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RESUMO
VALERI, F.C. B. Utilização de sensores biológicos baseados em células de resposta imune no
estudo da atividade antialérgica de substâncias naturais. 2009. 179p. Tese (Doutorado).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2009.
Neste trabalho foram investigadas a atividade antialérgica de extratos, ou substâncias isoladas,
obtidos de fontes naturais. Para isso foi utilizado o sistema biossensor baseado em mastócitos os
quais liberam a enzima β-hexosaminidase usada como marcador da degranulação. Para algumas
substâncias naturais da classe dos flavonóides (quercetina-Qc e rutina-Rt) e ácidos polifenólicos
(ácido dimetoxicinâmico-Dm e ácido cafeico-Cf), os ensaios biológicos foram conduzidos na
presença de β-ciclodextrina (β-CD) a fim de estudar a eficiência do ensaio biológico e o efeito de
complexação na atividade antialérgica. Inicialmente, foram investigadas, as propriedades
espectroscópicas destes flavonóides e ácidos polifenólicos, na ausência, e presença de β-CD. As
mudanças nos espectros de absorção e fluorescência, em presença de β-CD, mostraram que ocorre a
associação dos fármacos com a β-CD. Assim, as constantes de incorporação (Kc) foram
determinadas pelo método de Higuchi e Connors e os resultados mostraram maior incorporação da
Qc (Kc = 172 M-1) na cavidade da β-CD quando comparada a Rt (Kc = 139 M-1). No caso dos
polifenóis, Dm mostrou incorporação maior em relação ao Cf, com valores de Kc iguais a 718 e 278
M-1, respectivamente. Os valores de Kc foram considerados apropriados para a aplicação de
compostos de inclusão como agentes terapêuticos. Assim, os complexos de inclusão sólidos, foram
preparados por uma apaptação do método da co-evaporação e caracterizados por Análise
Termogravimétrica (TGA), Análise Térmica Diferencial (DTA), Calorimetria Diferencial de
Varredura (DSC), espectroscopia na região do Infravermelho (FTIR) e Ressonância Magnética
Nuclear de Prótons (1H-RMN). O parâmetro físico-químico para interação hidrofóbica (log P) foi
determinado para os flavonóides e acidos polifenólicos e os resultados indicaram que a
hidrofobicidade seguiu a seguinte ordem: Dm > Cf > Qc > Rt. Os complexos de inclusão foram
mais eficazes para inibir a liberação da β-hexosaminidase do que os fármacos na forma livre. A
atividade anti-alérgica da Qc livre (IC50= 5,1 µM) mostrou um aumento de oito vêzes quando
complexada com a β-CD (IC50= 0,62 µM). Um aumento da atividade foi observado, também, para
os complexos Rt/β-CD, Cf/β-CD e Dm/β-CD. Este efeito foi mais forte para os compostos com
maior hidrofobicidade. A atividade antialérgica das substâncais naturais livres provenientes de
várias classes de plantas tais como flavonóides, ácidos polifenólicos, terpenos, alcalóides e iridóides
foi, também, investigada. Os flavonóides tais como quercetina (IC50= 5,1 µM), 7-metil quercetina
(IC50= 6,2 µM), caempferol-3-glicosideo (IC50= 6,7 µM) and 4’-O-(6’’-trans-p-coumaroil)-β-Dglicopyranosil okanina (IC50= 5,8 µM) mostraram a maior atividade antialérgica comparados ao
fumarato de cetotifeno (IC50= 15,1 µM). Os extratos provenientes de diversas espécies de plantas
tais como Bidens sulphurea, Bidens gardneri, Bidens graveolens, Mikania parodii Cabrera e
Mikania pilosa Baker foram, também, investigados. Os resultados mostraram maior atividade para
o extrato de Bidens obtido de acetato de etila. Este extrato é rico em derivados metilados de
quercetina os quais exibiram forte atividade antialérgica quando utilizados no ensaio biológico
como substância isolada.
Palavras-chave: Biossensor, mastócitos, β-hexosaminidase, atividade antialérgica, compostos de
inclusão, ciclodextrinas, substâncias naturais.

