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1 - INTROOUÇAO

Recorrer ã natureza em busca do

ap

o alimente e o cure, é tarefa que o homem desde cedo

deu, e em momento algum de sua existência, deixou de fa
10.

Variou,

e

fato, a forma da utilização, ou mesmo da

p10ração, principalmente, do reino vegetal.

O que era,

primórdios e até anos atrãs, busca empirica, tornou-se
o progresso, pesquisa sistemãtica de recursos naturais.
Sô por volta de 1810 teve inicio
isolamento de principios ativos de origem vegetal e a

trada do século passado, foi marcada pelo advento da mo
na indústria da sintese quimica.

Ainda assim, a contribuição do r
no vegetal ã medicina c1ãssica manteve-se presente.

En

ram para ficar consagrados como recursos insubstituiveis

t,erapêutica:- o ôpio:- l~tex dessecado de Papaver somnife
~.;

as folhas da deda1eira:- Oigitalis purpurea L.; as

zes de Rauvol fia serpenti na Benth., para ci tar a1 guns ex
plos.
Em 18671 ajuntou-se a esta lista
folhas de Passif10ra, utilizadas pela sua ação

ca1ma~~2

ca s os de; ns ô ni a e ; r r i ta bi 1i da de ( 3) po r Pha r e s I a que m

atribuida a introdução de Passif10ra incarnata L. na te
pêutica.
No Brasil, as especies do
Passif10ra L. são conhecidas por IImaracujãsll.

ge n

Algumas são cultivadas por seus
tos comestTveis, apreciados e consumidos,
na forma de sucos e refrescos.

principalmen

Passiflora edulis Sims

ma flavicarpa Deg. conhecida vulgarmente por
relo,

maracujá

maracujã-mirim ou maracujá de comer representa a

ma mais cultivada em escala comercial.

são tambem difu

das em nosso paTs, embora não na mesma escala:- Passifl

edulis Sims, Passiflora alata Dryander, Passiflora guad

gularis L., Passiflora caerulea L. e Passiflora laurifo
L. (59).

,
Graças as propriedades

sedantes

rias farmacopeias incluem entre suas monografias, espec
deste gênero.

Assim, Passiflora incarnata L. consta

códigos farmacêuticos da França, Bélgica, Suiça e

Ch

Pa s s i f 1 or a ca e r u1 ea L., po r sua vez co ns t a da s f a r ma co pe
do Paraguai e da Indonésia (49).

A Farmacopeia Brasileira ã difer
ça das anteriores, em suas tres edições, elegeu como

o

cial a especie Passiflora alata Dryander, indicando a
lha como parte usada (50,17,18).

Esta espécie tem

s

com frequência substituTda por outras,entre as quais
destaca Passiflora edulis Sims.
de"~

A rigor, tal procedime

ser evitado, pois constitui fraude.
A substituição indevida de

d ro

vegetais ao lado da falta de padronização de seus extra
tem representado obstáculos ã eficácia da fitoterapia
nosso pais.

1.1 - OBJETIVO DO TRABALHO

Tem por objetivo o presente

tra

lho fornecer subsidios para o conhecimento da droga den
nada maracujã e de seus extratos, efetuando:a) a morfodiagnose comparativa das especies:
Passiflora alata Dryander
Passiflora edulis Sims.
Passiflora quadrangularis L.
Passiflora incarnata L.
b) diferenciação e caracterização cromatogrãfica
extratos fluidos obtidos a partir destes vege

c) estudo do extrato de Passiflora alata Dryand. a
dando os seguintes aspectos:

- anãlise quantitativa das frações alcaloídica
flavonoídica
verificação da atividade depressora sobre o
tema nervoso central
- determinação da toxicidade aguda.

2 - REVISAo

2.1 - ASPECTOS

BIBLIOGR~FICA

BOT~NICOS

2.1.1 - Generalidades
A famT1ia
por

Jussieu no

ano

Passif1oraceae,

de 1805 (1),

consiste de

cri

aproxim

mente 650 espécies e·de 16 gêneros distribuidos nas reg
tropicais e subtropicais do globo (13).
rem em maior numero na América e

~frica

Suas espécies
Tropical.

Segu

Sacco (58) quatro gêneros de Passif10raceae ocorrem no
si1,a saber: Passif10ra L., Tetrasty1is B. Rodr.,
Mast. e Mitostemma Mast.

Na família predomina

Di 1

gen

o

Passif10ra L. com aproximadamente 400 espécies.

Este g

ro é originário da região tropical da América do Sul

seu maior centro de distribuição geográfica no Brasil c
tro norte.
lia,

~frica

Apenas poucas espécies ocorrem na

~sia,

Au

e Estados Unidos, ocorrendo somente uma em

dagascar (59).
O Brasil é bem representado no

diz respeito ao gênero Passif10ra L.. De acordo com Ma

ocorrem no Brasil pelo menos 79 espécies de Passif10ra L

ge 1y ( 1 ) c i t a a pr e s e nça de 24 e s pé c i e s de Pas si flora L
ra o Estado de São Paulo ao passo que Sacco (58)

menci

a presença de 28 espécies deste gênero na região compre
dida entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

2.1.2 - Posição Sistematica
Segundo o Sistema de

classificaç

de Engler (16), o gênero em estudo assim se posiciona:
17~ Divisão: Angiospermae Brongniart
l~ Classe: Dicotyledoneae DC.
l~ Sub-Classe: Archichlamydeae Engler
34~

Ordem

: Violales Melchior

l~ Sub-Ordem: Flacourtiineae Engler

8~ Familia: Passifloraceae Jussieu
Gênero: Passiflora L.
Segundo o sistema filogenêtico

Cronquist (13) Passiflora L. ê gênero com a seguinte posiç
sistematica:
Divisão: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sub-Classe IV: Dilleniidae
Ordem 6: Violales
Familia: Passifloraceae

2.1.3 - O Gênero Passiflora L.
O genero Passi flora L., segundo Lei

Filho e Aranha (30) compõe-se de plantas herbaceas ou su

lenhosas, trepadeiras ou muito raramente eretas. As folh
sao alternas, simples, inteiras

lobadas

ou

digitada

com estipulas persistentes, no geral bem desenvolvidas
foliaceas.

Com frequência,na base da folha ou sobre o

ciolo, surgem nectários alongados ou esféricos.
comum a ocorrência de gavinhas.

Tambem

As flores são grandes,

to vistosas, solitárias, aos pares, em rãcemos ou cimei
na base protegidas por brácteas foliáceas,

hermafrodit

O cálice é tubuloso, de forma variável, herbáceo ou

s

carnoso, com 5 sépalas oblongas, membranáceas ou coriác

comumente providas)no ápice da face externa/de um apênd
agudo.

A corola possui 5 pétalas (muito raramente com

talas ausentes) de tamanho, às vezes, pouco menor que o
sépalas.

Apresentam-se livres ou

levemente

concresci

na base, inseridas sobre o bordo do tubo calicinal.

A

rona, formada por 1-5 verticilos, e inserida na base do
bo calicinal, é composta por filamentos ou efigurações
versas, de cores vivas e atraentes, desempenhando
te papel para atração de insetos polinizadores.
nõforo é colunar e bem desenvolvido.

impor

O andr

O androceu é form

por 5 estames, com filetes livres e inseridos abaixo
ovário; anteras dorsifixas, versãteis.

O ovário está l

lizado sobre ginõforo globoso e é unilocular, e multiov
do com placentação parietal.

Os estiletes em numero de

são livres ou conatos na base, sendo providos de
capitados.

estigm

O fruto é do tipo baga, possuindo forma var

vel e as sementes possuem arilo e endosperma carnoso.

Kill ip (28) divide o gênero Passif
L. em 22 sub-gêneros.

Granadilla, o décimo oitavo dele

constituido de 15 séries.

A série 1 - Quadrangularis

c1 ui a s e s pé c i e s: Pa s s i f 1o r a q ua dr a ngu1a r i s L. e Pa s s i f 1
alata Dryand. e à série 9 - Incarnatae pertencem as

es

cies Passif10ra incarnata L. e Passiflora edu1is Sims,
cies estas, alvo do nosso estudo.

-Diagnose das especies
-Passif1ora a1ata Dryand.
Bot.Mag. 1: p1. 66. 1781.
Sinonimia(28): -Passif1ora mauritiana Du Pet.

Thouars.

\,

Ann.Mus.Hist.Nat. 6: 457.

p1. 65. 1805.

Passif10ra ma1iformis Ve11.
F 1 . F 1 um.

9: p 1.

73. 1 827.

No t P. ma 1 i fo rmi s

Passif10ra tetradena Vand.
in Dc.

Prodr. 3:331. 1828. Not P.tetraden V

Passif10ra 1atifo1ia DC.
Prodr.

3:328. 1828.

Passif10ra pyriformis DC.
Prodr.

3:331. 1828.

Passif10ra brasiliana Desf.
Cat.P1.Hort.Reg.

Paris ed.

3. 411. 1829.

Passif10ra mascarensis Pres1.
Bot.Bemerk.

72. 1844.

Passif10ra oviformis M.

Roemer.

Fa m. Na t . Sy n . 2 : 1 6 7. 1 846 .
Passiflora alata varo brasiliana Mast.
Trans.Linn.Soc.

27:635. 1871; in Mart.Fl.

Bras. 13, pt. 1 :597. 1872.
Passiflora a1ata varo latifo1ia Mast.
Trans.Linn.Soc.

27:635. 1871; in Mart.Fl.

Bras. 13, pt. 1 :597. 1872.

Passiflora alata varo mauritiana Mast.
Trans.Linn.Soc. 27:635.1871; in Mart.Fl.Bras.
pt. 1:597. 1872.
Passiflora sarcosepala Barb. Rodr.

Contr.Jard.Bot. Rio de Janeiro 4:93. pl 15. 190

Provavelmente originãria do Bras

segundo Sacco (58), e planta inteiramente glabra, de ca
firme, tetraangulado, sendo os ângulos alados.

As

folh

são simples, inteiras, ovadas ou ovado-ablongas, membra
ceas, peninervadas, acuminadas no ãpice, arredondadas,

cordadas ou subcuneadas na base, de margem lisa ou finam
te denticulada, com 6,0 a 21 ,5cm de comprimento e 5,0

com

13,5cm de largura; os pecíolos medem 2,0 a 6,Ocm de
mento e são superiormente canaliculados com 2 a 4
las sesseis, orbiculares.

As estipulas são

glând

persistent

lineares ou linear-lanceoladas a ovado-lanceoladas}de m
gem lisa ou serrilhada, com 1,0 a 2,Ocm de comprimento
0,3 a 1,Ocm de largura.

As flores medem 10,0 a l2,Ocm

diâmetro e são odoriferas, axilares, em geral isoladas,
vezes em inflorescências pseudoracemosas.

Os

pedúncu

apresentam-se trigonos, com 1,2 a 2,5cm de comprimento
as brãcteas são foliãceas, livres, inseridas junto ã
da flor, ovadas, agudas, sub-cordadas na base, de

b

marg

lisa ou serrilhada, com até 3,Ocm de comprimento e 2,2
de largura.

° tubo

calicinal possui forma curto-campanu

da com cerca de 1 ,2cm de diâmetro e sepalas carnosas,obl

gas, obtusas, aristadas, pouco abaixo do ãpice. Externam

te são verdes com as porções que permanecem encobertas b

co-arroxeadas e a face interna profundamente carmesim, m
dindo cerca de 3,5cm de comprimento e 1 ,7cm de largura.
peta1as são oblongas, obtusas, externamente,brancas ou

b

co arroxeadas e internamente, carmesins, com 3,8 a 5,Ocm
comprimento e 1,5 a 2,Ocm de largura.

A coroa possui q

tro series, as duas externas filamentosas, com os filame

tos subu1ados, bandeados de branco e vinoso na base e b
co e roxo do centro para o ãpice, o qual se apresenta
branquiçado.

Medem 2,5 a 4,Ocm de comprimento e as

series internas são constituidas por processos

tubercu

° opercu10

formes de 0,2 a 0,3cm de comprimento.

d

e

mem

noso, horizontal, incurvo e denticulado na margem, bran
manchado de vinoso superiormente.
lar, e carnoso, de base vinosa;

° 1imen

possui forma

androginõforo

esverdead

com dois processos anulares próximo ao meio; ovãrio oblo
go ou obovado, glabro, obscuramente sulcado
mente.

longitudin

Fruto e obovõide ou piriforme, glabro, com

10,Ocm de comprimento e 4,0 a 6,Ocm
quando maduro.

de

largura,

8,0

amar

As sementes são cordado-ob10ngas, com

em de comprimento e 0,55cm de 1argura,de testa lustrosa
reticu1ada.

-Passiflora edu1is Sims.
Bot . Ma g. 45: p1. 1989. 181 8 .
Sinonimia (28):-Passif10ra gratissima St. Hi1

Mem.Mus.Hist.Nat. 5:350. p1. 25, f.23-26
1 81 9 .

Passif10ra pa11idif10ra Bert.
Syll.P1.Hort.Bonnon. 6.1827.

Passif10ra diaden Vell.
F1.F1umin. 9: p1. 90.1827.
Passif10ra verrucifera Lind1.
Bo t . Re g. 26: p1. 52. 1 84 O .
Passif10ra Midd1etoniana Paxton.
Bo t . t~a g. 9: p 1. 51. 1 842 .
Passif10ra rigidu1a Jacq.
Ec1og. Pl. 2: pl. 124: 1844.
Passif10ra rubricau1is Jacq.
Ecogl. P1. 2: pl. 169. 1844.
Passif10ra pomifera M. Roemer.
Fam.Nat.Syn. 2: 179. 1846.
Passif10ra edu1is varo verrucifera Mast.
Trans.Linn.Soc. 27: 637. 1871; in Mart.
Bras. 13, pt. 1: 610. 1872.
Passiflora edulis varo pomifera Mast.
Trans.Linn.Soc. 27: 637. 1871; in Mart.
Bras. 13, pt. 1: 610.1872.
Passiflora edulis varo rubricaulis Mast.
Trans.Linn.Soc. 27: 637. 1871; in Mart.
Bras. 13, pt. 1: 610. 1872.
Passiflora picroderma Barb. Rodr.

Pl.Nov.Jard.Bot. Rio de Janeiro 1 :1. pl.
1 891 .
Passiflora iodocarpa Barb. Rodr.

P1.Nov.Jard.Bot. Rio de Janeiro 1 :3. p1.
1 891 .

Passiflora vernicosa Barb. Rodr.

cont r . J a r d . Bot.

Ri o de J a nei r o 3: 6 2. p

1902.
De acordo com Sacco (58) é uma
na em geral inteiramente glabra à exceção do ovãrio,
inteiramente pilosa.

As folhas são simples, profundam

trilobadas (as jovens ocasionalmente inteiras ou bilob
e ovadas), arredondadas, cordadas, cuneadas ou

subtru

das na base, glandular serradas, subcoriãceas, lustrosa

fase adaxial, trinervadas, com 4,5 a 12,Ocm de comprim

na nervura mediana, 4,0 a 11,Ocm nas nervuras laterais
5,5 a 15,Ocm entre os ãpices dos lobos laterais.

Os l

sao eliticos ou ovado-eliticos, agudos ou acuminados,
mente subobtusos

e os sinus agudos ou subobtusos; os

cfolos medem até 6,Ocm de comprimento] são biglandulare
ralmente no ãpice/bem junto ao limbo e as glândulas
sésseis ou curto-estipitadas.

As estfpulas são linear

buladas, com cerca de 1,Ocm de comprimento.

As flores são axilares, isolada
dem ate 7,Ocm de diâmetro e possuem pedunculos firmes
até 6,Ocm de comprimento, articuladas na inserção das
teas foliãceas.

Estas são ovadas, obtusas ou agudas,

neadas ou subcordadas na base, serradas, pectinadas ou

se laceradas, às vezes com glândulas na margem e medem
a 2,5cm de comprimento e 0,7 a 2,Ocm de largura.

