resgatar este conhecimento popular e com isto o interesse pela fitoterapia voltou a crescer

notavelmente. (YUNES, PEDROSA, CECHINEL FILHO, 2001).

Em 1990 o consumo mundial de medicamentos ultrapassou 173 bilhões de dólares e,

destes, 25% contém pelo menos um componente de origem vegetal, ou são sintetizados a

partir destes. Utiliza-se em todo o mundo plantas como matéria-prima para a obtenção de

extratos, óleos essenciais e substâncias químicas puras e semi-sintéticas (MIGUEL;

MIGUEL, 2000).
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Apesar de possuírem constituintes ativos naturais, os fitoterápicos devem ser avaliados

como medicamentos, utilizando preparações submetidas a rígidos controles, que devem ser

empregados tanto na idealização e avaliação quanto na obtenção do mesmo (CALIXTO,

2000).

Dentre as formas farmacêuticas dos fitoterápicos, a mais indicada é a de extratos

vegetais secos, pois conferem ao material maior estabilidade, diminuindo a infestação e

crescimento microbiológico, bem como as degradações físicas e químicas (SONAGLIO et al,

2000). Dentre os principais métodos para a obtenção de extratos secos encontram-se a

liofilização, a secagem em leitos fluidizados e a secagem por nebulização. Devido ao alto

custo da primeira é recomendado verificar a possibilidade de uso das duas últimas.

Modificando-se algumas características do processo de secagem, é possível alterar e controlar

as seguintes propriedades do pó produzido: aparência, tamanho médio das partículas,

distribuição do tamanho, densidade aparente, densidade da partícula, porosidade, fluidez,

estabilidade, solubilidade, friabilidade, retenção de atividade, aroma e sabor (MASTERS,

1985). É possível alterar também a solubilidade de alguns fármacos pelo uso de adjuvantes.

(LEUNER, DRESSMAN, 2000).

Este trabalho se insere neste contexto na medida em que visa a obtenção de um extrato

seco padronizado de rizomas da Curcuma longa L, planta popularmente conhecida por

açafrão da terra, que possui diversas propriedades terapêuticas comprovadas na literatura

científica, como anti-inflamatória, hepatoprotetora, antiviral, antibiótica, anticolesterolêmica,

antioxidante, neuroprotetora e antitumoral (CHENG et al, 2001; TILAK et al, 2004; MESA et

al, 2000; SRIMAL, 1997; JAYAPRAKASHA, JAGANMOHAM, SAKARIAH, 2005).

Apesar dos inúmeros trabalhos que comprovam as atividades desta planta, os

curcuminóides – principais responsáveis pelas suas atividades, apresentam baixa solubilidade

em pH ácido e degradação em pH básico, (TONNESEN et al, 2002; BAMBIRRA et al, 2002;

CONSTANT, 2002; PFEIFFER et al, 2003) o que interfere na atividade terapêutica desta

planta por prejudicar a absorção dos curcuminóides. (PARADKAR et al, 2004; TONNESEN

et al, 2002).

A solubilidade de um fármaco é um dos fatores determinantes para sua

biodisponibilidade quando administrado por via oral. Existem diversas formas para aumentar

a solubilidade de um fármaco. Dentre elas pode-se citar: modificações químicas, modificações

na cristalinidade ou polimorfismo, complexação, aumentar a área superficial de dissolução,

formação de misturas eutéticas e dispersões sólidas (LEUNER, DRESSMAN, 1999).
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Dentre os métodos para se obterem dispersões sólidas, podemos citar o revestimento por

solidificação de material fundido (hot melt) e o método utilizando solvente (BORINI, 2007).

O equipamento mais utilizado para o preparo de dispersões sólidas por solidificação de

material fundido, “Hot melt” é o leito fluidizado. O outro método, utilizando solvente, pode

ser feito por meio da secagem por nebulização, ou spray drying.

Visto o potêncial terapêutico do açafrão-da-terra e seus problemas de absorção, este

trabalho visou estudar todo o processo fitotecnológico para a obtenção de extratos

padronizados a partir dos rizomas da Curcuma longa L. Para tanto, divididiu-se este trabalho

em quatro partes, a primeira parte foi o estudo dos parâmetros relativos aos processos de

extração, por ultrassom e microondas, e dois solventes (etanol e solução etanólica alcalina). A

segunda parte foi o estudo de aumento de solubilidade da curcumina via preparação de

dispersão sólida, sendo estudados dois métodos de preparação de dispersão sólida, spray

drying e hot melt coating, e os parâmetros relativos a esses processos. A terceira parte foi a

preparação de uma dispersão do extrato por spray drying e a quarta parte foi a avaliação

biológica das dispersões (atividades antitumoral e anti-inflamatória).