ABSTRACT
VALERI, F.C.B. Biological sensors based on immune response cells applied to the study of
anti-allergic activity of natural compounds. 2009. 171p. Thesis (Doctorate Dregree). Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.
Anti-allergic activity of extracts and isolated compounds obtained from natural sources was
investigated using the mast-cell based biosensor system. Mast cells release β-hexosaminidase
enzyme which is used as a marker of degranulation. Flavonoids (quercetin-Qc and rutin-Rt) and
polyphenolic acids (caffeic acid-Cf and dimethoxy cinnamic acid-Dm) were used as inclusion
compounds with β-cyclodextrin (β-CD) in order to compare the efficiency of the biological assay
and the anti-allergic activity of the drugs free or associated with β-CD. Spectroscopic properties of
the flavonoids and polyphenolic acids were monitored in the absence or presence of β-CD. The
absorbance and fluorescence spectra showed drug association with β-CD; subsequently the stability
constants (kc) of the drugs were obtained in accordance with the method of the Higuchi-Connors.
The results showed higher association of Qc with β-CD (Kc= 172 M-1) compared to Rt (Kc= 139 M1
). For the polyphenolic acids, Dm exhibited the higher association with β-CD compared to Cf (718
and 278 M-1 respectively). The Kc values felt within the range considered adequate for the
formation of inclusion complex, and they can be used to improve the bioavailability of the
flavonoids and polyphenolic acids. The solid inclusion compounds were obtained by an adaptation
of the co-evaporation method and characterized by Thermo Gravimetric Analysis (TG), Differential
Thermal Analysis (DTA), Differential Scanning Calorimetry (DSC), Fourier Transform Infrared
Spectroscopy (FTIR) and Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (1H NMR). Physicochemical parameter for hydrophobic interaction (log P) was determined for the flavonoids and
polyphenolic acids and the results indicated that the hydrophobicity followed the order: Dm > Cf >
Qc > Rt. The inclusion complexes were more effective at inhibiting β-hexosaminidase release than
plain drugs. The anti-allergic activity of plain Qc (IC50= 5.05 µM) showed eightfold improvement
when included inside the β-CD cavity (IC50= 0.62 µM). Higher biological activity on the part of the
complex was also observed for the complexes Rt/β-CD, Cf/β-CD and Dm/β-CD. This effect was
stronger for the compounds with higher hydrophobicity. The anti-allergic activity of plain natural
compounds from several classes of plants such as flavonoids, polyphenolic acids, terpenes,
alkaloids and iridoids was investigated. Flavonoids such as quercetin (IC50= 5.1 µM), 7-methyl
quercetin (IC50= 6.2 µM), kaempferol-3-glycoside (IC50= 6.7 µM) and 4’-O-(6’’-trans-pcoumaroil)-β-D-glucopyranosyl okanin (IC50= 5.8 µM) showed the stronger anti-allergic activity
compared with ketotifen fumarate, a reference drug (IC50= 15.1 µM). Extracts proceeding from
different species of plants such as Bidens sulphurea, Bidens gardneri, Bidens graveolens, Mikania
parodii Cabrera and Mikania pilosa Baker were also investigated. The results showed stronger antiallergic activity for ethyl acetate extracts obtained from Bidens specie. This extracts are rich in
methylated quercetin derivatives which showed strong anti-allergic activity when assayed as
isolated substances.
Key words: Biosensor, mast cells, β-hexosaminidase, anti-allergic activity, inclusion compounds,
cyclodextrin, natural compounds.
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Figura 28.

Calorimetria Diferencial de Varredura. Termogramas do ácido cafeico (A),
β-CD livre (B), mistura física do ácido cafeico/β-CD (C) e complexo de
inclusão do ácido cafeico/β-CD (D).

Figura 29.

Espectro FTIR para rutina livre (A), β-ciclodextrina (B); mistura física
rutina/β-CD (C) e complexo de inclusão (D).

Figura 30.

Espectro FTIR para quercetina livre (A), β-ciclodextrina (B); mistura física
quercetina/β-CD (C) e complexo de inclusão (D).

Figura 31.