As s

las são oblongas, com 3,0 a 3,5cm de comprimento e

c

de 1,Ocm de largura, aristadas, a arista com cerca de

cm, glandulosas na margem, externamente verdes e internam

1
te brancas.
e brancas.

As peta1as são subiguais às sepa1as,
A coroa e formada de 4 ou 5 series

obtus

filament

sas, das quais as duas series externas são constituidas
filamentos fi1iformes ou estreitamente 1igu1iformes,
do ate 2,5cm de comprimento, encrespados para
brancos, purpureo na base.

os

med

ãpice

As séries sucedentes possuem

lamentos 1inear- fa1cados, de 0,2 a 0,3cm de comprimento
reduzidos a pequenos processos dentiformes.

A parede

i

terna do tubo ca1icina1 e lisa ou finamente tuberculada.
opercu10 e membranoso, incurvo, inteiro ou curto-fimbria
l{men cupu1iforme, inteiro ou crenu1ado.

°

androginõfo

mede cerca de 1,Ocm de comprimento e o ovãrio e ovõide
glob10so, em geral sericeo-tomentoso, raro glabro.

° fr

to e ovõide ou globoso, com 4,0 a 5,Ocm de diâmetro, am

10, amarelo-esverdeado ou purpurãceo. As sementes são ova
com 0,5 a 0,6cm de comprimento e 0,3 a O,4cm de

largur

providas de testa finamente reticu1ada.

-Passif10ra quadrangu1aris L.
Syst.ed. 10. 1248.1759.
Sinonimia (28) :-Granadilla quadrangu1aris Medic.
Ma1yenfam. 97. 1787.

Passif10ra guadrangularis var.su1cata Jac
Stirp.Amer. 232. 1763.
Passif10ra tetragona M. Roemer.
Fam. Na t . Sy n. 2: 165. 1846 .
Passiflora macrocarpa Mast.
Gard.Chron. 1869: 1012.1869.

De acordo com Killip (28) e

pla

inteiramente glabra. O caule e vigoroso,com 4 ângulos
picuosamente alados.

c

As estípulas são ovadas ou oval-la

ceoladas de2,Oa3,5cm de comprimento porl,O a2,Ocmdelargu
agudas no âpice, estreitas na base, inteiras ou
serril hadas, fino-membranaceas.

leveme

Os pecíolos medem de 2,0

5,Ocm de comprimento, fortemente canal iculados no lado

s

rior. Apresentam 6 glândulas, distribuídas aos pares, q
se sesseis.

As folhas são inteiras, largamente ovalada

o va 1- ob1o nga s de 1O,Oa 2O, Ocm de compr i me nto, 8, O a 15,Ocm

largura abruptamente acuminadas, arredondadas, subtruncad
levemente cordadas, de margem lisa.

Apresentam-se

peni

vadas, e a nervura mediana e proeminente, fortemente ele
da na face inferior, com 10 a 12 nervuras laterais
sal ientes.

Os pedúnculos medem 1,5 a 3,Ocm de

são triangulares.

tamb

comprimen

Brâcteas são cordato-ovadas, medem

a 5,5cm de comprimento, 1,5 a 4,Ocm de largura,agudas
sub-agudas, inteiras ou serrilhadas perto da base,
mem br anã ceas.

fin

As f 1o r e s , de a t e 12,Ocm de 1a r gur a J pos sue m

bo calicinal campanulado; sepalas ovadas ou ovado-oblon

medindo 3,0 a 4,Ocm de comprimento por 1,5 a 2,5cm de la

gura,são côncovas, cuculadas no ãpice, corniculadas, esv

deadas ou vermelho esverdeado exteriormente; branca, vi
ta ou rósea por dentro.

As petalas variam de oblongo-o

das a oblongo-lanceoladas; medem 3,0 a 4,5cm de comprim
to, 1,0 a 2,Ocm de largura, são obtusas, lisas, brancas
mais profundamente, de cor rósea.

A corona possui 5

fi

ras, das quais as 2 superiores são filamentosas, aproxim
damente do mesmo tamanho (filamentos de ate 6,Ocm de

c

primento, de tamanho igualou um pouco maior que o das

palas, disposição radiada, com faixas de coloração purp
avermelhada e branca na base, azul no meio, densamente
clada de azul rosada na metade superior), a terceira fi

ra tubercular (filamentos clavados de cerca de 2,Omm de c
primento, fortemente roxo avermelhados), a quarta

file

filamentosa (filamentos 1,0 a 1 ,5mm de comprimento, com

xas de cor purpura avermelhada e branca), e a fileira m

interna membranãcea de 3,0 a 7,Ocm de comprimento, fend
em segmentos de diferentes tamanhos, levemente
para a parte interna.

O operculo

e

inclinad

membranãceo de 4,0

6,Ocm de comprimento; inclinado para dentro,
branco, purpuro avermelhado na margem.

denticula

O lTmen e

anel

carnoso; ginõforo firme, alargado no terço inferior
presença de 2 processos anelares (troclea).

p

O ovãrio p

sui forma ovõide e o fruto, oblongo-ovõide, mede de 20,

30,Ocm de comprimento por 12,0 a l5,Ocm de largura, arred
dado ou com 3 arestas dispostas longitudinalmente.

As

mentes marcadamente obcordadas ou suborbiculares medem
7,0 a 10,Omm de comprimento por 5,0 a 8,5mm de largura,
completamente lisas, reticuladas no centro de cada
dialmente estriadas na margem.

-Passiflora incarnata L.
Sp.Pl. 959. 1753.
Si no ni mi a (28): - Gr a na di 11a i nca r na t a Me di c .
Malvenfam. 96. 1787.
Passiflora Kerii Spreng.
Syst.Veg. 3: 39.1826.

fac~

Passif10ra incarnata varo integriloba DC
Prodr. 3: 329. 1828.
Passif10ra edu1is varo Kerii Mast.
Trans.Linn.Soc. 27: 637. 1871; in Mart.
Bras. 13, pt. 1: 610. 1872.

Caracteriza-se conforme Killip (2
como planta glabra ou finamente pi10sa, provida de
ci1lndrico,angu10so nas partes

mais jovens,

ca

aprese

estípu1as setâceas de 2,0 a 3,Ocm de comprimento, faci1
te declduas.

Os pecíolos medem ate 8,Ocm

de

comprime

são big1andu1ares no ápice e as glândulas são suborbicu1a
e sesseis.

As folhas medem de 6,0 a l5,Ocm ao longo

nervura mediana e 5,0 a 12,Ocm ao longo das nervuras la
rais e 7,0 a l5,Ocm entre os âpices dos lobos laterais;
10badas a partir de 3/4 a 4/5 do seu comprimento (lobos
do-1anceo1ados ou ob1ongo-lanceo1ados, de 2,0 a 5,Ocm
comprimento, agudos ou acuminados, o lobo central estre

na base, raramente os lobos laterais divididos),cordu1ad
finamente serrados, trinervados, membranâceos, verde es
ros na face superior, glaucescente na inferior.
los medem até 10cm de comprimento e são firmes.
teas são

e~fJatuladas

Os

pedun

As

br

ou oblongas,medindo de 4,0 a 7,Omm

comprimento por 2,5 a 4,Omm de largura, são obtusas ou
das, minusculamente glandular-serrilhadas perto do

ápic

conspicuamente biglandulares na base, situadas cerca
5,Omm abaixo da flor.

As flores medem até 7,Ocm de larg

ra e o tubo calicina1 ê curtamente campanu1ado. As sépa

sao lanceolado-oblongas, de 2,0 a 3,Ocm de comprimento
0,8 a 1,Ocm de largura, brancas ou de coloração

leveme

lilás, obtusas, cuculadas no ápice, levemente carenadas,
a carena terminando em prolongamento de 2,0 a 3,Ocm de
primento.

As petalas são de tamanho menor ou igual ao

sepalas, obtusas, de coloração branca ou lilás claro. A
rona em várias fileiras de cor roxa ou rosa, raramente
so branca, sendo as 2 fileiras superiores filiformes,
1,5 a 2,Ocm de comprimento, crispadas no ápice,
te alargadas na base e radiadas.

ligeira

As três fileiras

sub

quentes são capilariformes, com cerca de 2,Omm de
mento, radiadas ou suberetas.

As fileiras mais

com

inter

são membranáceas na base, filamentosas, com filamentos
aproximadamente 4,Omm de comprimento, capitados.

O

ope

lo e membranáceo mede cerca de 2,Omm de comprimento,e
c~rvado

para o interior e fimbriado.

O anel nectarifer

levemente protuberante, situando-se medianamente entre
operculo e o ginoforo.

O limen e cupuliforme, intimame

ligado à base do ginoforo, crenulado.

O ovário e

ovoi

amarronzado ou velutino-tomentoso esbranquiçado e o
e ovoide ou subgloboso, medindo ate 5,Ocm de

fr

comprimen

As sementes são obovadas ou quase obcordadas de 4,0 a

mm de comprimento por 3,0 a 4,Omm de largura, truncadas
ápice e reticuladas.

2.1.4 - Caracteristicas Anatômicas de Passiflorac
Jussieu

As folhas das especies pertencen

ã familia Passifloraceae geralmente apresentam,segundo
calfe (43), estrutura dorsiventral.

Mesofilo

heterogê

simetrico pode ocorrer com menor frequência em especie
gêneros Adenia Forsk, Paropsia Nor ex Thouar, Passiflora
pêlos tectores simples, por vezes

Tryphostemma Harv.

forma de gancho, ou unisseriados aparecem em vârias

es

cies de Passiflora L..

pê

Apresentam/ocasionalmente}

glândulares verrucosos com pedicelos multiseriados, as

zes, vascularizados e a glândula esferica, bem como pro
çoes cuticulares da epiderme.

A epiderme apresenta-se

te ou completamente bisseriada, e muitas vezes,
na face inferior onde se
coso

papil

confinam os estômatos anomoc

Na parte central do mesôfilo

aparecem

em poucas especies do gênero Passiflora L..

esclereid
Fibras de

clerênquima acompanham em alguns casos as nervuras pres
tes no

mesofilo.

Elementos secretores são comuns na

gião parenquimâtica, incluindo frequentemente celulas e
ceptâculos contendo substâncias tânicas.

Não e mencion

a presença de hipoderme no gênero Passiflora L..

Crist

de oAalato de cálcio isolados ou agrupados podem ser en
trados neste gênero.
Os caules das especies

do

gen

Passiflora L. segundo Metcalfe (43) podem apresentar-se
gulosos alados ou cilindricos.

O felôgeno aparece

sempre logo abaixo da epiderme e em alguns casos

qu

forma

a partir deste tecido.
so.

O periciclo é descontinuo e fib

Pequenos grupos de fibras podem ser observadas na

gião floemãtica.

O xilema pode ter disposição

cilindr

continua, mas frequentemente estão presentes raios medu
res.
As perfurações dos vasos são
ples.

s

Elementos secretores incluem sacos taniferos

grande lumen, muitas vezes, com finas paredes, de forma a
gada, localizados no córtex ou medula de poucas
do gênero Passiflora L..

espéc

Cristais prismãticos também

tão presentes nos tecidos caulinares ocorrendo isoladam
te ou agrupados.

2.2 - ASPECTOS HISTORICOS

Etimologicamente Passiflora
nifica flor da paixão.

s

Este termo é formado de duas pa

vras latinas; de passio, passiones que significa paixão
de flos, floris que significa flor.

Os escritores do século XVI atrib

ram as flores dos maracujãs um significado mistico. Ass
interpretaram suas diferentes partes como
simbolos da Paixão de Cristo.

repre:~ntando

Por esta razao estes

ve

tais são conhecidos na Europa e América do Norte como f
da paixão (59).

O termo maracujã, amplamente uti
zado no Brasil para os vegetais em estudo é de origem t

guarani.

Admite-se que este termo provenha

de

muruku

cujo significado e comida preparada em cuia numa alusão
frutos edulos do vegetal (26).

r atribu;da a Monardes, medico es

nhol, a primeira menção a especie deste grupo,referindoem 1569 a uma planta encontrada por ele no Peru.

Este f

cultativo impressionou-se pelas propriedades curativas a

bu;das ã granadilla nome atribu;do naquela região a P. i
ca rna ta L. (26).

lJ-ofH}AJ-:
Prosadores, poetas, e artistas

tam

hã muito o maracujã,quer por suas belas flores,

c

qu

pelo sabor acre-doce agradabil;ssimo de seus frutos.
Pelas suas propriedades

medicin

Cardim em 1584 e Soares em 1590 (14) referem-se aos mara
jãs.

Mencionam remédio feito com as folhas da planta, q

espremidas,eram empregadas no tratamento das boubas e ch
gas velhas.

Cami nhoã ( 9 ) rel a ta o uso na me
cina popular no Brasil, de vãrias espécies de Passiflora
Segundo este autor,as folhas eram empregadas na forma
decocto como medicação antigotosa.

O suco

como freb;fugo e as raizes como verm;fugas.

era

utilizad

A espécie

quadrangularis L. e citada por ele como ocasionadora de
no, passando as raizes

desta planta, como narcóticas e

nenosas.

Pio Correa (11) de maneira semelh
te cita as folhas de maracujã como usadas no combate às
bres intermitentes, inflamações cutâneas e erisipela.

S

ainda, consideradas como diaforãticas,
anti-helminticas.

anti-hist~ricas

Este autor menciona a

presença

nes

vegetais de uma substância semelhante ã morfina denomina
de passiflorina,indicada como calmante.
A introdução do uso do maracujã
las suas propriedades sedativas ocorreu na Europa no
10 XVII.

Nesta ocasião, o uso

s~c

de P.incarnata L., P. ca

rulea L. e P. lutea L. como calmante foi iniciado.

o estudo sistemãtico das
ras,apes~r

da diversidade inicial de suas

indicações~

vergiu para a avaliação da atividade sedante.
fim do

s~culo

passif

co

A partir

passado começfram a aparecer estudos farma

lógicos sobre P.incarnata L..

Em 1867, Phares,nos Estad

Unidos, utilizou este vegetal no tratamento de doenças n
vosas ( 3) e em 1904) Stapl eton obteve bons :resul tados
tratamento de insõnias e de neurastenia de

alcoolatras(2

2.3 - ASPECTOS QU1MICOS

o

estudo do gênero Passiflora L.,

siderado sobre o ponto de vista quimicoJexperimentou raz
vel aceleração a partir do inicio do presente seculo.
Em 1909, Peckolt verificou a
ça de dois alcalõides em suas pesquisas com vãrias
cies de Passiflora L..

~s

pres

esp

substâncias isoladas deu o no

de: passiflorina e maracujina (12).

21
Fellows e Smith em 1938, (19)

iso

ram de diferentes frações de f.incarnata L. os ãcidos; m

ristico, palmitico, oleico, linoleico e linolênico; sitos
rol, catecol, ãcido gãlico e glicose .
. Neu, em 1954

(45) extraiu de P.in

carnata L. uma substãncia de natureza alcaloidica,

tend

como provãvel fõrmula molecular C12H10N2.' Esta substânc
apresentava intensa fluorescência ã luz ultravioleta e

p

to de fusão 237-8 0 C.

~

Este mesmo autor, _no ano de 1956

trabalhando com diversas espécies de Passiflora L.

isolo

um alcalõide de natureza indõlica,o qual constatou ser
harmana.
Lutomsky (34) detectou

a

presen

aci

de cinco alcalõides nos extratos metanõlico e aquoso
ficado de f.incarnata L., encontrando teores de

alcalõide

totais de 0,090% no extrato alcoõlico e de 0,055% na sol
çao ãcida.

A mistura alcaloidica estudada era composta

39% de harmol, 27% de harmana e 22% de harmina.

