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Resumo

Passiflora a/atà Curtis e P. nítida Kunth, espécies brasileiras, foram

submetidas ao estudo farmacognóstico comparativo. P. a/ata tem sido utilizada h

tempos na medicina tradicional e em preparações farmacêuticas. No estud

farmacobotânico, as folhas das duas espécies apresentaram semelhança na forma

no tamanho e na ausência de indumento. Diferem quanto ao número de glândula

peciolares. P. a/ata apresenta geralmente dois pares de glândulas e P. nitida, um

par. Anatomicamente, as duas espécies mostraram características comuns a

gênero Passiflora: mesofilo dorsiventral; drusas no mesofilo, na nervura mediana, n

região cortical, medular e floemática do caule; feixes vasculares colaterais. Embor

as duas espécies apresentem nervura mediana biconvexa, a de P. a/ata evidenc

as carenas pronunciadamente salientes, principalmente na face abaxial. Outr

aspecto diferencial observa-se na forma do caule: em P. a/ata é quadrangular e, e

P. nitida, arredondada. A seqüência de tecidos assemelha-se, com exceção d

maior desenvolvimento de colênquima nas arestas de P. a/ata. A triagem fitoquímic

evidenciou a presença de flavonóides nas duas espécies e a ausência de alcalóide

em ambas, tanto na droga vegetal quanto nos extratos. Formação de espum

perSistente foi observada com a droga vegetal preparada com P. a/ata. A hemólis

foi observada com a droga e o extrato desta espécie. Os flavonóides fora

quantificados como 0,42% ± 0,01 em P. a/ata e 0,10% ± 0,01 em P. nitida. No ensa

da atividade antioxidante, a EC50 de P. a/ata foi de 1061,2 ± 8,5 IJg/mL e a de P

nitida 128,0 ± 0,9 IJg/mL, no ensaio do DPPH, e de 1076 ± 85 IJmol de Troloxlg d

extrato e de 1985 ± 104 IJmol de Troloxlg de extrato no ensaio de ORAC

respectivamente. No ensaio de atividade antiúlcera aguda P. a/ata exibiu, na áre

total de lesão (ATL), proteção contra as lesões gástricas de 100%, P. nítida de 84
e lansoprazol, o controle positivo, de 76%. Quanto à área relativa de lesão (ARL),
a/ata exibiu proteção contra as lesões de 99,45%; P. nítida, de 82,27%

lansoprazol, de 81,44%, no ensaio de lesão gástrica induzida por etanol/HCI co

300 mmol/L de HCI e extratos na dose de 400 mg/kg. As doses de 100,200 e 40

mg/kg dos extratos foram testadas nas mesmas condições com 150 mmol/L de HC

P. a/ata apresentou, na ATL, 100% de proteção contra as lesões gástricas nas trê

concentrações e lansoprazol, de 75%. Na ARL, P. a/ata exibiu 100% de proteção

lansoprazol, de 76,92%. P. nitida apresentou, na ATL, proteção contra as lesõe

gástricas de 25%, 74% e 94% nas três concentrações, respectivamente e

lansoprazol, de 80%. Na ARL, P. nitida exibiu 27,40%, 74,00% e 91,78% d
proteção, respectivamente e lansoprazol, de 78,08%. Baseando-se neste estudo

possível distinguir as duas espécies através de características morfoanatômicas da

folhas e dos caules e, através do perfil cromatográfico. Ambas as espécie
apresentaram atividade antiúlcera promissora.

Palavras-chave:
antiúlcera.

Passiflora a/ata;

Passiflora nitida;

flavonóides;

antioxidante

Comparative pharmacognostic study of Passiflora a/ata Curtis and P. nitid
Kunth (Passifloraceae). Evaluation of antiulcer and antioxidant activities of it
extracts

Abstract

Passiflora a/ata Curtis and P. nitida Kunth, Brazilian species, were selected fo
the comparative pharmacognostic study. P. a/ata has been used for a long time

folk medicine and pharmaceutical preparations. In the pharmacobotanic study, leave
from both species showed similarities in shape, size and in the absence

indumenta. They differ by the number of petiolar glands. P. a/ata presents general

two pairs of glands and P. nitida, one pairo Anatomically, both species showe
common characteristics to the Passiflora genera: dorsiventral mesophyll; druses

the mesophyll, midrib, cortex, medulla and phloem; collateral vascular bundles. Bo

species' midrib presented a biconvex shape, but P. a/ata's was prominently V
shaped, notably in the abaxial surface. Another differential aspect was observed

the stem shape: P. a/ata was quadrangular and P. nitida was rounded. The tissue
sequence presented similarity, with exception to larger collenchyma development