Espectro FTIR para o ácido cafeico livre (A), β-ciclodextrina (B); mistura
física ácido cafeico/β-CD (C) e complexo de inclusão (D).

Figura 32.

Espectro FTIR para o ácido dimetóxi-cinâmico (A), β-ciclodextrina (B);
mistura física ácido dimetóxi-cinâmico/β-CD (C) e complexo de inclusão
(D).

Figura 33.

Alterações observadas nos deslocamentos químicos dos hidrogênios da Qc
complexada com β-CD.

Figura 34.

Alterações observadas nos deslocamentos químicos dos hidrogênios de βCD complexada.

Figura 35.

Espectro de RMN 1H de Qc livre (acetona-d6 e D2O 1:1, 500 MHz).

Figura 36.

Espectro de RMN 1H de β-CD livre (acetona-d6 e D2O 1:1, 500 MHz).

Figura 37.

Espectro de RMN 1H de Qc e β-CD complexados (acetona-d6 e D2O 1:1,
500 MHz).

Figura 38.

Expansão do espectro de RMN 1H de Qc e β-CD complexados (acetona-d6 e
D2O 1:1, 500 MHz).

Figura 39

Expansão do espectro de RMN 1H de Qc e β-CD complexados (acetona-d6 e
D2O 1:1, 500 MHz).

Figura 40.

Alterações observadas nos deslocamentos químicos dos hidrogênios de βCD complexada com Rt
Espectro de RMN 1H de Rt livre (D2O, 500 MHz).

Figura 41.

Figura 42.

Espectro de RMN 1H de β-CD livre (D2O, 500 MHz).

Figura 43.

Espectro de RMN 1H de Rt e β-CD complexados (D2O, 500 MHz).

Figura 44.

Expansão do espectro de RMN 1H de Rt e β-CD complexados (D2O, 500
MHz).

Figura 45.

Expansão do espectro de RMN 1H de Rt e β-CD complexados (D2O, 500
MHz).

Figura 46.

Mapa de contornos ROESY Rt e β-CD complexados (D2O, 500 MHz).

Figura 47.

Expansão do mapa de contornos ROESY Rt e β-CD complexados (D2O,
500 MHz).

Figura 48.

Alterações observadas nos deslocamentos químicos dos hidrogênios do Cf
complexado com β-CD.

Figura 49.

Alterações observadas nos deslocamentos químicos dos hidrogênios de βCD complexada com Cf.

Figura 50.

Espectro de RMN 1H do Cf livre (D2O, 500 MHz).

Figura 51.

Espectro de RMN 1H da β-CD livre (D2O, 500 MHz).

Figura 52.

Espectro de RMN 1H do complexo Cf/β-CD (D2O, 500 MHz).

Figura 53.

Expansão do espectro de RMN 1H do complexo Cf/β-CD (D2O, 500 MHz).

Figura 54.

Expansão do espectro de RMN 1H do complexo Cf/β-CD (D2O, 500 MHz).

Figura 55.

Mapa de contornos ROESY do complexo Cf/ β-CD (D2O, 500 MHz).

Figura 56.

Expansão do mapa de contornos ROESY do complexo Cf/ β-CD (D2O, 500 MHz).

Figura 57.

Alterações observadas nos deslocamentos químicos dos hidrogênios do DM
e da β-CD do complexo DM/ β-CD.

Figura 58.

Espectro de RMN 1H do DM livre (CD3OD e D2O 1:1, 500 MHz).

Figura 59.
Figura 60.

Espectro de RMN 1H da β-CD livre (CD3OD e D2O 1:1, 500 MHz).
Espectro de RMN 1H do complexo DM/β-CD (CD3OD e D2O 1:1, 500
MHz).

Figura 61.

Expansão do espectro de RMN 1H do complexo DM/β-CD (CD3OD e D2O
1:1, 500 MHz).
Expansão do espectro de RMN 1H do complexo DM/β-CD (CD3OD e D2O

Figura 62.

1:1, 500 MHz).
Figura 63.

Porcentagem de beta-hexosaminidase liberada, quando as células são
estimuladas pelo antígeno DNP-BSA em diferentes concentrações, usando o
método direto.