As variações nos processos extrativos, a preparação de dispersões sólidas com

propriedades farmacotécnicas, físico-químicas e de solubilidade incrementada, bem como a

avaliação de suas atividades biológicas visam viabilizar a aplicação destas formas em futuros

ensaios pré-clínicos.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES

Este trabalho foi dividido em várias etapas, sendo as conclusões destas descritas abaixo.

1. Quanto ao estudo dos parâmetros relativos aos processos de extração:

ü Na extração por microondas com solução etanólica alcalina das raízes de Curcuma

longa pode-se afirmar que nenhuma das variáveis estudadas influenciou de forma

significativa o rendimento de sólidos (RS), teor de curcuminóides totais no extrato (TCT),

rendimento de curcuminóides totais na planta (RCT), teor de curcumina (TC), rendimento de

curcumina (RC) e % inibição.

ü Na extração por microondas com etanol das raízes de Curcuma longa pode-se afirmar

que a melhor condição para a extração é a realizada com maior relação MP/VS, 1/3, devido ao

maior teor de curcuminóides. Apesar da tendência de aumento dos fatores estudados com as

demais variáveis, potência, tempo e %etanol, a analise estatística mostrou que estas não foram

estatisticamente significantes.

ü Na extração por ultrassom com solução etanólica alcalina das raízes de Curcuma

longa pode-se afirmar que a melhor condição é a realizada com menor temperatura, pois esta

variável influenciou de forma negativa o teor de curcumina nos extratos. Apesar da tendência

de aumento dos fatores estudados com as demais variáveis, a analise estatística mostrou que

estas não foram estatisticamente significantes.

ü Na extração por ultrassom com etanol das raízes de Curcuma longa pode-se afirmar

que a melhor condição é a realizada com maior tempo, 20min, devido a maior atividade

antioxidante dos extratos. Apesar da tendência de aumento dos fatores estudados com as

demais variáveis, temperatura, MP/VS e %etanol, a analise estatística mostrou que estas não

foram estatisticamente significante.

ü Comparando-se entre os métodos estudados neste trabalho pode-se afirmar que o

melhor seria o ultrassom utilizando solução etanólica alcalina uma vez que nos permitiu maior

RS, TC, RCT e RC. Dentre as diversas condições estudadas neste processo, a escolhida como

a melhor condição é a realizada no experimento 11: 5 mim, 20ºC, MP/VS 1/7, pH etanol 10,

pois nesta condição, obtemos maior RCT, TC, RC e maior atividade antioxidante (%

inibição).
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2. Quanto ao estudo dos parâmetros relativo aos processos de preparo de dispersões

sólidas:

Ø Para a obtenção, pela técnica spray drying de uma dispersão sólida com maior

solubilidade é preciso diminuir a quantidade de Aerosil, visto que esta variável influenciou de

forma significativa este parâmetro. Além disso, para se obter pós com boas características de

compressão se faz necessário uma menor proporção de Gelucire®44/14 em relação a

curcumina e uma menor temperatura. Além disso, uma menor temperatura se faz necessário

para se obter pó com boa propriedade de fluxo. Com isso a dispersão sólida foi otimizada, DS

16, usando a menor temperatura, 40ºC, menor proporção Gelucire®44/14:curcumina, 1:1 e a

menor quantidade de Aerosil capaz de obter um bom rendimento (1:5, Aerosil:mistura A).

Esta apresentou solubilidade 3300 vezes maior que a curcumina pura.

Ø Na técnica hot melt coating podemos concluir que a melhor dispersão é aquela que

apresenta maior solubilidade, visto que as variáveis estudadas não afetaram os demais fatores,

sendo esta a dispersão obtida no experimento 3, DS 3, usando uma maior quantidade de

Gelucire 50:13 em relação a curcumina e uma menor quantidade de Lactose. Além disso

podemos verificar que houve pequenas interações entre a curcumina e o Gelucire 50:13,

interações estas do tipo ponte de hidrogênio. O aumento de solubilidade foi de 4660 vezes em

relação a curcumina.