P. a/ata's edges. The phytochemical screening showed presence of flavonoids an
absence of alkaloids in both species, in the crude drug and extracts. Formation

persistent foam was observed with the crude drug of P. a/ata. Hemolisis wa

observed with the crude drug and extract of this species. Flavonoids were quantifie

as 0.42% ± 0.01 in P. a/ata and 0.10% ± 0.01 in P. nitida. In the antioxidant activi

assay, the EC 50 of P. a/ata was 1061.2 ± 8.5 IJg/mL and of P. nitida, 128.0 ± 0

IJg/mL, in the DPPH assay, and 1076 ± 85 IJmol Troloxlg extract and 1985 ± 10

IJmol Troloxlg extract in the ORAC assay, respectively. In the antiulcer activity assa
P. a/ata showed, in total lesion area (TLA), protection against gastric lesions

100%, P. nitida 84% and lansoprazole, the positive contrai, 76%. In relative lesio

area (RLA), P. a/ata showed protection against lesions of 99.45%, P. nítida 82.27

and lansoprazole 81.44%, in the HCllethanol-induced gastric lesion assay, with H
300 mmollL and extracts at doses of 400 mg/kg. Doses of 100, 200 e 400 mg/kg
extracts were tested in the same conditions with HCI150 mmollL. P. a/ata showed,

TLA, protection against gastric lesions of 100% in the three concentrations an

lansoprazole 75%. In RLA, P. a/ata showed 100% of protection and lansoprazo

76.92%. P. nitida showed, in TLA, protection against gastric lesions of 25%,74% an

94% in the three concentrations, respectively and lansoprazole 80%. In RLA, P

nitida showed 27.40%, 74.00% and 91.78% of protection, respectively an

lansoprazole 78.08%. Based upon this study it is possible to distinguish both specie

by leaf and stem morphoanatomic characters and by chromatographic profile. Bo
species presented promising antiulcer activity.

Keywords: Passiflora a/ata; Passiflora nitida; flavonoids; antioxidant; antiulcer.
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1. Introdução

o

uso de produtos naturais, especialmente aqueles derivados de plant

medicinais, é uma forma tradicional de promover alívio para diversas doenças.

interesse científico nas plantas medicinais aumentou de forma considerável duran

a última década e esforços têm sido realizados para entender e explicar os efeit
benéficos de diversas substâncias ou extratos vegetais (MAHMMOUD, 2007).
Um dos atrativos das plantas medicinais é a diversidade estrutural

compostos que se constituem em fontes potenciais de novas moléculas bioativ
(McGUIRE, 2001; PINK ef aI., 2005).

Ao longo dos anos, a pesquisa de produtos naturais tem contribuí
enormemente para o desenvolvimento de fármacos utilizados correntemente

medicina moderna (MEDEIROS et aI., 2007). Como exemplos podem-se citar

digoxina (Digifalis lanafa Ehrhart.), a morfina (Papaver somniferum L.) e o tax
(Taxus brevifolia Nutt.), entre outros (McGUIRE, 2001; PINK ef aI., 2005).

Trinta por cento das substâncias identificadas como promissoras para

tratamento de doenças, entre 1981 e 2002, são produtos naturais ou derivad

destes. E, além destes, 20% das novas moléculas são produtos sintetizados q

mimetizam as estruturas encontradas na natureza (NEWMAN; CRAGG; SNADE
2003; BALUNAS; KINGHORN, 2005).
A pesquisa de fármacos a partir de plantas inicia-se com a comprovação

atividade farmacológica de uma espécie a partir dos dados de uso tradicional. E

presença de atividade direciona o processo de isolamento dos compostos ativo

visando o estudo dos mecanismos de ação das substâncias (BALUNA
KINGHORN, 2005).

Hypericum perforafum L. é um exemplo deste processo. Esta planta medicin

tem sido utilizada tradicionalmente no tratamento da depressão, sobretudo n

Estados Unidos da América do Norte. No entanto, apenas nos últimos anos

mecanismo molecular de ação de seus constituintes químicos tem sido estuda
(CHOUDHURI, VALERIO JR., 2005).