Figura 64.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada pelas células RBL-2H3,
estimuladas por diferentes concentrações de antígeno, na presença de rutina
5 µM. Ensaio direto com tempo de incubação de 90 minutos.

Figura 65.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada pelas células RBL-2H3,
estimuladas por concentração fixa de antígeno (DNP-BSA 0,1 µg/mL) na
presença de diferentes concentrações de quercetina (A) e de rutina (B).
Ensaio direto com tempo de incubação variando de 0 a 120 minutos.

Figura 66.

Efeito do fumarato de cetotifeno sobre a β-hexosaminidase liberada de
células RBL-2H3: () Inibição da β-hexoxasaminidase; () Liberação
espontânea. Cada ponto representa a média de determinações realizadas em
triplicata; *p < 0.05 e **p < 0.01 em comparação com o controle.

Figura 67.

Efeito de citotoxicidade de quercetina e rutina sobre as células RBL-2H3
determinadas pelo ensaio do MTT. A porcentagen de viabilidade celular foi
calculada em relaçãoà células não tratadas. As células 1,0 x 105 células/mL
foram incubadas com os flavonoids a 37 °C por 24 h em 5 % CO2.

Figura 68.

Estrutura da quercetina.

Figura 69.

Estrutura da quercetina associado a um glicosídeo.

Figura 70.

Estrutura da luteolina.

Figura 71.

Estrutura da Apigenina.

Figura 72.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos flavonóides: Quercetina (A), Luteolina (B) e 7-metil
quercetina (C). Cada valor representa a média ± desvio padrão de
determinações em triplicata; **p < 0,01 em comparação com o controle.
Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos flavonóides: Rutina (A) e Mangiferina (B). Cada valor
representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata; **p <
0,01 em comparação com o controle.

Figura 73.

Figura 74.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) em diferentes concentrações dos

flavonóides: 3-O-β-D-glicopiranosilquercetina (Qu-Ga) (A), 3-O--Dgalactopiranosilquercetina (Qu-Glic) (B) e 3-O-(6”-trans-cafeoil)--Dgalactopiranosilquercetina (Qu-gap) (C). Cada valor representa a média ±
desvio padrão de determinações em triplicata; *p < 0,05 e **p < 0,01 em
comparação com o controle.
Figura 75.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) em diferentes concentrações dos
flavonóides: 3-O-β-D-xilopiranosilquercetina (A), 3-O-α-L-ramnopiranosilquercetina (B) e 3-O-α-L-arabinofuranosilquercetina (Qu-ara) (C). Cada
valor representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata; *p
< 0,05 e **p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 76.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) em diferentes concentrações dos
flavonóides:
6-C--D-glicopiranosilluteolina
(A),
8-C--Dglicopiranosilluteolina (B) e 7--O-D-glicopiranosilluteolina (C). Cada
valor representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata;
**p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 77.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos flavonóides: Vicenina (A), caempferol-3-glicosídeo (Cpglic) (B) e 7-O-β-D-glicoprinanosideo-quercetagenina (Gp-Qu) (C) Cada
valor representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata; *p
< 0,05 e **p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 78.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos flavonóides: Okanina 4’-O-D-Gentibiose (A) e 4’-O-(6”trans-p-coumaroil)--D-glicopiranosil Okamina (B). Cada valor representa
a média ± desvio padrão de determinações em triplicata; **p < 0,01 em
comparação com o controle.
Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos flavonóides: Toxicarina (A), Teprowatsina (B) e
Glabranina (C) Cada valor representa a média ± desvio padrão de
determinações em triplicata; *p < 0,05; e **p < 0,01 em comparação com o
controle.
Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos flavonóides: Maritimetina-6-O-D-Gentiobiose (A) e 7-O-glicopiranosilapigenina (B). Cada valor representa a média ± desvio
padrão de determinações em triplicata; *p < 0,05 e **p < 0,01 em
comparação com o controle.

Figura 79.

Figura 80.