19

Em

este mesmo autor (33), estudando a extração de harmana, h
mina e harmol em material vegetal,verificou ser o

metan

o solvente que melhor se presta para este trabalho.

o

extrato clorofõrmico obtido a p

tir de P.incarnata L.,submetido a fracionamento em

colun

cromatogrãt'ica de cel ulose por Lutomsky (34), permitiu

isolamento de harmana, harmina e harmol em forma cristal
na ao lado de dois outros alcalõides em forma amorfa.
A c r oma to 9r a f i a em cama da de 19a da
extrato de plantas contendo alcalõides harmânicos serviu

2
Lutomskye colaboradores na montagem de tecnica que per
t i u a a va1 i a ção q ua 1 i t a t i va (34) e qua nt i t a t i va (3 6)

de s

substâncias.
Bennati (4 ) desenvol veu

tecnic

de identificação de alcalõides harmânicos em extratos
P.incarnata L..

Este autor utilizou cromatografia em ca

da del gada (5) e cromatografia em fase gasosa. Efetuou ai

determinação quantitativa de harmana e harmina por dens

metria no ultravioleta diretamente de cromatograma em ca
da delgada.
Trabalhando com algumas especies
Passiflora L.,dentre as quais f.edulis Sims,Lutomsky e
lek (37) compararam o teor de alcalõides harmânicos nos
ferentes õrgãos dos vegetais.

Verificaram que o maior t

destes compostos ocorre nas folhas daquela especie.
Em pesqui sa posteri or, estes

mesm

autores verificaram a presença de alcalõides em todas
partes daquele vegetal, exceto nas raizes (39).
minaram

ainda

Eles det

no ano de 1975, por cromatografia em pa

seguida de densitometria, o conteudo alcalõidico,
foi expresso em harmana.

o

q

Encontraram nas folhas teor

0,70mg% e no cauleO,17mg%.

Neste trabalho empregaram ex

tos de P.edulis Sims. forma flavicarpa Deg. (37).
Em 1960,Lutomski

e

Wrocinski (

avaliaram qu;mica e farmacologicamente preparações de
incarnata L..

Encontraram 0,072% de alcalõides totais

0,057% se considerados
mol.

Isolaram

ainda

em conjunto; harmana, harmi na e
do vegetal uma fração flavono;di

Os autores alertaram sobre a importância da presença doc

plexo alcalõide-flavonõide na obtenção de melhor ativida
farmacolõgica.

Verificaram que o extrato etanõlico da

pl

ta contem este complexo.
Theodossiou

em 1965

(63), conf

mou a presença de flavonõide em preparações galênicas
P.incarnata L. e de P.caerulea L..

Identificou tambem n

tes extratos, pelo metodo de Neu, alguns alcalõides

harmâ

coso
Schilcher (60) desenvolveu
de avaliação

metod

qualitativa e quantitativa de drogas do

mê r ci o de es pe c i e s de Pa s s i f 1or a L..
se com a fração flavono;dica.

c

Es t e a ut or pr eo cu p

Detectou a presença de se

flavonõides por cromatografia em camada delgada usando c
mo camada celulose microcristalina.

Desenvolveu ainda m

todos de avaliação semiquantitativa e quantitativa.

Em 1968, foram isolados de P.inca

nata L. por Schilcher (61), os flavonõides vitexina, isov
texina e saponarina.

Ainda

neste ano, Lutomski e Adam

(35) isolaram do extrato metanõlico de P.incarnata L. do

compostos de natureza flavonoídica, um deles

identifica

como vitexina.

Glotzbach e Rimpler (24) analisara
comparativamente os extratos de P.incarnata L.,
gularis L. e f.pulchella H.B.K. com
flavonõides.

f.quadra

relação ã presença

Estes autores utilizaram cromatografia em

pel e cromatografia em camada delgada, empregando neste

so sTlica gel como camada e acetato de etila; ãcido fõrm

~

co: agua,como sistema solvente.
Gavashel i (21)

estudando

di ve

estágios de desenvolvimento de f.incarnata L. quanto
teores de compostos flavonoídicos,,verificou que eles
riam nas folhas de 0,15 a

° teor de

0,22~~)e

nas raizes de 0,13 a 0

flavonoides nas folhas é maior no periodo de

ração do vegetal.

Nas raizes ele é mais alto antes da

ração, sendo menor durante a frutificação.
Gavasheli e colaboradores (23)

lisaram o extrato metanolico das folhas de P.incarnata
Através de cromatografia em coluna de poliamida/lograram

lar e identificar os quatro flavonoides seguintes: api
na, luteolina, quercetina e campferol.

Halim e colaboradores (25) dete

ram em f.quadrangularis L. a presença de quatro antoci

nas, nas quais o açucar era a glicose e as geninas, a ci
dina, a malvidina, a petulina e a delfinidina.

Nas raizes de P.incarnata L.,Ga

heli (22) e colaboradores encontraram substâncias de n
reza cumarinica a saber: umbeliferona e escopoletina.
Em 1974, a partir de espécimes
tais de P.incarnata L. introduzidos em Cuba,

Svanid7~

laboradores (62) encontraram 0,44% de flavonoides tota
droga avaliada espectrofotometricamente.

° teor

loides totais foi determinado segundo o método de
réia Suiça, sendo igual a 0,014%.

de

a

Far

2

Os extratos metanõlicos de: P.cae
lea L., E..edulis Sims., E..foetida L., E..incarnata L.
warmingii Mast., foram analisados por Lohdefink
quanto ao teor alcaloídico.

e

e

Kati

Nestas espécies foi evidenc

da a presença somente de harmana)chegando ã conclusão

q

o doseamento de alcalõides totais pelo metodo titulometr
co leva a um resultado

aproximadamente vinte vezes

ma

que o espectrofotometrico (32).
Em 1976, Lohdefink (31) analisou
talhadamente o conteudo flavonoídico das especies
no trabalho anterior.

citad

Foram identificados os compostos

texina, orientina, isovitexina, isoorientina, saponarina
outros flavonõides

genericamente

denominados por ele

F , F4 , F5 e F . Os dois primeiros são 8-C-diglicõsid
2
9
da apigenina e os dois ultimosJglicõsidos do campferol.

Makauskas e colaboradores (42) an
lisaram o extrato fluido e a tintura obtidas a partir
droga Passiflora (f..incarnata L.).

° teor

alcaloídico e

contrado foi de 0,5mg% para a tintura e de 0,78mg% para
extrato fluido.

Quercia et al. (52) isolaram vitexi
e isovitexina por cromatografia liquida de alta

pressão

terminando ser 0,23% o teor de vitexina no extrato mole
Passiflora (E,.incarnata L.).

De P. alata Dryand, Ulubelen et a

isolaram recentemente um diglicõsido de natureza flavono
dica: 2-xilosil-vitexina.

A proporção encontrada foi

0,1% a partir das folhas secas da planta (65).

25

Principias ativos isolados de Passiflora spp.
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2.4 - ASPECTOS FARMACOLOGICOS

A ação sedativa de P.incarnata

foi pela primeira vez registrada por Phares no ano de 1
A confirmação

dest~

atividade foi feita por Stapleton

conseguiu melhorar diversos casos de insônia e de

exc

çao nervosa empregando o extrato deste vegetal e

em

1

foi preconizado por Renon na terapêutica homeopatica

p

o tratamento da agonia de guerra (29).
Segundo De Nito, experiências

e

tuadas em animais de laboratório evidenciaram a ação h
tensora de uma das substâncias básicas de P.incarnata
gundo este autor, doses elevadas do extrato fluido

pro

cam uma diminuição da capacidade de animais a reagirem
estimulos externos.

Em cães,o

extrato

fluido

determ

efeito hipotensor ocasionando vasodilatação perifêrica
Fellows e Smith

(19)

confirmaram este efeito

utiliza

o extrato aquoso de P.incarnata L.
De acordo com Borgatti (7), que
balhou com intestino delgado de coelho,a droga

aprese

ação periferica,causando inicialmente diminuição do ton

aumento da amplitude e diminuição na frequência das co
çoes.

Este autor verificou ainda que o aumento da con

tração do extrato pode causar paralisia intestinal.
Ruggy e Smith (56) isolaram do
trato alcoólico de P.incarnata L.,por precipitação com

reto de mercurio,um composto de fórmula empirica C10H22
HgC1 2 .

Este composto foi testado farmacologicamente v

do verificar sua atividade sobre o sistema

cardiovascu

de cães e órgãos isolados)a saber: intestino de coelho, u
ro de porca e de coelha.

Concluiram que a substância

senta ação parassimpatomimêtica, causando hipotensão
contração do musculo liso do intestino.

ap

e

Provavelmente

ação direta sobre tal musculatura (57).

Em 1960, Lutomsky e Wrocinski ale
taram para a conveniência de estarem presentes nas

prep

ções de Passiflora L. destinadas a ocasionar ação sedan
tanto a fração alcaloídica como a fração flavonoídica.
primeira destas frações teve sua atividade comprovada
camundongos e a segunda. em camundongos e peixes (41).

Os extratos de Passiflora L., seg

do Raoul (53) parecem ajudar a inibir a ação do ãlcool s

bre o sistema nervoso. quando injetados intraperitonialme
te.

Aoyagi e colaboradores ( 2 ) parti
do·de preparação comercial de P.incarnata L. isolaram d

compostos quimicos,a saber: maltol e etilmaltol. Estas d

substâncias foram testadas farmacologicamente quanto ã a

tividade depressora do sistema nervoso central, empregan
-se ratos nos ensaios.

Foi

verificada

a diminuição

movimentação espontânea dos animais benl como a presença
bradicardia, hipotermia e relaxamento dos musculos
ticos.

esqu

A dose letal 50% determinada para os compostos e

tudados, util i zada a via subcutânea, foi de 820mgjkg para
mal tol e de 910mgjkg para o etil mal tol .

2

Lutomski e colaboradores (40) ana
saram os sucos de maracujâ feitos com frutos de P.

edu

Sims (maracujâ vermelho) e de P.edulis Sims. forma flavic
~

Deg. (maracujâamarelo).

Estes autores determinaram

teores de alcalóides e de flavonóides empregando os

me

dos densitometrico e planimeritrico em cromatografia em
mada delgada.

Nos ensaios farmacológicos, ficou

evidenc

da a ação depressora sobre o sistema nervoso central,

c

a diminuição da movimentação espontânea em camundongos,b
como a diminuição do nivel de atenção de animais
por via oral

tratad

com os sucos dos frutos de maracujâ.
Recentemente, Vale e Leite (66),

ensaios laboratoriais, confirmaram a ação tranquilizante
maracujâ-amarel'o P.edulis Sims. forma flavicarpa: Deg.

tra

lhando com o extrato aquoso de folhas secas ã sombra.

preparaçao que se assemelha ao "châ" consumido popularme
te, mostrou baixa toxicidade e atividade depressora do

s

tema nervoso central, induzindo o sono em animais de lab
ratório e reduzindo-lhes a temperatura corporal.

3 - MATERIAIS E MtTODOS

3 . 1 - MA TERI AL BOT,l\ NI CO

O material botânico

empregado

elaboração do trabalho teve como origem os canteiros de

turas experimentais do Departamento de Fitotecnia da Fa

dade de Ciências Agrãrias e Veterinãrias da UNESP - Cam
de Jaboticabal.
f.alata Dryander, f.edulis Sims.

f.quadrangu1aris L. jã integravam a coleção do Departam
to.

P.incarnata L. foi introduzida recentemente a

de sementes provenientes do Departamento

de

par

Agricultu

dos Estados Unidos (USDA) - Miami - Flõrida.

O material destinado ao estudo m
folõgico foi dividido em pedaços

de

tamanho

com os quais foram preparadas exsicatas.

convenie

O material de

nado ao estudo anatômico foi em parte proveniente de pl
tas frescas e em parte proveniente de plantas divididas
fixadas em F.A.A. (Formol a 40%-Sml: ãcido acetico glac
Sml: ãl coo1 a

SO~&-90m1).

3.1.1 - Cortes Histo1õgicos

Foram realizados cortes a mão liv
das seguintes partes dos vegetais:

3

- Passiflora alata Dryand.

Folha - corte transversal ao n;vel do te

ço mé di o i nf e r i or ; c or t e s pa r a d
micos das epidermes superior e
ferior.
Pec;olo-cortes aos n;veis superior,

mé

e inferior, considerados em

re

ção a sua inserção no caule.

Caule - secções transversais do caule de

cando as regiões: da al a, entre a
e próximo ã gema terminal.
- Passiflora guadrangularis L.

Folha - secção transversal ao n;vel do te

ço médio inferior; cortes parad
micos das epidermes superior e
feri or.
Pec;olo-foi cortado transversalmente em
ferentes al turas: nas regiões:

ferior, mediana e superior, con

derados a partir de sua inserção
caule.

Caul e - cortado transversal mente) destaca
do-se a região da ala.
- Passiflora edulis Sims.
Folha - cortes transversais da região

nervura principal ao n;vel do te
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ço médio inferior; cortes paradé
micos das epidermes superior e i
ferior.

Peciolo-cortado transversalmente nas regiõ

superior, mediana e inferior, co
s i de r ando a i ns e r ção no ca u1e .
Caule - foram executados cortes

transve

sais.
- Passiflora incarnata L.
Folha - cortes transversais na região

nervura principal na altura do t
ço médio inferior; cortes

parad

micos das epidermes superior e i
ferior.

Peciolo-cortes executados nas partes inf
rior, mediana e superior

conside

das a partir de sua inserção
caule.
Caule - seccionado transversalmente

c

destaque para a sua região mais
terna.

Os cortes foram descorados em hip
clorito de sódio (cândidi' diluida em ãgua - 1:1),

lavad

com ãgua destilada, corados com solução de hematoxilina

Delafield (18) e montados em mistura de ãgua destilada-g
cerina (1 :1) entre lâmina e laminula.
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Os cortes histologicos foram obse

vados ao microscopio otico da marca Leitz-Wetzlar e os d

senhos das estruturas microscopicas realizados com o aux
lio de microprojeção direta a partir do microscopio.

3.2 - ESTUDO DOS EXTRATOS FLU1DOS

3.2.1 - Preparo dos Extratos
O material botânico destinado ã

p

paração dos extratos vegetais era constituido de folhas
A secagem foi realizada à sombra e a moagem
efetuada em moedor Thomas R munido de tamis com 1,Omm
dultas.

f

abertura das malhas.
Os extratos fluidos foram
dos segundo o processo A .da

Farmacop~ia

prepar

Brasileira (18)u

lizando como liquido extrator uma mistura de álcool e ág
na proporçao de 2:1.
O extrato seco de .!:..alata

Dryand.

do para os ensaios farmacologicos foi obtido a partir

extrato fluído da droga, pela evaporação do solvente ã te
peratura inferior a 600C.

3.2.2 - Análise Cromatográfica dos Extratos
3.2.2.1 - Obtenção da fração flavonoídica
dos extratos
Foram tomados individualmente

SO

3
dos extratos fluidos das diversas

esp~cies

de maracujã,

quais foram evaporados em banho-maria ate a obtenção de

residuo de consistência pastosa. O residuo foi agitado co
40ml de uma solução aquosa de ãcido cloridrico a 1%.
trato ãcido sobrenadante foi filtrado por papel de
para funil de separação.
10 vezes.

O

filtr

Esta operação foi repetida

p

Os liquidos ãcidos reunidos foram extraidos co

8 porções, de SOml cada, de acetato de etila, que foram r

nidas e evaporadas ã secura, sob pressão reduzida e temp

ratura inferior a 600C (a solução aquosa ãcida remanesce
te desta extração foi utilizada na obtenção da fração
loídica).

al

Ao residuo obtido da concentração do acetato

etila foram adicionados SOml de água fervente e a
ção por Buchner foi feita a quente.

filtra

Este procedimento fo

repetido por 6 vezes e o extrato aquoso reunido foi evap
rado ã secura sob pressão reduzida, fornecendo um
amarelado que constituiu a fração flavonoídica.

residu

Esta fra

ção foi denominada de F.F.

3.2.2.2 -Cromatografia em camada delgada
das frações flavonoídicas
Sistema cromatogrãfico Fl
Adsorvente: silica gel sobre placa de vidro.