Assim, tanto a comprovação da atividade antidepressiva de H. perforatum

como o estudo de possíveis interações farmacológicas ou mesmo efeito

toxicológicos dependem da investigação dos mecanismos de ação de seu

constituintes, o que é de vital importância na comprovação científica da utilização d
qualquer espécie a partir do uso tradicional (CHOUDHURI, VALERIO JR., 2005).

o

projeto temático no qual esta dissertação encontra-se incluída, trata d

caracterização

farmacognóstica

das

espécies

de

Passiflora,

estabelecend

parâmetros para o controle de qualidade das drogas vegetais e dos extrato

preparados com espécies cultivadas no país. O gênero foi escolhido em razão d

variabilidade de resultados químicos e farmacológicos encontrados na literatur
(MALUF et aI., 1991; DHAWAN; DHAWAN; SHARMA, 2004), que faz paralelo
diversidade do gênero.

O gênero Passif!ora foi descrito pela primeira vez por Nicolau Monardis e

1569 (SOUZA, 1997). No Brasil, as espécies do gênero Passiflora são conhecida

pela população como "maracujá". A palavra de origem tupi guarani, que signific

comida feita em cuia, numa alusão aos frutos do vegetal, é empregada n
designação de diversas espécies do gênero, conhecidas por seu valor econômico
suas

propriedades

medicinais

(MORAES,

1995,

SOUZA;

ORTEGA,

199

DERMARDEROSIAN; BEUTLER, 2002; PLOTZE et aI., 2005).
A definição das espécies tema da dissertação ficaram subordinadas

importância das espécies na medicina popular e à disponibilidade de materi

vegetal cultivado no Instituto Agronômico de Campinas. Assim, Passif!ora a/a
Curtis, espécie inscrita nas três primeiras edições da Farmacopéia Brasileira

Passiflora nitida Kunth, espécie morfologicamente semelhante à primeira, mas co

maior resistência a pragas, foram selecionadas. Destaca-se a proximidad

morfológica das duas espécies que pode levar a confusões, adulterações o
fraudes, comuns no mercado de drogas vegetais (PLOTZE et aI., 2005).

2. Revisão de literatura

2.1. Generalidades

A família Passifloraceae compreende 19 gêneros e cerca de 530 espécie

(BERNACCI, 2003) com distribuição, principalmente, nas Américas e na Áfric

(BARROSO, 1978; JOLY, 1985; BERNACCI, 2003). Esta família caracteriza-se pe

presença de flavonóides, alcalóides e glicosídeos cianogênicos (BOKSTALLER

SCHMIDT, 1997; ABOURASHED; VANDERPLANCK; KHAN, 2003). Os flavonóide

têm merecido destaque na utilização como marcadores na análise de medicamento
fitoterápicos.

Como

exemplo,

a

Farmacopéia

Européia

(EUROPEA

PHARMACOPOEIA, 2005) utiliza a quantificação de flavonóides C-glicosídeos n
controle de qualidade de P. in cama ta L.

O gênero Passiflora, predominante na família, distribui-se pelas área

tropicais e subtropicais, com marcada concentração de espécies na América Centr

e norte da América do Sul (DERMARDEROSIAN; BEUTLER, 2002; PLOTZE et a

2005). É representado por aproximadamente 400 espécies, sendo que 120 ocorre
somente no Brasil e 38 apenas no Estado de São Paulo (BERNACCI, 2003).

Suas espécies apresentam hábito escandente, folhas alternas, estípula

gavinhas, nectários extraflorais e corona composta de uma ou várias séries d
filamentos ou lobos no ápice do hipanto (JUDD et ai., 1999; PLOTZE et ai., 2005).

O uso de Passiflora decorreu de suas propriedades sedativas, tendo início n

Europa, no século XVII (FREITAS, 1985). Encontram-se ainda relatos na literatu

sobre suas propriedades antiespasmódicas, uso em distúrbios gastrintestina

(DUKE, 2002; MAHADY et ai., 2005), insônia, histeria (KRUGER, 1992; DELL

LOGGIA, 1993; GARCIA, 2000; PDR, 2000), atividade hipnótica suave (SCAVONE

PANIZZA, 1978), hipotensora (GRIEVE; LEYEL, 1994) e miorrelaxante (GARCIA

2000). São também indicadas em casos de asma, diarréia, convulsão infan

(BALBACHAS, 1957) e no tratamento de Mal de Parkinson (DUKE, 1997). Há aind

relatos da utilização das folhas do maracujá no combate a febres intermitente
inflamações cutâneas, erisipela e como anti-helmínticas (CORRÊA, 1984).

Os extratos de Passiflora têm sido utilizados na medicina popular americana
européia,

devido

às

suas

reputadas

propriedades

sedativa

e

ansiolític

(DERMARDEROSIAN; BEUTLER, 2002). Embora estas atividades tenham recebid

atenção por parte dos pesquisadores no mundo, as substâncias ativas das espécie

ainda não foram determinadas (PETRY et aI., 2001; DHAWAN; DHAWAN
SHARMA, 2004).