Figura 81.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos ácidos clorogênicos: ácido cafeico (Cf) (A) e ácido
dimetóxi-cinâmico (Dm) (B) e ácido 4-O-cafeoil-D-eritrônico (C). Cada
valor representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata;
**p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 82.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos ácidos clorogênicos: ácido 5-O-cafeoilquínico (A), ácido
4,5-O-dicafeoilquínico (B) e ácido 3-O-cafeoilquínico (C). Cada valor
representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata; **p <
0,01 em comparação com o controle.

Figura 83.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos ácidos clorogênicos: ácido 3-O-cafeoilquínico (A) e
ácido rosmarínico (B). Cada valor representa a média ± desvio padrão de
determinações em triplicata; *p < 0,05 e **p < 0,01 em comparação com o
controle.

Figura 84.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações dos alcalóides: Extrato Duguetina furfuracea (A), (-)duguetina-β-N-óxido (DfDgNO) (B), (-)-duguetina (DfDg) (C) e
dicentriona (DfDic) (D). Cada valor representa a média ± desvio padrão de
determinações em triplicata; **p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 85.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações de terpenos: Ácido quinóvico (A), ácido ursólico (B) e
policarpol (C). Cada valor representa a média ± desvio padrão de
determinações em triplicata; *p<0,05 e **p < 0,01 em comparação com o
controle.
Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA (0,1 µg/mL) na presença de diferentes
concentrações de irinóides: secoxiliganina (A) e asperulosídeo (B). Cada
valor representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata;
**p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 86.

Figura 87.

Efeito de quercetina (A) e 7-metil quercetina (B) sobre a atividade
enzimática da β-hexosaminidase. Os níveis de inibição são de
aproximadamente 19 % para ambas as substâncias indicando que a
atividade antialérgica provém do forte potencial de ambas para inibir a
degranulação.

Figura 88.

Efeito de caempferol-3-glicosídeo (Cp-glic) (A) e 4’-O-(6”-trans-pcoumaroil)--D-glicopiranosil Okanina (coumaroil-glic-Oka) (B) sobre a
atividade enzimática da β-hexosaminidase. O nível de inibição é de
aproximadamente 19 % para o Cp-glic e 14% para o coumaroil-glic-Oka,
indicando que a atividade antialérgica provém do forte potencial de ambas
para inibir a degranulação.

Figura 89

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada para as células estimuladas pelo
antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes concentrações do
extrato etanólico (A) e da fração eluida em AcOEt:MeOH (B) da espécie
Mikania parodii Cabrera. Cada valor representa a média ± desvio padrão de
determinações em triplicata; **p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 90.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA 0,1 µg/mL na presença de diferentes
concentrações do extrato etanólico (A) e da fração aquosa remanescente(B)
da espécie Mikania pilosa Baker. Cada valor representa a média ± desvio
padrão de determinações em triplicata; **p < 0,01 em comparação com o
controle.

Figura 91.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações de BsEt (A) e BsDcm (B) da espécie Bidens sulphurea: Cada
valor representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata;
**p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 92.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações de BsMe (A) e BsH (B).da espécie Bidens sulphurea. Cada
valor representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata;
**p < 0,01 em comparação com o controle.
Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações da fração BsAcEt (A), BsAcp (B) e BsAcs (C) da espécie
Bidens sulphurea: Cada valor representa a média ± desvio padrão de
determinações em triplicata; **p < 0,01 em comparação com o controle.
Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações de BgEt (A) e BgMe (B) da espécie Bidens gardneri: Cada
valor representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata;
**p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 93.

Figura 94.

Figura 95.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA 0,1 µg/mL na presença de diferentes
concentrações de BgDcm (A), BgH (B) e BgAc (C), da espécie Bidens
gardneri: Cada valor representa a média ± desvio padrão de determinações
em triplicata; *p< 0,05 e **p < 0,01 em comparação com o controle.

Figura 96.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, para as células estimuladas
pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações BgrEt (A), da espécie Bidens graveolens. Cada valor
representa a média ± desvio padrão de determinações em triplicata; **p <
0,01 em comparação com o controle.