Ø Quando compara-se a DS 16 com a DS 17 (ambas obtidas pela técnica spray drying

porém a primeira usando o Gelucire®44:14 enquanto a segunda foi preparada usando o

Gelucire® 50:13) verificamos que a solubilidade da DS17 foi maior que a obtida na DS16,

2700 µg/mL e 2500 µg/mL respectivamente, ambas bem maior que a da curcumina pura,

3600 e 3300 vezes maior.

Ø O estudo de estabilidade mostrou que a DS 17 é estável durante o tempo estudado, não

podendo dizer o mesmo da DS 3 uma vez que houve uma perda de 42,6% na solubilidade.

Ø A dispersão sólida obtida através da técnica hot melt coating (DS3) possui maior

solubilidade, 3500 µg/mL, que a obtida pela técnica spray drying (DS17). Mas devido a baixa

concentração de curcumina na formulação e sua reduzida estabilidade, a DS17 foi escolhida

como a melhor formulação. Por isso, esta foi a condição escolhida para a secagem do extrato

com maior teor de curcumina.
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3. Quanto ao estudo de dispersão do extrato:

v A dispersão do extrato aumentou 331 vezes a solubilidade dos curcuminóides em

relação ao extrato seco, sem a presença de Gelucire®50:13. Além disso, a dispersão do

extrato apresenta boas características de compressão e fluidez, além de se mostrar estável,

durante o estudo de estabilidade.

v Quanto ao perfil de liberação para a dispersão do extrato podemos afirmar que a

secagem do extrato com adição de Gelucire 50/13 melhorou o perfil de dissolução do extrato

seco.

4. Quanto às conclusões sobre o estudo de Atividade antitumoral in vitro:

• A curcumina apresenta atividade citotóxica para células tumorais e esta não foi

grandemente afetada pelo processo de produção da dispersão sólida.

• O extrato apresentou uma maior citotoxicidade que o fármaco puro e que as

dispersões, isto pode ser devido a outros compostos presentes no extrato que pode estar

atuando de forma sinérgica a curcumina. Além disso, o extrato é mais seletivo para células

tumorais que a curcumina pura e as dispersões.

5. Quanto às conclusões sobre o estudo de Atividade anti-inflamatória in vivo:

o A curcumina possui uma atividade anti-inflamatória, não havendo diferença

significativa entre as doses estudadas.

o A dose de 100mg/kg de dispersão sólida possui uma atividade anti-inflamatória maior

que a curcumina (100mg/kg) e maior que o fármaco modelo, indometacina.

o A maior atividade da dispersão sólida em relação a curcumina, na mesma dose, pode

ser explicada pela maior solubilidade da dispersão em relação a curcumina, possibilitando

uma maior absorção e conseqüente biodisponibilidade.
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A Curcuma longa L, possui diversas propriedades terapêuticas comprovadas na

literatura científica, sendo os curcuminóides os responsáveis por essas atividades. Estes

apresentam uma baixa solubilidade em água, sendo portanto, um dos problemas a ser

resolvido para aumentar a absorção destes. Portanto, no desenvolvimento fitotecnológico das

raízes da Curcuma longa L. deve ser estudado tanto a padronização e otimização das

condições de extração quanto a preparação de dispersões sólidas do extrato de Curcuma longa

L, visando o aumento da solubilidade da curcumina.

Os resultados obtidos no estudo de extração permitiram escolher a melhor forma de

extração, dentre as condições estudadas, além de fornecer um estudo dos parâmetros relativos

aos processos de extração.

Na segunda parte é possível observar a importância do desenvolvimento de dispersões

sólidas para aumentar a solubilidade da curcumina. Além disso, forneceu um estudo dos

parâmetros relativos a obtenção de dispersões sólidas por spray drying e hot melt coating e

permitiu a obtenção de uma dispersão sólida de curcumina e dispersão sólida do extrato,

estáveis, com boas propriedades de fluxo e com solubilidade 3300 vezes e 331 vezes maior

que a curcumina, respectivamente. Essa melhoria de solubilidade refletiu em uma melhor

atividade anti-inflamatória in vivo, sem afetar a atividade anti-tumoral in vitro.

Portanto, a dispersão sólida de curcumina obtida deste trabalho, torna-se um campo

promissor para outros estudos de atividade biológica in vivo bem como estudo de

biodisponibilidade.
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