Tamanho 20

20cm.
Espessura da camada: 0,2Smm.
cas

Foram utilizadas cromatopl

Kieselgel 60 F

' da firma Merc
2S4
At i va ção: por aque ci me nt o a 11OoC por 1 ho r a .

3

Fa semó ve 1: a ce ta to de e t il a: ã c i do f ór mi co: ã gua (9 O: 1O:1
Cuba de vidro: tamanho 22 x 28 x 10cm.
Saturação: total
Desenvolvimento: simples, ascendente.

Percurso: l5cm

Visualiraçâo: a placa foi observada i luz UV

apos reve
366
lação com mistura de uma parte de solução a

quosa de ãcido oxãlico a 10% (p/v) com 3
tes de soluçâo de ãcido bórico a 3%

pa

(p/v)

seguida de aquecimento a l200C por 5 minuto

Amostra: fração flavonoídica dissolvida em 5ml de metanol
Padrões: soluções de vitexina, isovitexina, orientina

e

metanol.

3.2.2.3 - Obtenção da fração alcáloídica
dos extratos

Os líquidos aquosos ãcidos remane

centes das extrações das misturas flavonoídicas com aceta
to de etila, foram alcalinizadas com hidróxido de sódio
5% ate pH

=

clorofórmio.

11 e extraídos com 8 porções, de 50ml cada, d

Os extratos clorofõrmicos reunidos foram ev

porados i secura sob pressão reduzida e o resíduo resulta
te, de coloração branco amarronzado e de natureza
constituiu
si f1 ora s p .

amorf

a fração alcaloídica (F.A.) do extrato de Pa

3
3.2.2.4 - Cromatografia em camada delgada
das frações alcaloídicas
Sistema cromatogrãfico: Al
Adsorvente: silica gel sobre placa de vidro de tamanho
ZOcm e espessura da .camada de

0,25mm.

For

utilizadas cromatoplacas Kieselgel 60 F
Me
254
Ativação: por aquecimento a 1l0oC por 1 hora
Fase móvel: clorofórmio: metanol (90:10)
Cuba de vidro: tamanho 22 x 28 x 10cm
Saturação: total
Desenvolvimento: simples, ascendente.

Percurso de 15cm

Visualização: observação ã luz UV 366
Amostras: frações alcaloídicas diluidas em metanol
Padrões: soluções a 0,]% em metanol,de harmana e harmin

3.2.3 - Determinação de Flavonóides em Extrato de
f.alata Dryand. por Densitometria em Cama
da Delgada.
Utilizando o sistema cromatogrãf

do item 3.2.2.2. foram desenvolvidos cromatogramas da fr
ção f 1a vo no í di ca de

f. a1a t a Ory a nd. obti da em 3. 2 . 2 . 1.

sol vi da em 5m1 de me ta no 1 .
A intensificação

da

fluorescênc

pela exposição aoS vapores de amônia e intensa fluorescê

3

cia verde amarelada após nebulização com solução alcoóli
a 5% de cloreto de aluminio, foram reações

utilizadas

conf i r ma çã o da na t ur e za f 1a vo noíd i ca dos compos tos e vi de

ciados no cromatograma e que apresentaram Rf compreendid
entre os valores 0,3 e 0,6.

A quantificação foi feita p

la medida da fluorescência destas manchas apõs nebulizaç

com ãcido boro-oxãlico conforme anteriormente descrito (it
3.2.2.2.).

Foi feita a comparação com o padrão de orient

na, pelo metodo densitometrico utilizando o aparelho Pho
volt modo 520 com luz emitida: UV (ondas longas)
filtro de 570nm.

366nm

O aparelho foi acoplado a um registrad

Sargent Welch modo SRG, sendo as ãreas determinadas

p

triangulação.

A curva padrão foi traçada a par

das ãreas obtidas com as seguintes quantidades de orien
na 0,25, 0,50, 0,75, 1,0 e 1,250g.

3.2.4 - Determinação de Alcalõides em Extrato de
f.alata Dryand. por Anãlise Densitometri
ca em Camada Delgada.
A fração

alcaloídica

obtida

3.2.2.3. foi dissolvida em 5ml de metanol e cromatografa
segundo o sistema descrito no item 3.2.2.4 ..
A intensa fluorescência azul dos
calõides do grupo harmânico permitiu sua quantificação
densitometria na placa utilizando-se como

substância

drão o alcalõide harmana da firma Fluka. Para tal, foi

3
lizado o aparelho Photovolt modo 520 com luz emitida UV
e filtro de 445nm, acoplado
modo SRG.

ao

3
registrador Sargent-Wel

A curva padrão foi traçada a parti r das

obtidas por triangulação dos registros dos picos

ar e
refere

tes a 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 a O,lOpg de harmana.

3.3 - ENSAIOS FARMACOLOGICOS DE EXTRATO SECO DE P.alata
Dryand.

3 . 3 . 1 - Ani ma i s e Tr a t a me nto
Uti 1i za ram-se camundongos machos,

peso compreendido entre 40 e 50g, fornecidos pelo bioter

central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universid
de de são Paulo.
A via de administração utilizada
ra todos os testes foi a intraperitoneal (i.p.) e todas
substâncias foram aplicadas na forma de solução aquosa.

3.3.2 - Tempo de Sono Induzido pelo Pentobarbital
Sõdico.

Utilizaram-se 30 camundongos, div

didos em três grupos de 10, a saber: grupo controle, tra
do com solução de cloreto de sõdio a 0,9% (salina) e

do

grupos tratados como extrato de p.alata Dryand.75mg/kg
150mg/kg,respectivamente.

Apõs 60 minutos, todos os

mais receberam 25mg/kg de pentobarbital sõdico.

an
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Os animais .foram mantidos em ambie
te tranquilo, para que não houvesse interferência de est
mulo externo no tempo de sono.

Assim que os camundongos

meçaram a dormir, foram colocados em decubito dorsal; a
ração do sono foi determinada medindo-se o intervalo de

t

po entre a perda e a recuperação dos reflexos.

3.3.3 - Convulsão por Estricnina

Utilizaram-se 24 aniamis, dividido

em quatro grupos de seis a saber: um grupo tratado com sa
lina e outro tratado com 5mg/kg de diazepam.

Outros

do

grupos foram tratados respectivamente com 75mg/kg e l50m
kg do extrato de

~.alata

Dryand ..

Após 60 minutos,

todo

animais receberam 3mg/kg, i .p., de estricnina.

3.3.4 - Convulsão por Pentetrazol

Utilizaram-se 24 animais, dividido
em quatro grupos de sei s.

O primei ro grupo foi tratado co

salina, o segundo com 5mg/kg de diazepam e os demais
extrato de

~.alata

Dryand. 75mg/kg e l50mg/kg.

co

Após 60 m

nutos todos os animais receberam 50mg/kg, i.p., de

pente

trazol.

3.3.5 - Atividade Motora Espontânea

Para a realização deste ensaio, u
lizaram-se 30 animais, divididos em cinco grupos de
a saber: grupo controle, tratado com salina; dois

seis

grupo

3

tratados, respectivamente, com 75mgjkg e l50mgjkg do extr

to de f.alata Dryand.; um grupo tratado com 3mgjkg de an
tamina e um grupo tratado concomitantemente com 3mgjkg
anfetamina e l50mgjkg do extrato.
Os movimentos foram registrados
decorrer de 90 minutos a partir do momento de cada

aplic

ção, utilizando-se o aparelho descrito por Oga et al. (4
constituído de: a) recepiente circular metálico de 20crn
diâmetro na base e 25cm de diâmetro no seu

bordo

com 10cm de altura, onde o animal foi colocado;

super

b) supo

dotado de 7 pinos metálicos, um central mais elevado e se
dispostos em circulo.

Todos os pinos eram conectados atr

ves de um fio metálico e um contador digitálico de impuls
eletricos.

O recepiente era suspenso sobre o pino

centr

mantendo-se uma distância de 2mm entre a base inferior
posição horizontal e os pinos perifericos.

A inclinação

recepiente para qualquer lado permitia o contato com dois
nos, fechando assim o circuito eletrico.

A movimentação

animal sobre o recepiente fazia com que o fechamento do c
cuito fosse registrado como impulso no registrador.

303.6 - Toxicidade Aguda
A toxicidade aguda do extrato de
alata Dryand. foi estimada atraves de determinação da
letal 50% (DL

50

d

).
Utilizaram-se 20 animais,

em quatro grupos de cinco.

As doses do

extrato

dividid

aplicad

4

intraperitonialmente foram de: 300mgjkg, 380mgjkg, 432mg/k
e 518mgjkg.

Após a aplicação,os animais foram

colocado

em observação por um período de 24 horas.

o

valor da DL

50

foi calculado

pe

metodo de Thompson (64).

Estatlstica
A avaliação estatística dos

dad

comparativos de duas medias foi feita com a aplicação
teste "t" de Student pareado e não pareado, sendo adotad
os niveis de significância de 5%.

Na comparação de

du

medias, utilizou-se anãlise de variância, seguida do tes
de Tukey, quando havia significância.
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4.

4.1 -

RESULTADOS

BOT~NICA

4.1.1 - Passif10ra a1ata Dryander
Caracterização macroscópica

As folhas (Fig. 1) são simples, in
tei ras, de controno oval ou oval-oblongo, medi ndo quando

dultas 8,0 a 20,Ocm de comprimento por 5,0 a 16,Ocm de la
gura.

O limbo, glabro, apresenta coloração

na face superior e mais clara na inferior
membranãcea a sub-coriãcea.

Têm

° ãpice

verde
e

escu

consistênc

acuminado,

rara

mente agudo e a base variando entre arredondada, subcune
da e subcordada.

As margens são inteiras, lisas, leveme

te onduladas e hia1ino-carti1aglneas.
ção i do tipo

peniv~rveo

O sistema de nerv

com seis a oito nervuras secund

rias de cada lado da principal, emergindo desta no
inferior da folha, com ângulos entre 400 a 600.

terç

Os pecío

los medem de 2,0 a 10,Ocm de comprimento por 0,2 a 0,5cm

diâmetro, apresentando-se cana1icu1ados do lado da epi.de

me ventral e arredondados e ligeiramente carenados do lad
dorsal.

Em sua região basa1, apresentam-se 1igeiramenteto.

cidos e providos de estlpu1as lineares ou 1inear-1anceo1
das, com 2,Ocm de comprimento por

at~

1,Ocm de largura.

A

recem no peclo10 2 pares de glândulas de aspecto urceo1ad

sendo que 1 destes pares se localiza junto ao nlve1 de in

s,

,

• 2 Í7

4
serção da base do limbo.

A presença de gavinhas pode

s

observada junto ã base foliar (Fig. 1).
As folhas quando transformadas

droga,apresentam-se fragmentadas e com aspecto amarrotad

são inodoras, possuem coloração variando de verde amare
do a ligeiramente amarronzado e sabor amargo.

Os peciol

apresentam-se retorcidos e estriados longitudinalmente.
O caul e é herbãceo, tetrangul ar,
vido de ângulos alados (Fig. 1).

Possui coloração

p

esve

deada e apresenta regiões de nos e entre nos bem diferenc
das.

Este órgão vegetal quando transformado em droga,

senta-se estriado longitudinalmente,sua coloração é
rom

esverdeada e quando observado em secçao

ap

m

transvers

mostra fistula evidente em sua região central.

Caracterização microscopica da folha
A nervura mediana, vista em

secç

transversal (Fig. 2) apresenta-se biconvexa, sendo a sa
ência mais acentuada na região localizada do lado da
derme inferior a qual assume aspecto carenado.

ep

As epide

mes sao constituidas de células irregulares na forma e
tamanho um pouco menor do que suas correspondentes da

r

gião do 1imbo.
Tanto abaixo da epiderme

superi

como abaixo da epiderme inferior, observa-se a presença

maciço colenquimatoso formado por células com espessamen
celulosico nos cantos (Fig. 2-Co.).

4
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FIGURA 2 - Passiflora alata Dryand. Secção transversal
da
nervura mediana da folha. e.s.-epiderme superior
C0.- co1 ê nqui ma; p. f - pa r ê nqui ma f unda me n tal; f v.- f e i
xe va s cu 1a r; e. i.- e pi de rm e i nf e r i o r; d- dr usa.

o

parênquima fundamental, bem de

volvido, (Fig. 2-p.f.) contém numerosas

células

de cristais estelares de oxalato de cálcio.

provid

O sistema

bero-lenhoso é formado por quatro a seis feixes fibro-va
culares do tipo colateral, dispostos em

semi-clrculo,

s

r a dos ent r e s i po r e s t r e i t a f a i xa de t ec i do pa r e nqui má t
e por um feixe maior localizado na região de abertura
arco formado pelos outros feixes.

O limbo foliar em

s

ção transversal ao nlvel do terço medio inferior da

fo

(Fig.3-B) mostra estrutura heterogênea e assimétrica.
A epiderme superior (Fig. 3 -e.s

e

formada de células de contorno, aproximadamente retang

lar)alongadas tangencialmente, irregulares no tamanho e
cobertas por cuticula relativamente espessa e lisa.
rênquima paliçãdico (Fig. 3-p.p.)

e constituido

O

por uma

mais camadas celulares e sua espessura corresponde, apr
madamente, a um terço do limbo foliar.
noso, relativamente frouxo (Fig. 3-p.l.)
a oito camadas celulares.

O parênquima lac

e

formado por s

A epiderme inferior (Fig.3-e.

e integrada por celulas semelhantes àquelas descritas p
epiderme superior,diferindo destas pelo tamanho, algo
nor.

Nesta epiderme observa-se a presença de estômatos

calizados no mesmo nlvel que as demais celulas ep' lérmi

Drusas podem ser observadas em todo mesofilo,especialme
na região do parênquima lacunoso.

A presença de feixes

culares delicados (Fig. 3-f.v.) pode ser notada na
mediana do mesofilo.

reg
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FIGURA 3

A- epiderme superior
Passiflora alata Dryand
da folha vista de face B- secçao transversal
da f o1ha: e. s - e pi de r me s upe r i o r; p. p.- pa r ê nqui ma
paliçãdico; p.l.-parênquima lacunoso; f.v.-feixe va~
cular; e.i-epiderme inferior. C- epiderme infe
rior da folha vista de face.

4

w

As epidermes

são glabras.

Vi s t

de face (Fig. 3-A e C) apresentam celulas de contorno po

I

gonal, de paredes levemente ondeadas na face superior e
nuosas na inferior.

Os estômatos são do tipo

anomociti

e ocorrem exclusivamente na face inferior.

o

I
.

peciolo, quando observado em se

ça0 transversal, (Fig. 4-A, B e C) apresenta-se provido
saliência careniforme, localizada do lado da epiderme

in

rior e de sulco do lado da epiderme superior, o qual e b
evidente junto a base do limbo)tornando-se cada vez

men

patente a medida que nos aproximamos do seu ponto de ins
ção no caule.

A epiderme apresenta caracteristic
semelhantes às da região da nervura mediana,ja

I

Abaixo da região epidermica ocorre
( Fi g. 4

região

em forma de anel continuo.

mental, relativamente bem desenvolvido,

descrita

colenquimati

fun

O parênquima
possui

numeros

celulas contendo cristais estelares de oxalto de cal cio.

I,
l1li

o
do e característico.

sistema vascular e bem desenvol

Na região distal ao ponto de

inse

ção do limbo, apresenta-se constituido por onze feixes f

bro-vasculares dispostos em semi-circulo, auase unidos e
tre si e por outros quatro.

Destes, dois acham-se local

zados na região das alas, um de cada lado, junto a epide
me adaxial.

Os outros dois encontram-se enfileirados

região mediana da estrutura localizando-se, o de maior p

te, na abertura do arco formado pelo conjunto de feixes ja descrit
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FIGURA 4 - Passiflora alata Dryand.. Seções transversais do
peclolo. A- próximo da insersâo no caule. B- se~
ção da região mediana. C- próximo ã lâmina
fo1i a r .