Figura 97.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, quando as células são
estimuladas pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações de quercetina livre (Qc) e complexada com a β-ciclodextrina
(Qc/CD). Cada valor representa a média ± desvio padrão das determinações
em triplicata; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 em comparação com os
controles. Qc :*0,5µM ; **1µM; ***5, 10 e 50 µM. Qc/β-CD: **5 µM;
***10 e 50µM.

Figura 98.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, quando as células são
estimuladas pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações de rutina livre (Rt) e complexada com a β-ciclodextrina
(Rt/CD). Cada valor representa a média ± desvio padrão das determinações
em triplicata; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 em comparação com os
controles. Rt :*** 50µM. Rt/β-CD: ***10 e 50 µM.

Figura 99.

Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, quando as células são
estimuladas pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações de ácido cafeíco (Cf) livre e complexado com a βciclodextrina (Cf/CD) Cada valor representa a média ± desvio padrão das
determinações em triplicata; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 em
comparação com os controles. Cf :*0,5µM ; **0,5, 5, 10 e50 µM.
Porcentagem de β-hexosaminidase liberada, quando as células são
estimuladas pelo antígeno DNP-BSA, 0,1 µg/mL, na presença de diferentes
concentrações de ácido dimetóxicinâmico (Dm) livre e complexado com a
β-ciclodextrina (Dm/CD). Cada valor representa a média ± desvio padrão
das determinações em triplicata; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 em
comparação com os controles. Dm: **0,5, 1,5, 10 e 50 µM. Dm/β-CD:
**0,02, 0,05, 0,1, 0,5, 1, 5, 10 e 50 µM.

Figura 100.
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β-hexosaminidase de mastócitos de ratos da linhagem RBL-2H3.

Tabela 25.

Efeito inibidor de flavonóides livres, ou complexados com a βciclodextrina, sobre a liberação da β-hexosaminidase de mastócitos de
ratos da linhagem RBL-2H3.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CD

Ciclodextrina

β-CD

β-Ciclodextrina

As

Absorbância no ponto de saturação

A0

Absorbância na ausência de β-ciclodextrina

MF

Mistura física

MEM

Meio Mínimo essencial

DMSO

Dimetilsulfóxido

FTIR

Espectroscopia de absorção na região do infravermelho

TG

Análise termogravimétrica

DTA

Análise Térmica Diferencial

DSC

Calorimetria Diferencial de Varredura

RMN

Ressonância Magnética Nuclear

Kc

Constante de estabilidade

S0

Solubilidade máxima da substância natural na ausência de β-ciclodextrina

ε

Coeficiente de absortividade molar

εc

Coeficiente de absortividade molar dos complexos de inclusão

ESIPT

Transferência de prótons intramolecular

log P

Parâmetro de hidrofobicidade

SN

Substância Natural

SN/β-CD

Complexo de inclusão substância natural com a β-ciclodextrina

IC50

Concentração da substância natural necessária para inibir 50% da enzima

MTT

brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio

BSA

Soro Albumina Bovina

DNP

Dinitrofenil

anti-DNP-IgE

Anticorpo monoclonal específico para reconhecimento de dinitrofenil

RBL-2H3

Linhagem de células de mastócitos de ratos

IgE

Imunoglobulina E

FcεRI

Receptores de alta afinidade para IgE

MIRR

Receptores de reconhecimento imune multicadeia

ITAM

Segmento de ativação do receptor baseado na tirosina

PLC-γ

Fosfolipase-C

DAG

Diacilglicerol

PKC

Proteína quinase C

IP3

Inositol-1,4,5- trifosfato

Qc

Quercetina

Rt

Rutina

Qu-ga

3-O-β-D-galactopiranosilquercetina

Qu-Glic

3-O-β-D-glicopiranosilquercetina

Qu-gap

3-O-(6”-trans-cafeoil)-β-D-galactopiranosilquercetina

Qu-ara

3-O-α-L-arabinofuranosilquercetina

6-C-β -glic-luteolina

6-C-β -D-glicopiranosilluteolina

7-β-O-glic-luteolina

7-β-O-D-glicopiranosilluteolina

6-C-β-glic-luteolina

8-C-β-D-glicopiranosilluteolina

Gp-Qu

7-O-β-D-glicopiranosideo-quercetagenina

Cp-glic

Caempferol-3-O-glicosídeo

coumaroil-glic-Oka

4’-O-(6”-trans-p-coumaroil)-β-D-glicopiranosil Okanina

Cf

Ácido cafeico

Dm

Ácido dimetoxicinâmico

DfDgNO
DfDg
Dfdic

(-)-duguetina β-N-óxido
(-)-duguetina
Dicentriona

MpC Et

Extrato etanólico (Mikania parodii Cabrera)