4

Na região mediana (Fig. 4-8) do p
cíolo)dois feixes do conjunto disposto em arco

se

funde

para formar um feixe vascular e um outro sofre

descoloca

mento de maneira a se localizar junto aos dois outros fe
xes enfileirados e localizados na região mediana.

Na região superior do pecTolo (Fig
4-C), junto

~

inserção do limbo foliar, o sistema vascul

é representado por um circulo de feixes localizados uns be

doc

próximos dos outros,com exceção de um,que e separado

junto por faixa de tecido parenquimâtico um pouco mais la
ga.

Na região medular delimitada pelo circulo de

feixe

pode ser observada a presença de dois feixes vasculares.

tros dois são notados na porção cortical na região de cad
ala formada junto ã epiderme adaxial.

Caracterização microscópica do caule

o

caule de f.alata Dryand.

possu

estrutura do tipo eustelica sendo os feixes vasculares
t i po co1a t er a 1 (F i g. 5).

Se cção t r a ns ver sal do ór gã o , 1o

abaixo do broto terminal, possui contorno alado-quadrangu
lar (Fig. 7).

A epiderme (Fig. 6-e) da região lo
calizada entre as alas

e glabra, constituTda de células

contorno arredondado frequentemente achatadas no
periclinal e recobertas por

o

c~tTcula

sentid

lisa.

colênquima (Fig. 6-Co.) localiza

do logo abaixo desta região epidermica é representado

p

51

quatro a seis fileiras de células de tamanho maior do

q

as epidérmicas e providas de espessamento celulôsico

n

cantos.

o parênquima cortical (Fig. 6-p.c
é pouco desenvolvido, sendo constituido por seis a dez f
leiras de células de contorno arredondado, deixando
sí

ent

espaços intercelulares do tipo meato, cujo tamanho a

menta

no sentido da periferia para o

centro

da estru

ra.

o endoderme (Fig. 6-en.) nao e

c

racteristica, sendo constituida de células providas de co
teijdo amilifero.
ca

A regi,ão colenquimâtica neste local

f

quase que exclusivamente relacionada com o topo da al

O parênquima cortical nesta região e bem desenvolvido e
clui de um a quatro

grup~

de fibras em cada ala.

O periciclo é fibroso (Fig.6-p.fi.

descontínuo e em forma de calota, encontrando-se relacion

do com a região floemâtica dos feixes vasculares. A regiã
floemâtica é bem desenvolvida.

Tubos crivados e placasc

vadas bem desenvolvidas podem ser observadas nesta região

relacionados com celulas companheiras e parênquima do flo
ma.

A região câmbial é bem evidente.

O xilema (Fig.6-x

é representado por vasos dispostos em fileiras radiais
parênquima xilemâtico integrado por células de paredes

p

co espessadas e por fibras localizadas especialmente

n

regiões de origem secundâria.

5
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FIGURA 6 - Passiflora alata Dryand. Secção transversal
d
caule-região entre as alas; e-epiderme; co-colê.!
quima; p.e.-parênquima eortical; en-endoderme; r:m
raio medular; p.m.-parênquima medular; p.f-perici
elo fibroso; fl.-floema; x-xilema; d-drusa.
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FIGURA 7 - Passiflora alata Dryand. Secção transversal
caule-região da ala; e-epiderme; cQ-col~nquim
f.f.-feixe fibroso; p.c.-parênquima cortical; en.do de r me; p.f i. - Pe r i c i c 1o f i br os o.
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Separando

os feixes vasculares o

serva-se a presença de raios medulares (Fig. 6-r.m.), pr
vidos de oito a dez fileiras de células em largura.

Op

rênquima medular (Fig. 6-p.m.) e bem desenvolvido e

su

celulas aumentam de tamanho da periferia para o centro
estrutura. onde observa-se com frequência a presença
fistula.
Drusas podem ser observadas em

t

das as regiões parenquimãticas da estrutura.

4.1.2 - Passiflora quadrangularis L.

Caracterização macrosc6pica
As folhas são simples, inteiras.

contorno ovalado ou oval-oblongo medindo. quando adultasd

10,0 a 20.0cm de comprimento por 8.0 a l5.0cm de . largur
(Fig. 8) de cor verde claro.
mais clara que a inferior.

A fase superior e um

pou

O limbo e glabro. de consistê

cia membranãcea a sub-coriãcea. tem ãpice abrutamente ac
minado e base arredondada a sub-cordada.
inteiras, lisas.

Apresenta nervação do

Suas margens s
tipo

peninervic

com a nervura principal proeminente na fase dorsal. forma
do no terço inferior ângulos de 609 a 709 com as
secundãrias.

Estas,em numero de 10 a 12

conferem ã folha aspecto rugoso.
a 5.0cm de comprimento e

nervur

de cada

lad

Os peciolos medem de 2

são canaliculados do lado da e

derme superior e agudamente carenados

do

lado

inferio

Apresentam 6 glândulas que aparecem aos pares, 2 das qua

5
proximas ã inserção do limbo.

Na base do peciolo aparec

estipulas ovais ou oval-lanceoladas de 2,0 a 3,5cm de co
primento por 1,0 a 2,Ocm de largura.

Nas axilas das

f

lhas, observa-se a presença de gavinhas (Fig. 8).
As folhas quando transformadas
droga, são friãveis, apresentam aspecto amarrotado
ração verde-amarelada.
do sabor amargo.

e co

são praticamente inodorasrPossui

° caul e e

sentando os ângulos alados.

herbãceo, tetrangul ar, ap

Possue coloração verde - cl

com os nos e entre.nõs bem diferenciados. Na droga

apre

ta-se nitidamente estriado no sentido longitudinal

e

secção transversal deixa ver medula fistulosa.
Caracterização microscõpica
Secções transversais da folha ao

vel do terço medio inferior apresenta mesofilo heterogên
e assimetrico.

A epiderme superior (Fig. 9-e.s.), e

sentada por uma fileira de celulas, de contorno

rep

aproxima

mente retangular, alongadas no sentido periclinal e de t
manhos variáveis.

Esta epiderme glabra

e

provida de cu

cula lisa.

° parênquima

paliçãdico (Fig. 9-p.

e formado por uma fileira de células cujo comprimento
presenta a metade da extensão do mesofilo.

° parenquima

cunoso (Fig. 9-p.1.) e representado por 7 a 10 fileiras
células que se dispõem de forma pouco compacta.

r

°95

Feixes vasculares (Fig. 9-f.v.)
licados localizados na região mediana no mesofilo

pod

ser observados.

A epiderme inferior (Fig. 9-e.i.)
presenta-se formada por celulas providas de

caracter;s

cas semelhantes àquelas mencionadas para a epiderme

su

rior diferindo desta especialmente pelo tamanho, que e
go menor e pela presença de estômatos.

Drusas podem

observadas em toda a região do mesofilo.
A Figura 9A representa a
perior vista de face.

epiderme

Nela podem ser observadas

celu

de contorno aproximadamente poligonal, e a Fig. 9C
senta a epiderme inferior em visão paradermica
celulas de contorno sinuoso.

rep

mostran

Estômatos providos de

d

a tres celulas paraestomatais podem ser observados.

Secção transversal da nervura me
na ao n;vel do terço medio inferior (Fig. la) mostra

ep

derme superior e epiderme inferior com caracter;sticas s
melhantes às correspondentes já descritas para região
limbo.

Abaixo das epidermes pode ser observada a presen

de celulas colenquimãticas (Fig. la-Co.) providas do
sarnento nos ãngulos.

esp

O parenquima fundamental e bem des

volvido e envolve complexo vascular disposto em dois

co

juntos.

ar

O primeiro conjunto dispõe-se em

forma

com a abertura para o lado da epiderme superior.

de

O segu

do conjunto dispõe em forma de circulo localizando-se
abertura do

arco formado pelo conjunto de feixes jã

crito (Fig. 10).

de

.

--fv
.
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FIGURA 9 - Passiflora quadrangularis L.. A- epiderme supe
rior da folha; vista de face. B- secção trans-

versal do limbo foliar: e.s.-epiderme superior;
p.p.-parênquima paliçãdico; p.l.-parênquima lacunoso; f.f.-feixe vascular; e.i.-epiderme infe
rior; e.-estômato. C- epiderme inferior da folha, vista de face.
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A Figura 11 representa parte do
junto de feixes dispostos em circulo.

Nela pode ser

c

obs

vada a presença de feixes vasculares (Fig.ll -Lv.) do ti

co1a t e r a 1 s e pa r a dos e nt r e s i por r a i os pa r e nqui mã t i cos (F
11- r . p • ) .

A Figura 12 representa região col
quimãtica localizada abaixo da epiderme superior.

o

pec;olo cortado

transversalmen

nas regiões basal, mediana e distal, considerada a inserç

no caule (Fig. l3)]apresenta um conjunto de feixes vascu
res com disposição circular rodeando 1 ou 2 feixes centr
Na parte superior se dispõem 2 outros feixes cada um
do

nas

alas

que

se

formam pela presença

de

alo

canale

peciolar.

Caracterização microscópica do caule

o caule de

~.quadrangularis

L. p

sui estrutura eustelica sendo os feixes vasculares do ti
colateral (Fig. 14).

Secção transversal deste õrgão lo
abaixo do broto terminal possui contorno alado
lar (Fig. 15).

quadrang

A epiderme (Fig. l5-e) e constituida de

lulas de contorno arredondado ou ligeiramente achatado

longado,ora no sentido radialJora no sentido tangencial.

colênquima (Fig. l5-Co.) e pouco desenvolvido sendo con
tuido de células com espessamento nos ângulos.

O parên

ma cortical (Fig. 15-p.c.) é pouco desenvolvido e

envo

61
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FIGURA 11 - Passiflora guadrangu1aris L. - Desenho da região central da nervura mediana destacando os
feixes vasculares: p.f.- parênquima fundamental. f.v.-feixe vascular; r.p.-raio parenquimE.
t i co.
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FIGURA 12 - Passiflora quadrangularis L. - Região da carena: e.s.- epiderme superior; Co. p.f.- parênquima fundamental.

colênquima;

6
na região das alas, feixes de fibras dispostos em

conju

tos de contorno arredondado.

A endoderme (Fig. 15-en.) nao e c
racteristica.

e

O periciclo (Fig. 15-p.fi.)

fibroso e em forma de calota.

descontinu

Acha-se relacionado com

feixes vasculares,os quais constituidos de região floem
ca (Fig. 15-fl.) bem desenvolvida representada por

tub

crivados, cilulas companheiras e abundante parenquima.
região cambial

e

bem visivel e o xilema

e

representado p

vasos dispostos em filas radiais separadas entre si por
cido parenquimãtico (Fig. 15-x.).

Fibras podem ser obse

vadas nesta região.
Separando os feixes vasculares
serva-se a presença de raios medulares relativamente

e

treitos.

O parenquima medular (Fig. 14-p.m;)

volvido.

Drusas podem ser observadas em todas as

o

e

bem dese

regiõ

parenquimãticas.

4.1.3 - Passiflora edulis Sims.

Descrição macroscópica
As folhas do vegetal

c~o

bras e caracteristicamente trilobadas (Fig. 16).

simple~g

Com ce

ta frequencia observa-se o fenômeno de heterofilia, pode

do ser observada a presença de folhas inteiras e de folh
bilobadas.

São arredondadas possuindo base cordada,

da ou subtruncada e ãpice variando do agudo ao

cun

acuminad

66 .
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FIGURA 15 - Passiflora quadrangularis L.- Secção transversal do caule - Região da ala: e.-epiderme; co~
colênquima; f.f.-feixe fibroso; p.c.-parênquima cortical; en.-endoderme; p.fi .-periciclo fi
broso; fl.-floema; x-xilema.

~
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Apresentam margem serrilhada e consistência variando
subcoriâcea

a membranâcea.

São

trirrervadas e medem

4,0 a l3,5cm de comprimento por 4,0 a l4,5cm de largura.

lobos apresentam contorno subelipticos ou ovado eliptico

As regiões dos sinus do limbo foliar presentam-se arredo
dadas ou menos frequentemente subagudas.

Os peciolos

dem até 7cm de comprimento e são providos de duas
las sesseis localizadas junto ã lâmina foliar.

glând

As estip

las apresentam forma linear-subulada e medem cerca de
lcm de comprimento.

O caule e

cili~rico

m

a

ligeiramente e

triado longitudinalmente, podendo apresentar-se fistulos

Gavinhas podem ser observadas inserindo-se na axila foli
(Fig. 16).

A planta quando transformada em d
ga apresenta-se em pedaços providos de folhas

amarrotad

de coloração verde mais escuro na face ventral podendo a
gumas vezes apresentar manchas amarelas.

O caule

mostr

se nitidamente estriado no sentido longitudinal.
Sua secção transversal evidencia
presença de

fistula.(,,~

68
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A

B

FIGURA 16 - Passiflora edulis Sims.- A-Fragmento da parte
aerea: l-glândula; 2-estlpula; 3-gavinha;
4caule; 5-lâmina foliar;- B- Folha como aparece
na droga.
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Descrição microscópica
Secções transversais das

folhas

n;vel do terço meaio inferior apresentam estrutura hete
genea e assimétrica.
gião.

A Fig. l7-B, mostra desenho desta

A epiderme superior (Fig.17B-e.s.) e formada por ce

las de contorno aproximadamente retangular alongadas
sentido periclina1.

o

O tamanho de suas celulas e var;av

parênquima paliçádico (Fig. l7-B-p.p.) e representado

uma unica fileira celular.
aproximadamente

um

Este parênquima corresponde

terço da espessura do limbo.

Suas

lulas possuem comprimento aproximadamente igual a cinco
zes a 1argura.

O

parênquima 1acunoso (Fi g. 1 7-B-p.l .)

bem desenvolvido, sendo constitu;do de seis a dez fileir
de celulas.

Feixes vasculares secundários (Fig. l7-B-f.

podem ser observados nesta região, os quais apresentam-se
volvidos por bainha parenquimática.

Cristais estelares

oxalato de cálcio podem ser observados em todo o mesofi
especialmente

na região do parênquima lacunoso.

me inferior apresenta-se representada por celulas
res na forma e no tamanho.

A

epi

irreg

Estômatos podem ser vistos

ta região.
A epiderme superior mostrada em

sao paradermica na Fig. l7-A está representada por celu
de contorno aproximadamente pol igonal.

A epiderme

in

rior (Fig. ,17-C) por sua vez exibe celulas de contorno
nuoso.

Nesta região podem ser observados estômatos pro

dos de duas a três celulas paraestomatais.

7
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FIGURA 17

Passiflora edulis Sims.: A- Epiderme superior
folha vista de face. S- Secção transversal

da

lha: e.s.-epiderme superior; p.p.-parênquima p

liçãdico; p.1.-parênquima lacunoso; f.f.fei
vascular; d-drusa; e.i .-epiderme inferior. C-ep
derme inferior vista de face.
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A Fig. 18 apresenta desenho esquemã
co de secção transversal ao nivel da nervura mediana na

gião do terço media inferior da folha. A presença de pêlo

tectores simples e notada na epiderme que recobre a regiã
da carena.

Abaixo das epidermes observa-se a presença

colênquima bem desenvolvido.

Segue-se região do parênqu

ma fundamental que envolve quatro a cinco feixes

vascul

res do tipo colateral dispostos em circulo.
A Fig. 19-A mostra detalhe da

regiã

careniforme localizada na região da nervura mediana do la
do da epiderme adaxial.

pêlos tectores simples cônicos

dem ser vistos sobre a epiderme.

Colênquima

ângular

be

desenvolvido pode ser observado contendo drusas.

A Fig. 19-B representa feixe vascul
do tipo colateral localizado na região central da
mediana.

nervu

Observa-se a. presença do xilema com os vasos d

postos em fileiras.

A região cambial e visivel.

Nota-s

ainda, a presença de grande quantidade de drusas do parê
quima floemâtico.
I

A Fi g. 20-A, B e C mostra secções

tra

versais do peciolo, respectivamente, ao nivel de sua bas
região mediana e âpice.

Observa-se nas três estruturas

presença de colênquima bem desenvolvido.

Os feixes vascu

lares encontram-se distribuidos em dois conjuntos.

O pr

meiro deles e representado por feixes dispostos em circul
o segundo, por dois feixes dispostos logo abaixo da

epide

me adaxial um em cada ala formada pela presença da canal
ta existente no peciolo.

7
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FIGURA 18 - Passiflora edulis Sims.: Desenho esquemãtico

região da nervura principal ou nivel do
ter
me di o i nf e r i o r do 1 i mb o f o 1 i a r: c 0.- c o 1 ê nqui m
f.v.-feixe -vascular; p.f.-parênquima fundame
ta 1 .
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FIGURA 19 - Passiflora edulis Sims.: Secção transversal
da
folha (detalhes): A- região da carena; e.s.-ep..!de r me s u pe r i o r; c o . - c o1 ê nqui ma: B- r e g i ã o do f e i
xe vascular; x-xilema; fl.-floema.
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FIGURA 20 - Passiflora edul is SimL: Secções transversais do
peciolo: A- Região próxima da inserção no caule;
B- Região mediana; C- Região próxima da inserção
no limbo foliar.

7

A Fig. 21, representa secçao transv
sal do caule efetuada próximo do broto apical.

Nela

po

ser observada a forma arredondada da secção caulinar,

be

como a presença de colênquima em toda a região sub-epidé
mica.

Os feixes vasculares são do tipo colateral e acham

se dispostos em um circulo , sendo

portanto

a estutura

tipo eustélica.
A Fig. 22
trutura caulinar.

representa detalhe da

Nela se observa a presença de

e

epiderm

constituida de células irregulares na forma e no tamanh
Abaixo da epiderme observa-se a presença de região

colen

quimâtica provida de células com espessamento nos

canto

(Fig. 22-Co.).
suber.

Observa-se, ainda, o inicio da formação

O parênquima cortical é pouco desenvolvido e a e

doderme não é caracteristica.

O periciclo (Fig. 22-p.f.

mostra-se descontinuo e fibroso assumindo formação de ca
ta que protege o feixe vascular.

A região cambial e

be

visivel, notando-se a presença de drusas no parênquima flo
mâtico (Fig. 22-f.l.).

O xilema primârio aparece dispost

em fileiras radiais, sendo representado por um ou dois e
mentos de protoxilema e por elementos de metaxilema. Os
sos do xilema secundârio possue tendência a
radialmente.

se

alinhare

Na região xilemâtica observa-se com frequên

cia a presença de celulas parenquimâticas de tamanho
pouco maior e providas de conteudo granuloso escuro.

O

rênquima medular é bem desenvolvido, podendo ser observad
a presença de células providas de parede espessada junto
região mais interna dos feixes vasculares.

76
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FIGURA 21 - Passiflora edulis Sims.: Desenho esquemático d
secção transversal do caule: co.-colênquima;f.v
feixe vascular; p.c.-parênquima cortical; p.m.
medula.
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FIGURA 22 - Passiflora edulis Sims.: Secção transversal do
caule: e-epiderme; co-colênquima; p.c.- parênqui ma cor t i ca 1; e n . - e ndode rm e; p. f . - pe r i c i c1o
fibroso; fl.-floema; x-xilema; pm.-medula.
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4.1.4 - Passiflora incarnata L.

Caracterização macroscópica

As folhas do vegetal são simples, l
geiramente pubescentes, trilobadas, providas de

estlpul

setãceas, as quais medem de 2 a 3mm de comprimento e
racterizam-se por ser declduas.

c

O limbo foliar mede de

a 15cm de comprimento no sentido da nervura mediana,

5

12cm, ao longo das nervuras laterais e 7 a 15cm entre
ãpices dos lobos laterais.

Estes possuem contorno

ova

lanceolado ou oval oblongo sendo providos de ãpice acumi
do e margem serrilhada.
neata e sua

consist~ncia

A base da folha é tipicamente c
é membranãcea.

Os peclolos

po

suem até 8cm de comprimento e apresentam em sua região a
cal duas glândulas suborbiculares e sésseis.

Gavinhas p

dem ser observadas partindo das axilas foliares (Fig. 23
As folhas apresentam três

nervur

principais, uma mediana e duas laterais, das quais

parte

nervuras secundãrias que formam com as nervuras principa
ângulos de aproximadamente 450,
O caule é cillndrico,

ligeiramen

estriado, de coloração castanha nas partes mais velhas
arroxeada em partes terminais.
A droga obtida a partir

das

part

aereas do vegetal é representada por folhas misturadas
pedaços de caule.

As folhas apresentam-se amarrotadas

__ -5

t~

~.

'h
1
• I

~

FIGURA 23 - Passiflora incarnata L.: Fragmento de
parte
aerea: 1- glândula; 2- estlpula;
3- gavinha
4- caule; 5- lâmina foliar.
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com frequência apresentam-se presas a fragmentos de caul
Gavinhas podem ser observadas.

Os fragmentos de caule

p

suem aspecto estriado e com frequência são providos de f
tula.

Caracterização microsc6pica
A secção transversal da folha, ao
vel do terço médio inferior apresenta estrutura

heterog

nea e assimétrica, representada na Figura 24-A.

A epide

me superior é constituida por células de contorno arredo
dado e irregulares no tamanho.

t recoberta

por

cuticu

medianamente espessa e mostra a presença de pêlos tectore
cônicos providos de até cinco células, geralmente
dispostas em uma unica série.

O parênquima

dua

paliçãdicoco

titui-se de uma camada de células cujo comprimento
senta quase a metade da espessura do mesofilo.

repr

O parênq

ma lacunoso é denso sendo composto por quatro a seis cam
das celulares.

Feixes vasculares secundãrios podem ser

servados, sempre providos de bainha

parenquimãtica~que

n

vasos mais desenvolvidos se relaciona com a epiderme sup
rior.

As caracter;sticas da epiderme inferior se

assem

lham às da superior, diferindo desta pelo numero bem

ma

elevado de estômatos e pêlos tector _s.
A Fig. 25-A, representa visão
dérmica da epiderme inferior.

par

Nela pode ser observada

presença de células de contorno sinuoso e estômatos conte

do três a cinco células paraestomatais além de pélos uni
seriados constitu;dos por 1 a 5 células.

--p.

--f

:~;:

FIGURA 24

Passiflora incarnata L.: A- Secção transversal
da folha;

~~-epiderme superi~r; ~~- par~nquima

paliçãdico; fv.-feixe vascular; p.l.-parênquima l~
cunoso; d-drusa; ai-epiderme inferior.
B- pilos tectores.

/()tJJ<-

FIGURA 25 - Passiflora incarnata L.: A- Epiderme inferior
folha vista de face; B- Epiderme superior da
lha vista de face.
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A Fig. 25-8 mostra epiderme superi
em corte paradermico.

Nesta região observa-se a

presenç

de ce1u1as de contorno sinuoso um pouco maiores do que

da epiderme inferior, e onde,frequentemente,os pêlos tector

são mais curtos e constitu;dos por menor numero de célula

A Fig. 26 representa secçao transv
sal da nervura mediana ao nive1 do terço medio inferior
folha adulta.

Tanto a epiderme superior como a inferior

presentam-se providas de pêlos tectores.

As células epide

micas apresentam-se, frequentemente, alongadas no

sentid

peric1inal na epiderme superior e anticlinal na inferior.
baixo das duas epidermes nota-se a presença de

co1ênquim

com as células contendo espessamento nos ângulos.

O

par

quima fundamental e bem desenvolvido e envolve um conjun
de feixes vasculares dispostos em circu10s.

Cristais es

lares de oxalato de cã1cio estão distribuidos por todaar
gião parenquimãtica.
As Figs. 27-A, 8 e C representam

se

çoes transversais do peciolo ao nive1 da base, meio e ãp
ce, respectivamente.

Podem ser observados numerosos pêl

tectores sobre a epiderme e abaixo dela um tecido
mãtico continuo.

Os feixes vasculares estão

colenq

distribuido

em dois conjuntos: um localizado na região central, com
feixes dispostos em circulo, e outro logo abaixo da

epid

me adaxial, com 4 feixes localizados 2 de cada lado

(Fi

27).

A Fig. 28 representa secção transv
sal de caule jovem cuja forma mostra-se arredondada

apro

84.

~J""'~.v.

FIGURA 26 - Passiflora incarnata L.: Secção transversal
nervura mediana da folha ao nivel do terço

da

me-

dia inferior; ~~-epiderme superior; ~~-par~nqu!
ma paliçidico; c~-col~nquima; ~f-parenquima fun
damental; f~-feixe vascular; d-drusa.

B

V//

"11

C

FIGURA 27 - Passiflora incarnata L.: Secçõs transversais do
peciolos: A- Região próxima ã inserção no caule

B- Região mediana; C- Região próxima ã inserção
na lâmina foliar.

86.

---co.

---p.C

"'-

'p.m.

FIGURA 28 - Passiflora incarnata L.. Desenho esquemãtico d
secção transversal do caule. co.-colênquima; f
v.-feixe vascular; p.c.-parênquima cortical; p
m.-medula.

8

mando-se da pentangular.

A estrutura e eustelica.

derme e provida de pêlos tectores e abaixo dela

A ep

localiz

se uma camada continua de tecido colenquimatico.
Um detalhe da secção transversal
caule e mostrado na Fig. 29.

A epiderme e representada p

células irregulares na forma e no tamanho, provi das de
des espessadas.

pa

Apresenta pêlos tectores constituídos,

ralmente, por uma ate três células dispostas em série,
cuticula que reveste todo o tecido.

A região colenquim

ca e representada por duas a quatro fileiras de celulasco
espessamento nos cantos.

Obse~va-se

um parênquima

cal pouco desenvolvido, endoderme não típica e um
elo fibroso

cor

peric

descontinuo em forma de calotas. O xilema p

mario apresenta-se em filas radiais, sendo constituido

um ou dois elementos de protoxilema e outros de metaxilem

o xilema secundario apresenta com frequência um vaso iso

do de grande abertura, envolvido por tecido parenquimati
A região floematica e bem desenvolvida.

Drusas podem

s

observadas espalhadas por toda a estrutura sendo mais fr

quentes no parênquima floematico e raras no tecido epidé
mico.

Em toda a região parenquimatica são encontrados grã

de amilo, especialmente no parênquima cortical, na endod
me e nos raios medulares.

8

----

~--------

---·--

~[

--p.

FIGURA 29 - Passiflora incarnata L.: Secção transversal do
caule: e-epiderme; ca-colinquima; ~~-par~nqui
ma co r t i ca 1; p. f - pe r i c i c 1o f i b r o s o; f 1. - f 1oe ma;
x-xilema;

pm~par~nquima

medular.
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4.2.3 - Teores Flavono{dico e Alcalo{dico do Extrato Seco de P.alata Dryand.

4.2.3.1 - Determinação dos flavonõides
anilise

po

densitom~trica.

A curva padrão obtida com orientin
segundo as condições do Ttem 3.2.3.,

~

apresentada na Fig

32.

Os valores encontrados para os teo
res de flavonõides totais foram:
a) 45,5]Jg/100mg
b) 44,1]Jg/100mg do extrato seco.

M;- 44,8]Jg/100mg do

ex

trato seco de P.alata Dryand.

4.2.3.2 - Determinação de alcalõides harmânicos por densitometria em

placa

cromatogrãfica.
A curva padrão construTda a

parti

das soluções de harmana conforme o descrito no Ttem 3.2.4
e apresentada na Fig. 33.

Os valores encontrados para o alca
lõide harmana:
a) 0,075]Jg/100mg
b) 0,083]Jg/100mg de extrato seco.
trato seco de P.alata Dryand.

M:- 0,079]Jg/100mg de e

Area
(cm 2)

75

50

2S

25

50

15

10

FIGURA 32 - Curva padrão utilizada na determinação de flavo
anãlise densitometrica em placa cromatogrãfica.
de orientina.

93.
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FIGURA 33 - Curva padrão obtida com solução de harmana em
metanol, utilizada na anãlise
densitomêtrica
por cromatografia em camada delgada dos alcalõides de Passiflora L.
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Para os a1ca1õides totais relacion

dos a harmana, e que apresentavam fluorescência, os resu1
tados foram:a) 0,213]Jg/100mg
b) 0,220]Jg/100mg

M:- 0,217]Jg de a1ca1õides por 100mg
extrato seco de P. a1ata Dryand.

4.3 - FARMACOLOGIA

4.3.1 - Atividade Farmaco1õgica do Extrato de

P.

a1ata Dryand.

4.3.1.1 -Tempo de sono induzido pelo pentobarbita1.
O pentobarbita1'

~

um

barbit~rico

d

rivado da ma10ni1ureia empregado principalmente para indu
zir o sono.
gico.

r

O sono produzido e semelhante ao sono fisio1

considerado depressor de todo o sistema

nervos

central e em doses mais elevadas sobre o sistema

nervos

autônomo.

São particularmente sensiveis as suas

açoes

cõrtex cerebral, a substância reticular e, no bulbo, o ce
tro respiratõrio, causando depressão respiratõria (67).

Os resu1 tados deste experimento es
tão representados na TABELA I.

Os dados mostram que o ex

trato de f.a1ata Dryand., 75mg/kg e 150mg/kg i .p., prolon

ga o tempo de sono induzido, pelo pentobarbital, com o au
mento percentual de 110% com a dose maior do extrato.

9
TABELA

I

Efeito do extrato de p.alata Dryand. no tempo de sono ind
zido pelo pentobarbital sôdico

GRUPOS

Tempo de sono

Aumento

(min.)

( %)

Controle - salina

45,1 + 10,0

Extrato (75mgjkg)

107,0 + 13,0*

38

Extrato (150mgjkg)

139,8 + 3,4 *

11O

* Significante (p

< 0,05, Tukey) em relação ao controle.

- Cada valor representa a media + Erro Padrão obtidos
10 animais.

Todos os animais receberam 25mgjkg i .p. de pentobarb
R
tal sôdico (Nembutal ) 60 minutos apôs a administraçã
do extrato de P.alata Dryand.

9

4.3.l.2-Convulsão por estricnina
A estricnina
tral de ação predominante

e um

estimulante

ce

na medula, aumentando os refl

xos medulares e em doses tóxicas provocando convulsões t
nicas.

Esta droga inibe a ação do mediador inibitório d

neurônios.

Na falta da inibição causada pelos

termina

inibitórios, os efeitos dos mediadores excitatórios

to

nam-se exaltados e os neurônios passam a apresentar desc

gas rãpidas, responsãveis pelo aparecimento das convulsõ
(67 ) .

A TABELA II mostra que o extrato
f.alata Dryand.

au~enta

o tempo de latencia do efeito

e

tricninico, tanto com a dose de 75mgjkg quanto com a
l50mgjkg do extrato.

O periodo de convulsão, representad

como tempo de sobrevivencia, foi aumentado
m~nte

somente com a dose de l50mgjkg.

significativ

Todos

morreram, inclusive os do grupo tratado com

os
a

anima

substânc

referencia-diazepan 5mgjkg.

Embora não tenha impedido o apare
mento das convulsões, o extrato assim como o diazepan
terminaram o aumento dos intervalos entre as convulsões
nicas intermintentes.

d

TABELA

II

Efeito do extrato de P.alata Dryand. na convulsão estric
nica

GRUPOS

Tempo de Latência

Tempo de vida

(seg.)

(seg.)

~rta

dade(

Salina - Controle

88,8 + 5,42

16,0 + 2,31

100

Extrato (7 5mg j kg)

109, O + 5,1 2 *

25,7 + 4,27

100

Extrato (150mgjkg)

147,0 + 2,87 *

33,3 + 3,72 *

100

Diazepan (5mgjkg)

145,0 + 2,75 *

38,3 + 2,45 *

100

* Significante (p

<

0,05, Tukey), em relação ao controle

- Cada valor representa a media + Erro Padrão obtidos d
6 animais.