MpC AcOEt:MeOH

Fração eluída em acetato de etila e metanol (Mikania parodii Cabrera)

MpB Et

Extrato etanólico (Mikania pilosa Baker)

BsEt

Extrato etanólico (Bidens sulphurea)

BsDcm

Fração diclorometano (Bidens sulphurea)

BsMe

Fração metanólica (Bidens sulphurea)

BsH

Fração hexânica (Bidens sulphurea)

BsAcEt

Fração acetato de etila (Bidens sulphurea)

BsAcp

Fração acetato de etila precipitado de metanol (Bidens sulphurea)

BsAcs

Fração acetato de etila-sobrenadante (Bidens sulphurea)

BgEt

Extrato etanólico (Bidens gardineri)

BgMe

Fração metanólica (Bidens gardineri)

BgDcm

Fração diclorometano (Bidens gardineri)

BgH

Fração hexânica (Bidens gardineri)

BgAc

Fração acetato de etila (Bidens gardineri)

DfAlc

Fração clorofórmica (Duguetina furfuracea)

BgrEt

Extrato etanólico (Bidens graveolens)

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
Os mastócitos são células dos sistema imune que desempenham um papel central
em doenças alérgicas(FIELD et al., 1996a; NAAL, 2004; HIRANO et al., 2006). Estas
células são apropriadas para o emprego em biossensores porque são robustas, estáveis,
aderem em superfícies e conservam suas funções vitais por um período longo de tempo.
Quando as mesmas são estimuladas por um antígeno, sofrem exocitose e liberam
mediadores químicos de resposta alérgica incluindo a enzima β-hexosaminidase
(JONSSON et al., 2001; NAAL, 2004; OKA et al., 2005; CARLOS et al., 2006). O ensaio
enzimático direto para quantificar a enzima β-hexosaminidase (NAAL, 2004) pode ser
empregado como um sistema biossensor para monitorar a potencialidade de novas
moléculas em bloquear a ativação e degranulação de mastócitos.
Os problemas decorrentes de doenças alérgicas, tais como asma, rinite, dermatite,
alergia alimentar e outros vem se acentuando nos últimos anos e submetendo os indivíduos
alérgicos à uma baixa qualidade de vida ou levando-os à morte (BELLANTI et al., 2003;
WATANABE et al., 2004; WATANABE et al., 2005; KOBAYASHI e TANABE, 2006;
TEWTRAKUL e ITHARAT, 2006; TEWTRAKUL e SUBHADHIRASAKUL, 2007;
GOULD e SUTTON, 2008; POLOSA, 2008; TEWTRAKUL et al., 2008). Para a maioria
das pessoas, as estratégias usadas para tratar os sintomas, ou prevenir a doença, tem se
mostrado ineficientes e impraticáveis o que enfatiza a necessidade da descoberta de novos
fármacos que possam intervir nas respostas imunológicas. Neste contexto, os produtos
naturais desempenham um papel fundamental e tem sido alvo de considerável pesquisa na
busca de novos agentes terapêuticos. Associado a esse fato, temos uma rica biodiversidade
a ser explorada na qual pode estar a cura para muitas doenças incluindo as doenças
alérgicas (COLLACO et al., 2006; TEWTRAKUL e SUBHADHIRASAKUL, 2007;
TEWTRAKUL et al., 2008).
Algumas classes de produtos naturais são inibidores potentes da degranulação
mastocitária. Entre estas classes podem ser citados os flavonóides (MIDDLETON e
KANDASWAMI, 1992; MIDDLETON et al., 2000; MASTUDA et al., 2002; MATSUDA
et al., 2002; SHICHIJO et al., 2003; YAMAMOTO et al., 2004; KOBAYASHI e
TANABE, 2006; TEWTRAKUL e SUBHADHIRASAKUL, 2007; TEWTRAKUL et al.,