Todos os animais receberam 3mgjkg i .p. de estricnina60
minutos após a administração do extrato.
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4.3.1.3 - Convulsão por pentetrazol

o pentetrazol é uma droga sintétic

que provoca intensa estimulação do sistema nervoso centra
tendo ação predominante rio tronco cerebral.

Difere da es

tricnina na sua ação, pois inibe os neurônios gabaergicos
Segundo alguns autores, a ação do pentetrazol se

verific

nos centros superiores e subcorticais ocasionando o apare
cimento das convulsões tônico clânicas (67).

o

extrato de

~.alata

Dryand. nas d

ses empregadas, 75mg/kg e 150mgjkg i .p., demonstrou um au
mento no tempo de latência das convulsões induzidas

pel

pentetrazol, em relação ao grupo controle, tratado soment
com solução salina.

o periodo em que ocorreram

convul

soes nos grupos tratados com o extrato de P.alata

Dryand

e com diazepan foi significativamente maior em
com o do grupo controle.

confront

Ademais, o extrato na dose

d

150mgjkg previniu a morte em 16,7% dos animais.

o

grupo tratado com diazepan

kg i .p.) apresentou comportamento semelhante ao

do

(5mg

grup

que recebeu 150mgjkg do extrato, no que diz respeito ã la
tência, periodo convulsivo e proteção dos animais contra
efeito letal do pentetrazol (50mljkg i.p.).
encontrados acham-se reunidos na TABELA 111.

Os resultado

TABE LA

I II

Efeito do extrato de E.alata Dryand. na convulsão por

pe

trazol em camundongos

Tempo de latência

GRUPOS

(seg.)

Duração da
convul são
(seg.)

Mort
dad
(%)

Controle, sol.salina 0,9%

26,1 + 1,74

74,6 + 4,9

100

Extrato (75mgjkg)

34,0 + 1,84 *

105,6 + 8,1 *

100

Extrato (150mgjkg)

53,3 + 6,17 *

191,8 + 22,5 *

83

Diazepan (5mgjkg)

54,5 + 3,37 *

292,5 + 28,5 *

67

* Significante (p

<

0,05, Tukey), em relação ao controle

- Cada valor representa a media + Erro Padrão obtidos
6 animais.

Todos os animais receberam 50mgjkg i .p. de pentetrazo
60 minutos após a administração do extrato de P.
Dryand.

ala

10
4.3.1.4 - Ati vi dade motora espontânea

Os animais tratados com 3mgjkg i .

de anfetamina, mostraram nitido aumento dos movimentos e

pontâneos, no intervalo de tempo de 90 minutos de observ
ç ao .

O e xt r a t o de P. a1a ta Dr y a nd. na dos e de 15Om9 j k9 i .

inversamente, reduziu os movimentos tanto nos animais pr
vi amente tratados com anfetami na (3mgjkg i. p.) quanto
do grupo controle, tratado com salina.

n

Os resultados de

te experimento estão representados na Fig. 34.

4.3.1.5 -Toxicidade aguda
O extrato submetido a teste de to
cidade aguda, em camundongos, revelou que o efeito letal
causado em doses acima de 432mgjkg i .p ..

Todos os anima

apresentaram sinais de depressão, com sonolência, e, em
ses letais, a morte ocorre dentro de 24 horas.
calculada foi de 456 (424 e 49l)mgjkg i.p .. (Le..
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FIGURA 34 - Efeito do extrato de f.alata Oryand. na atividade motora espontânea de camundongos.
*Significante (p < 0,01) em relação ao controle. Cada ponto representa a media obtida de 6
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5 - DISCUssAo

5.1 - BOT.l\NICA

5.1.1 - Caracterização macroscópica
o nome vulgar maracujã,

de

orige

tupi-guarani é empregado para designar uma série de

esp

cies vegetais pertencentes ao gênero botânico Passif10ra
Algumas destas espécies gozam de prestigio por lhes
atribuidas propriedades medicinais.

A Farmacopéia

leira inclue na lista de suas monografias
oficia1izando-a no Brasil.

Bras

Dryan

~.a1ata

Alêm desta, outras

sere

espéci

sao, com frequência, empregadas na elaboração de medicam

tos, entre elas P.incarnata L., f.edulis Sims., f.quadra
gu1aris ·L. e f.caerulea L..

As diversas firmas que come

cializam drogas vegetais obtidas a partir destas
frequentemente

enfrentam certa dificuldade na identific

çao destes materiais.
nas de coletores

espéci

Repetidamente, tais firmas

adquir

preocupados única e exclusivamente com

atividade extrativa, sem

interesse no cultivo da

espéc

medicinal, bem como indiferentes ã época da colheita

e

processo de transformação adequada das partes vegetais
droga.

Por isso1muitas vezes, a droga comercializada

Brasil é de baixa qualidade e não raro apresenta-se
da.

frau

Com referência a este último fato ê conveniente acr

centar que o problema é bem mais amplo e diz respeito

uma maneira geral à maior parte das drogas aqui comercia

10
zadas.

Oliveira e Akisue

(48)

tratando do problema de ad

teração de drogas no Estado de são Paulo assinalam o

fa

de em 100 amostras analisadas 21% não estavam em condiçõ
de uso.

A Fa rm a copé i a Br as i 1 e i r a of i ci a 1 i
as folhas de P.alata Dryand ..

Entretanto, a droga

com

cializada na maioria das vezes ê representada pelas part
aereas.

A dificuldade maior na diferenciação
outr~

deste material em relação a
a

~.quadrangularis

pecto do caule

L..

caracteristicamente alado,são bem

ser feita se atentarmos

que no de

~.alata

para alguns detalhes.

po

Assim,no

Dryand. ocorrem quatro glândulas
L., seis.

~.quadrangularis

a

parec

Entretanto, a diferenciação

~.quadrangularis

secundãrias em

PassifloraL.diz respei

A forma das folhas, bem como o

dos nas duas espécies.

ciolo de

morfológi

p

ao pas

O numero de nervur

L. é aproximadamente o d

bro dos existentes em P.alata Dryand ..
nho das estipulas ê bem maior em

Além disso, o ta

~.quadrangularis

L.

que em P.alata Dryand ..
A dificuldade de diferenciação
croscópica destas drogas aumenta com o grau de

m

fragment

çao.
A diferenciação de f.alata
com outras espécies vegetais

Dryan

do gênero comercializadas

relativamente fãcil, visto estes materiais apresentarem f
lhas lobadas:- P.incarnata L. e P.edulis Sims. - e
digitadas ou palmatilobadas como

~.caerulea

L..

folh

Outra d

ferenciação que frequentemente preocupa o farmacognosta

10

aquela que diz respeito a P.incarnata L. e f.edulis

Sim

Esta diferenciação pode ser efetuada se atentarmos para
fato de a margem da folha de P.edulis Sims. ser mais
dentemente serrilhada do que a de P.incarnata L_

ev

Acresc~

ainda o fato de a folha de P.edulis Sims. ser um tanto i
regular não se conseguindo aplainã-la totalmente quando
prensamos
do,

~

entre folhas de papel absorvente.

Por outro

face dorsal da folha de P.incarnata L. ê

pubescen

o que pode ser observado com auxllio de lupa, fato esten
observado em P.edulis Sims ..

Algumas outras especies de Passif
ra L. aparecem no comercio,exigindo da pessoa

encarrega

da diagnose,atenção e observação de sutilezas.

5.1.2 - Caracterização Microscópica
Segundo Metcal fe e Chal k (43) as

lhas pertencentes a especies da famllia Passifloraceae, s
vo algumas exceções possuem
trico.

mesofilo heterogêneo e

assi

As espécies estudadas neste trabalho não fogem

este aspecto geral ou melhor

~.alata

Dryand.,f.quadrang

ris L., P.incarnata L., f.edulis Sims., possuem mesofilo
terogêneo e assimetrico.
A Farmacopeia Brasileira, tratan
de

~.alata

Dryand., o maracujã oficial,diz ser o

mesofi

desta especie heterogêneo e assimetrico sendo formado
parte superior por 2 a 3 fileiras de celulas em
Discordamos do conteudo da Farmacopéia Brasileira
menciona o parênquima paliçãdico.

paliçad

quan

10

A observação demorada desta região
folha em materiais de diversas procedências
verificar que o parênquima paliçâdico

~

permitiu-n

geralmente cons

tuido de apenas uma fileira celular e menos frequentemen
por duas fileiras celulares.
nenhuma das amostras
paliçâdico.

e~tudadas

Não conseguimos observar

três fileiras de parênquim

Somos de opinião que este item seja modific

do na próxima edição do Código Farmacêutico Brasileiro.
quadrangularis L., f.edulis Sims. e f.incarnata L. possu
tamb~m

uma só fileira de

o

c~lulas

em paliçada.

parênquima paliçâdico de P.

ala

Dryand. frequentemente aparece mais frouxo do que o de
guadrangularis L..
Sims

Jâ o parênquima paliçâdico de f.edul

apresenta caracteristicas muito próximas daquelas

servadas em P.incarnata L.
As quatro especies estudadas
suem inclusão de oxalato de câlcio do tipo drusa.
tidade de drusas observada em P.alata Dryand. e bem
do que em

~.quadrangularis

L.

Al~m

po

A qua
ma

disso, em f.alata D

ando as drusas acham-se distribuidas por todo o parênquim
lacunoso ao passo que em f.quadrangularis L. localizam -

de preferência nas bainhas que envolvem os feixes vascul
res.

Segundo Metcalfe e Chalk (43) pêl

tectoressimples cõnicos e as vezes em forma de gancho a
recem com certa frequência no gênero Passiflora L.

As f

lhas de P.alata Dryand. e f.quadrangularis L. são glabra

10
~.edulis

Sims. apresenta epiderme provida de pêlos simp

cônicos e curtos ao passo que

~.incarnata

L. apresenta

los tectores em maior quantidade, especialmente
dos sobre a epiderme inferior.

localiz

Estes pêlos são cônicos

providos de uma a cinco cêlulas.

Fato digno de nota e

portante sob o ponto de vista da diagnose do vegetal e
presença de estrias sobre a cuticula que recobre estes
comas.

Já f.caerulea L. ê desprovida de pêlos tectores

mo afirma Brasseur e Angenot (8).
A região da nervura mediana

apre

ta-se carenada nas quatro espêcies estudadas.
As folhas apresentam estômatos
mente do lado da epiderme inferior.
Como nas Passifloraceae de um
geral (43),as espécies de Passiflora L. estudadas nao

m

a

sentam hipoderme.
Os peciolos de
sentam-se canaletados.
em dois conjuntos.

~.alata

Dryand.

a

Os feixes vasculares distribuem

O conjunto localizado na região med

na dispõe-se aproximadamente em circulo.
O outro conjunto ê representado

dois feixes localizados nas alas, um de cada lado da ca
leta.

Fato semelhante ao mencionado por ultimo ocorre

f.quadrangularis L. ef.edulis Sims ..

Com referência a

incarnata L. cada uma das alas possui dois feixes vascu
res.
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Cristais de oxalato de cãlcio em f
ma de drusas

ocorrem

no parênquima fundamental e no

rênquima do floemados pecfolos das quatro

esp~cies

p

estud

das.
Secções transversais dos caules
P.alata Dryand. e de f.guadrangularis L. mostram
quadrangular alado e estrutura

eust~lica.

contorn

As duas

cies apresentam, caracteristicamente, colênquima
subepid~rmico,

esp

angul

e nas regiões das alas, grupos de fibras.

região medular nas duas espêcies

~

bem desenvolvida e

droga algumas vezes pode ser observada a presença de
la/motivada pela r.etração do tecido parenquimãtico
ao processo de secagem.

f;s

devid

Os feixes vasculares das duas e

pecies são protegidos por periciclo fibroso que
senvolvido em f.quadrangularis L..

~

mais d

Nesta especie os

xes vasculares de maior calibre, .localizados

nas

fe

regiõ

adjacentes às alas, apresentam as fibras dispostas em trê
calotas.

O numero de feixes vasculares loc
lizados nas regiões que ficam entre as alas e menor em

alata Dryand. do que em f.quadrangularis l. O caule das du
esp~cies

inclue

drusas de oxalato de cálcio.
O ca u1e de P. e du1i s Sim s. e o de P.

carnata L. apresentam contorno aproximadamente circular
secções transversais.

O caule de P.incarnata L. apresen

-se algumas vezes ligeiramente penta-anguloso e provido
pêlos tectores cônicos os quais não foram observados em
edulis Sims.
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A presença de drusas pode ser obse
vada no caule das duas espécies.

Fistu1a decorrente da s

cagem pode ser observada nos caules de ambas as espécies.
A diferença entre P.edu1is Sims.

P.incarnata L. no que diz respeito as drusas segundo Bras
seur e Augenot (8)

reside no fato de estes cristais ocor

rerem em maior quantidade na primeira espécie onde são be

pequenas na região do co1énquima, um pouco maior na regiã
cortica1 e f10emãtica e bem maiores na região

da

medula

Estes autores citam como localização destas inclusões

n

caule de P.caeru1ea L.,a região cortica1.

5. 2 - QuHn CA

Com a introdução do maracujã -

E..~

carnata L. - na medicina c1ãssica, ocorrida em 1867, o es

tudo quimico do gênero sofreu o seu primeiro alento. Os r
su1tados positivos no tratamento de insônia,

proclamado

por Stap1eton (29) incentivou a pesquisa

componente

dos

quimicos farmaco1ogicamente ativos.
Em 1909, Pecko1 t ( 3)

traba1 hand

com vãrias espécies brasileiras conseguiu isolar duas sub
tâncias.

Uma delas obtida em forma cristalina e por

el

denominada passiflorina, a outra, amorfa - a maracujina. Co

mais recursos Neu (44) desenvolveu trabalhos de isolament
e purificação de substâncias bãsicas no extrato
de P.incarnata L.

alcoólic

Este autor confirmou a presença

de

u
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alcalõide de estrutura idêntica ã 3-metil-4-carbolina, c
nhecidocomo harmana. Seguiram-se

vãrias pesquisas com os m

racujãs objetivando a identificação e avaliação de comp
tos 8-carbolinicos tais como:- harmina, harmol,

harmali

e harmalol.

A existência de harmana em P. ala
Dryand. pode ser evidenciada pela primeira vez,
ficamente, em nosso trabalho.
mos confirmar a presença

cromato

Ao lado deste fato,

daquela substância em

Sims., J:..incarnata L. e J:..quadrangularis L..

logr

P. edu

Na fração

caloídica de J:..alata Dryand. o composto que ocorre em ma
quantidade e harmana.

Este alcalõide aparece,

comparat

mente, em maior concentração em J:..edulis Sims. e em qua
dade bem menor em P.incarnata L..

o

perfil cromatogrãfico

a1 ca 1o í di ca de f. qua dr a n9u1a r i s L. e vi de nci a

da

fraç

nume ro ma

de substâncias fluorescentes que o das outras especies.
Os resultados obtidos na

avaliaç

quantitativa de alcalõides 8-carbolinicos em drogas· de

o

ge meu o pe i a, f or ne c i das po r J:.. i nca r na t a L. e f. e du1i s Si

apresentam variações significativas conforme pode ser v
to no quadro

seguinte.

- Teores de a1ca1ôides encontrados na droga - mar

Passif10ra
A1ca1ôides totais (%)

incarnata

L.

P

Harmana (%)

Ref.

0,00001 a 0,00002

5

0,000

32

0,000

0,004 a 0,006

42

0,000

0,02

38

0,002

0,014

62

0,12

0,0014

0,025 a 0,032

0,00005

O, 01 2

a

O, 01 9

A1ca1ôid

36

0,072

41

0,09

34

(f) = .!:.edu1is Sims. formaf1avicarpa De9
Ref.- Referência bibliográfica.
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A discrepância dos valores indicad
deve-se em parte ã metodologia aplicada
das substâncias.

na

quantificaç

Lohdefink e Kating (32) analisando

ext

tos metanõlicos de algumas especies de Passiflora L.,

qu

to ao seu teor alcaloídico, atraves de metodos titulomet
co e espectrofotometrico,

evidenciaram

esta desparid

de de resultados, exemplificada no quadro seguinte.

TITULOMETRIA

I ESPECTROFOTOMETRI

]1g de alcalóides/100g droga

I ]1g harmana/100g droga

P.edulis

2.200

85

P.incarnata

1 .400

55

Alem disso, pode-se considerar

co

fatores de variação dos teores alcaloídicos em drogas,

órgãos vegetais empregados, a epoca e os locais das colh
tas. Assim, Lutomski e Malek (37), analisando diferentes
gâos de P.edulis Sims. forma flavicarpa, encontraram os
guintes resul tados:- 0,0007% e 0,0002% para folhas e

ca

les, respectivamente.
Considerando que a droga

comercia

mente utilizada e representada pelas partes aereas do

ve

tal, a variação na quantidade de folhas, em relação ao

c

le, pode levar a uma queda significante do teor alcaloíd
co.
Em nosso trabal ho) efetuamos a aval

çao quantitativa dos alcalõides B-carbolinicos fluoresce
tes de f.alata Dryand..

Encontramos teores de 0,00022%

pressos como harmana, utilizando folhas adultas, secas

~

1

sombra, provenientes de espécimes cultivados em

Jaboti

bal e em fase de floração.

anter

De acordo com o raciocfnio

é de se esperar que a quantidade destes alcaloides nas
gas comercializadas em são Paulo seja

diferente

daqu

por nos encontrada, visto que o material vendido no com
cio farmacêutico é constituldo na sua maior parte por

f

mentos de caule.
Outro grupo de substâncias

prese

nos maracujás e que vem merecendo cada vez mais a
dos pesquisadores

e

o dos flavonoides.

aten

Schindler (41)

1955 relatou pela primeira vez a presença de compostos
vonoídicos na tintura de P.incarnata L..

Este achado

comprovado por Lutomski e Wrocinski (41) que encontraram
substâncias na análise da fração flavonoídica
em questão.

espe

A identificação destas substân/cias somente

meçou a ocorrer a partir de 1968 com Glotzbach

(24).

da

e

Rim

Os resultados das análises cromatográficas encon

dos por estes autores trabalhando com P.incarnata L. e
quadrangularis L. foram confirmados em nosso trabalho.
tegram a fração fravonoídica das 4 especies por nos

est

das)os seguintes compostos:- vitexina, orientina, isovi
xina e isoorientina.
O quadro seguinte reune dados da

teratura referentes a especies em estudo quanto a seu t
flavonoídico.
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.Teores de flavonóides na droga - maracuJa.

Dados da lite

ratura.

Passiflora incarnata L.

Ref.

Pa s s i f 1o r a e du1i s Si ms .

Re

1,5

a

2,1%

60

0,001% (f)

40

0,2

a

0,8%(c)

60

0,001%

40

1, 5

a

2,2%

61

0,31%

21

0,15 a
0,44%

62

(f)- .!:..edulis Sims. forma flavicarpa
Ref.- Referência bibliogrãfica.

(c)- caule.

Ã semelhança do que ocorre com a fr

çao alcalóidicaJa

fração flavonóidica tambem estã sujeit

a variações no seu conteudo.

A epoca de colheita, a par

da planta que constitui a droga, o local de cultivo e a m
todologia empregada são responsãveis por estas

variaçõe

Os resultados encontrados por Schilcher (61) mostraram qu
as folhas e flores de P.incarnata L. são aproximadamente
quivalentes quanto ao teor de flavonõides totais, enquan
estes compostos ocorrem nos caules em quantidade aproxim
damente 4 vezes menor.

A anãlise cromatogrãfica das fraçõe

flavonoídicas das especies por nós estudadas evidenciou s
.!:..edulis Sims. a especie com maior numero
deste grupo.

de

substância

P.incarnata L. e f.edulis Sims. possuem mai

concentração de flavonõides do que P.alata Dryand.
quadrangularis L.

e
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t interessante notar certa semelhan

ça entre o perfil cromatogrãfico da fração flavonõidica d
P.incarnata L. e f.edulis Sims. e entre f.alata Dryand.
f.quadrangularis L.
Observando-se o cromatograma

compa

vitex

tivo pode-se verificar que o glicõsido flavonoídico
na aparece em maior quantidade em

~.incarnata

se P.edulis Sims. e f.quadrangularis L..

L. seguindo

O teor deste co

posto de f.alata Dryand. ê relativamente pequeno; sendo

e

te vegetal o que apresentou menor quantidade de flavonõi
des.
Comparativamente1o flavonõide isov
texina aparece em quantidade alta em f.edulis Sims.
incarnata L., traços em f.quadrangularis L. e em
concentração em f.alata Dryand ..

e

P

pequen

Orientina ocorre em mai

quantidade em f.incarnata L. e f.edulis Sims.

f. alat

Dryand. apresentou traços desta substância, ao passo
em f.quadrangularis L. seu teor ê pouco maior.

qu

11

5.3 - FARMACOLOGIA

Vãrios são os experimentos laborat
riais objetivando precisar a atividade farmacológica

d

maracujãs, especialmente de seus extratos, procurando re
cionã-la ã composição quimica.

Tratando-se de extrato v

getal, mistura complexa de substâncias, e dif;cil atribui
se ação farmacológica a um unico composto.

A atividade

nal e quase sempre resultado oe sinergismos e antagonism

Os extratos de f.incarnata L., a e

pecie de maracujã melhor estudada, tiveram ação hipotens
ra evidenciada por trabalhos realizados por Fellows (19)
Ruggy (56).
Efeitos, hipotensor,

antiinflamat

rio e antiespasmódico do flavonõide vitexina, foram cons
tados por Prabhakar et al. (51) em 1981.

A presença des

composto na especie mencionada poderia, ate certo

pont

justificar a atividade hipotensora encontrada nas

pesqu

sas anteriormente citadas.

A presença em quantidade significa
va

de vitexina na fração flavono{dica de P.edulis 5ims.

f.quadrangularis L., fato este por nõs constatado, poder
sugerir igual efeito para os extratos destas plantas.

A atividade sedativa de P. incarna
L. foi evidenciada

por Cavazzuti (10), Gagiu (20),

ki e Wrocinski (41) e Lutomski et alo (36).

Luto

Estes autor

11

poem em destaque a importância da

presença

conjunta

d

frações alcaloídicas e flavonoídicas na eficiência do

r

sultado terapêutico.

Lutomski et al. (40) estudando suco
obtidos de P.edulis Sims. forma flavicarpa e de

~.

Sims. concluiram que, apõs administração oral a

camundo

edul

gos, houve diminuição significativa da movimentação espo
tânea dos animais bem como diminuição da irritabilidade,
aumento no tempo de busca a alimentos.

Semelhantes resu

tados foram encontrados por Valle e colaboradores (66) q
trabalharam com as folhas dos vegetais.
Segundo o raciocinio de que o

fito

e

impo

complexo fração alcalõidica-fração flavonõidica ,

tante, para a ação sedante dos maracujãs, trabalhamos
o extrato hidro-alcoõlico integral das folhas de

co

P. alat

Dryand.
Pelos resultados laboratoriais

ob

dos pudemos verificar a ação depressora do sistema nervos

central de modo semelhante a dos estudos anteriormente c
tados.

O extrato de l'.alata Dryand., nas doses de 75mgjk

e l50mgjkg, demonstrou ação potenciadora sobre o sono
zido pelo pentabarbital em ratos.

in

Em outro experimento

de-se verificar tambem que o referido extrato na

dose

l50mgjkg aumentou o tempo de latência na convulsão provoc
da por estricnina.

O extrato de maracujã não impediu o a

parecimento das convulsões estricninicas porem
mais brandas e espaçadas.

tornou-a

Fato semelhante fb', tambem

ob

11

servado em relação a convulsão tônico-clônica induzida p
lo pentetrazol.
constatação semelhante ã obtida

c

os extratos de P.edulis Sims. e P.incarnata L. referente
diminuição da atividade motora espontânea em ratos, foi
servada em nosso trabalho com o extrato de P.alata Drya
A atribuição da responsabilidade
açao terapêutica sedativa dos maracujás a

algum

compo

ou mesmo a grupo de compostos quimicos é ainda materia
discussão.

Ate meados da decada de 60 as prep

raçoes fitoterapeuticas contendo Passiflora spp. colocar
em realce a presença de alcalôides B-carbalinicos. Este
sicionamente aos poucos foi sendo deslocado para os
tos de natureza flavonoidica

I

comp

sem entrentato, ocorrer fa

que justificasse este procedimento.
Concomitantemente, alguns

pesquis

res, atribuem a propalada ação sedante a glicôsidos
pênicos como Bombardeli,por exemplo (6).

tri

Para Ayoagi(

esta atividade deveria estar relacionado com derivados
pi rona como o mal tol .
A atividade sobre o sistema

nervo

de extratos elaborados a partir de espécies do gênero P

siflora L. não pode ser totalmente explicada considerand
o como decorrencia da presença de compostos

isolados

mesmo de categorias isoladas de principios ativos.

11

Alguns alcalõides B-carbolinicos s
conhecidos como inibi dores da MAO (67) e relatados como
timulantes do sistema nervoso central.

Entre estes

alc

lõides cita-se, especialmente, a harmalina e a harmina.
A ação alucinogênica
II

caap i

tuma

li,

do

lI

yag ê

ll

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Grisel.) Morton

ser atribuida a estes alcalõides (27).
Dolzhenko (15), em 1982,

refere

açao tranquilizante de harmana mencionando que sua ativi

de difere do diazepan e que não demonstra possuir ação r
laxante muscular.

Trabalhos recentes de Rommelspacher(5

55) demonstram que a harmana

e

um potente inibidor endõg

no dos receptores benzodiazepiniccs.

Com referência a fração flavonoidi

foram Lutomski e Wrocinski (41) os unicos autores que at
buiram a estas substâncias , pelo menos parte
sedante dos maracujãs.

da

ativida

Estes autores encontraram ativid

de tranquilizante da referida fração em peixes e camundo
gos.
Ao nosso ver a pretendida relação

tre composição química dos maracujãs e a atividade farma
lõgica se afigura co 111\) extremamente complexa.

Posição

equidistância das diversas correntes de opiniões
nos o mais prudente.

parec
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6 - CONCLusDES

- são características importantes na morfodiagnose

d

drogas:
- Passiflora alata Dryander

Características macroscópicas: folh
de contorno oval ou oval-oblongo,

de

consistênc

membranãcea ou subcoriãceas; pecíolo provido de

q

tro glãndulas; caule quadrangular alado.

Característi cas mi croscõpi cas: fol h
com mesofilo heterogêneo e assimétrico,
com uma

~nica

geralmen

fileira de cêlulas em paliçada;

pr

sença de drusas em todas as regiões parenquimãtic
ausência de pêlos; caule de estrutura eustélica

p

vido de secção transversal quadrangular alada, pr
sença de grupo de fibris nas regiões de alas cau
na re s .
- Passiflora guadrangularis L.

Características macroscópicas: folh
de contorno oval ou oval-oblongo,

de

consistênc

membranãcea ou subcoriãcea; peciolo provido de se
glândulas; caule quadrangular alado.

Características microscõpicas: folh
com mesofilo heterogêneo e assimétrico provido
uma

~nica

fileira de cêlulas em paliçada; presenç
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de drusas localizadas junto a região floemática do

feixes vasculares; ausência de pêlos; caule provido

de secção transversal quadrangular alada e de estru
tura eustêlica; presença de grupos de fibras nas r
giões de alas caulinares.
- Passiflora edulis Sims.
Características

«10--

~croscopicas: folha

trilobadas de contorno arredondado nitidamente
margem serrilhada; superfície do limbo foliar
perfeitamente aplainâvel; glabras; pecíolo

d

na

provid

de duas glândulas; caule cilindrico estriado longi
ti di na 1me nte.
rtl\

Características raacroscopicas: folha
com mesofilo heterogêneo assimêtrico, provido

d

paliçada com uma única fileira celular; presença d
drusas espalhadas pelas regiões parenquimáticas;
sença de pêlos tectores cônicos, curtos,

pr

localiza

dos especialmente nas regiões de nervuras; caule d

secção transversal arredondada, de estrutura eustê
lica; presença de drusas cujo tamanho aumenta da r
gião externa para o interior da estrutura.
- Passi r Jra incarnata L.

Ca racterís ti cas macroscõpi cas: fol ha
trilobadas de contorno arredondado e margem

espars

mente serrilhada; superf;cie do limbo foliar perfe

tamente aplainâvel; pec;olo provido de duas glându
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las; face dorsal pubescente; caule cilindrico,

e

triado longitudinalmente.

Caracteristicas microscópicas: folh
de mesofilo heterogêneo e assimétrico provido de
liçada com uma única fileira celular; presença
drusas; pêlos tectores relativamente longas

form

dos por 1 a 4 células dispostas em uma serie e po

suidores de cuticula estriada; caules de secção tra
versal arredondada,do tipo eusté"lico; presença
drusas nos parênquimas caulinares.

2

-

r

possivel diferenciar cromatograficamente os

tos fluidos de Passiflora alata Dryand.,

extr

Passiflo

quadrangularis L., Passiflora edulis Sims. e·Passif
ra incarnata L..
3

- Foi confirmada a presença de vitexina, isovitexina

orientina na fração flavonoidica dos extratos fluido
de P.incarnata L., .!:.edulis Sims. e

f. quadrangular

L ..

4

- Foi verificada a presença de vitexina, isovitexina
orientina na fração flavonoidica do extrato fluido
P.alata Dryand ..

5

- Foi confi rmada a presença de harmana nas frações al
loidicas dos extratos fluidos de P.incarnata L. e
edulis Sims ..

122
6

- Foi verificada a presença de harmana na fração

alc

loidica dos extratos fluidos de P.alata Dryand. e
quadrangularis L..
7

-

° extrato

seco de f.alata Dryand. apresenta

0,079

de harmana por 100mg de extrato.
8

-

° extrato

seco de f.alata Dryand. apresenta

44,8~g

flavonõides por 100mg do extrato, empregando-se orie
tina como padrão.
9

-

° extrato

seco de f.alata Dryand., nas doses de 75m

kg e 150mg/kg exerceu ação potenciadora sobre o

pen

barpital, causando prolongamento no tempo de sono
camundongos.
10 -

° extrato

seco de f.alata Dryand. não impediu o

apa

cimento das convulsões induzidas pela estricnina, n
pelo pentetrazol, causando apenas uma diminuição

intensidade das convulsões, aumentando o tempo de v
da dos animais.
11 - O extrato seco de P.alata Dryand. diminuiu a ativid
de motora espontânea de camundongos tratados,

pe

via intraperitonial, com a dose de 150mg/kg.
12 - Nos ens a i os de t oxi ci da de, a 9uda em ca mundo n9os,

p

via intraperitonial, o extrato seco de P.alata Dryan
apresentou DL

50

de 456mgjkg.
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SUMMARY

The
dissertation is

to

objective

contribute

for

of
the

engrossment of the available data on the
maracujã as well as on its

extracts.

the

presen

enlargment an
drug

known

Comprised

a

topic

include comparative morphodiagnostic studies and illustration

for P.alata Dryand., .!:.quadrangularis L., E.. edulis Sims
and P.incarnata L..

The differentiation and characterizatio

of the above mentioned species

in

terms

of

chemica

composition was accomplished by thin layer chromatographi
techniques.

Chromatographical profiles were

establishe

for flavonoid and alkaloid fractions on the four
in relation to reference standards orientin,

specie

isoorientin

vitexin, and isovitexin (for flavonoids), and harman
harmin (for alkaloids).
detailed study.

E..alata Dryand. earned

The quantifications of flavonoid

a

an

mor

an

alkaloid fractions were performed densitometricaly by TL
and

expressed as

orientin

and

harman,

respectively

Pharmacological assays carried out with extracts include
acute toxicity and CNS depressor activity.
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