2008) que são compostos polifenólicos naturalmente presentes em vegetais, frutas,
sementes, nozes e bebidas (MIDDLETON e KANDASWAMI, 1992; TOKURA et al.,
2005). Muitas substâncias naturais são pouco solúveis em água, o que diminui a
biodisponibilidade e absorção no organismo. A formação de complexos de inclusão destas
substâncias com β-ciclodextrina pode amenizar estes problemas, ou seja, aumentar a
biodisponibilidade e a eficiência de ensaios biológicos destinados a encontrar novos
fármacos e novas alternativas para o tratamento de doenças alérgicas (CALABRO et al.,
2004; CALABRO et al., 2005; GUZZO et al., 2006; BANERJEE et al., 2007; JULLIAN,
C.

et al., 2007; LOFTSSON e DUCHENE, 2007; VIJAYA et al., 2007; JULLIAN,

MORALES-MONTECINOS et al., 2008; JULLIAN, OROSTEGUIS et al., 2008).
O modelo biossensor baseado em células do sistema imune (NAAL, 2004) pode ser
empregado para monitorar a potencialidade de novas moléculas naturais, ou sintéticas, em
bloquear a ativação e degranulação de mastócitos. Este ensaio pode ser conduzido em
presença de substâncias naturais livres ou complexadas com a β-ciclodextrina. Assim, a
sensibilidade dos mastócitos foi empregada para investigar a atividade antialérgica de
substâncias naturais, isoladas de várias classes de plantas, tais como flavonóides,
terpenóides e outros. Os flavonóides quercetina e rutina, bem como os ácidos polifenólicos,
ácido cafeico e ácido dimetoxicinâmico, foram selecionados para a preparação de
complexos de inclusão com a β-ciclodextrina afim de comparar a eficiência da atividade
antialérgica destas substâncias na ausência e presença da β-CD.

CONCLUSÕES

I. Os resultados obtidos para o estudo da atividade antialérgica das substâncias
naturais testadas mostram, de modo geral, que há uma inibição considerável da liberação de
β-hexosaminidase, com exceção do policarpol (terpeno), da 7-metil-glabranina (flavona) e
do 3-O-α-L-ramnopiranosilquercetina. Os maiores efeitos inibidores foram observados para
os flavonóides quercetina (IC50= 5,1 µM), 7-metil quercetina (IC50= 4,8 µM), caempferol3-glicosídeo (IC50= 7,4 µM) e 4’-O-(6”-trans-p-cumaroil)-β-D-glicopiranosil okanina
(IC50= 5,8 µM) o que enfatiza a viabilidade de explorar estas estruturas em estudos de
mecanismos de transdução de sinais em mastócitos.
II. Para a classe dos flavonóides, a mais investigada neste estudo, foi observado que
a presença da hidroxila no carbono-3 do flavonóide é fundamental para um bom resultado
de atividade antialérgica. No entanto, grupos glicosídicos contribuem para a redução da
atividade, independente da posição na qual estão associados.
III. Para os extratos de diferentes especies de plantas, a maior atividade antialérgica
foi obtida para a fração acetato de etila da espécie Bidens Sulphurea (IC50= 1,3 µg/mL) a
qual é rica em flavonóides mais polares. Por outro lado, a fração hexânica, cujas
substâncias majoritárias são sesquiterpenos, causou um estímulo da liberação da βhexosaminidase.
IV. A formação de complexos de inclusão dos flavonóides (quercetina e rutina) e
ácidos polifenólicos (ácidos cafeico e dimetoxicinâmico) com a β-ciclodextrina ocorre de
forma satisfatória com valores de constante de incorporação (Kc) apropriados para a
aplicação dos complexos de inclusão como agentes terapêuticos.
V. A eficiência do ensaio biológico e a atividade antialérgica são favorecidos pela
formação dos complexos de inclusão com a β-CD e este efeito é mais significativo para as
substâncias naturais que apresentam maior log P, ou seja, maior hidrofobicidade.
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