Entre os compostos sugeridos como responsáveis pela atividade sedativa da

passifloras estão os flavonóides (ULUBELEN; OKSUZ; MABRY, 1982), alcalóide
(LUTOMSKI; MALEK, 1975) e o maltol (AOYAGI; KIMURA; MURATA, 1974).

2.2. Aspectos químicos

As passifloras são quimicamente constituídas por uma série de composto
dentre

eles

os

de

maior importância

medicinal

e

quimiotaxonômica

sã

apresentados a seguir.

2.2.1. Alcalóides

Não se encontra na literatura uma divisão clara entre os alcalóides e a

aminas complexas de ocorrência natural. Os alcalóides, de ocorrência limitad

derivam de fontes vegetais, são básicos, contêm um ou mais átomos de nitrogên

(usualmente em um anel heterocíclico) e geralmente possuem ação fisiológic

importante em seres humanos ou em outros animais, no sistema nervoso centr
(TREASE; EVANS, 1996; BRUNETON, 1999).

Os alcalóides são normalmente classificados por seus precursores comun

baseado na rota metabólica da qual a molécula deriva. Com algumas pouca

exceções, o triptofano e seu produto de descarboxilação, a triptamina, são o

precursores da grande classe dos alcalóides indólicos. Uma reação de Mannic
envolvendo o átomo de carbono a do núcleo indólico produz um derivado

carbolínico. Esta classe usualmente contém dois átomos de nitrogênio (TREASE
EVANS, 1996).

Os alcalóides encontrados em Passiflora são J3-carbolínicos (ABOURASHED
VANDERPLANCK;

KHAN,

2003).

São também denominados de alcalóide

harmânicos, fato que remete ao isolamento de harmina e harmalina, identificado
primeiramente a partir de Peganum harmala L., Zygophyllaceae (SHI et ai., 2000).
As

propriedades

psicotrópicas

dos

alcalóides

J3-carbolínicos

foram

reconhecidas por índios sul-americanos desde tempos remotos. Em 1980, f

descrita a presença no sistema nervoso central de mamíferos (ROMMELSPACHE

et ai., 1980). São também encontrados de forma endógena em tecidos de mamífero

e

possuem

um

amplo

espectro

de

atividades

neurofarmacológicas

psicofarmacológicas e são, por este motivo, de grande interesse para o
neurofarmacologistas (SHI et ai., 2000).

Os alcalóides J3-carbolínicos (Figura 1) são um grupo de substância

distribuído entre as plantas medicinais, principalmente em famílias vegetais com
Apocynaceae,

Chenopodiaceae,

Malpighiaceae,

Passifloraceae,

Rubiaceae

Symplocaceae, entre outras (SHI et ai., 2000; ABOURASHED; VANDERPLANCK

KHAN, 2003). Entre as atividades podem-se citar a anti-hipertensiva, inibição d

monoamina oxidase, recaptação de serotonina, efeitos estimulantes do sistem
nervoso

central,

ação

extrapiramidal,

alucinogênica,

ligação

a

receptore

benzodiazepínicos, ações convulsivante, psicotomimética, efeitos ansiolíticos e d
comportamento,

atividade

cardiovasculares

antioxidante,

(ROMMELSPACHER

efeitos
et

ai.,

imunomodulatórios
1980;

SHI

et

e
aI.,

açõe

200

ABOURASHED; VANDERPLANCK; KHAN, 2003).

Segundo Rommelspacher e colaboradores (1980), a ação convulsiva d
alcalóide harmana é cerca de quatro vezes maior que a do pentilenotetrazol.

Aarons, Rossi e Orzechowski (1977) descrevem a redução da pressão arteri

sistêmica e a redução da resistência vascular periférica total causadas pela harmin
além

disso,

que

reduções

causadas

pela

harmalina

são

freqüentemen

acompanhadas por elevação nas mesmas; e que os efeitos do harmalol para os do
parâmetros estudados são inconsistentes.
A estrutura dos alcalóides J3-carbolínicos é similar à da triptamina, com

cadeia da etilamina ligada ao anel indólico através de um átomo de carbono extr
formando uma estrutura de três anéis (ROMMELSPACHER et ai., 1980).

Os principais alcalóides

~-carbolínicos

encontrados no gênero são: harmana

harmina, harmol, harmalina e harmalol (Figura 1, Tabela 1) (LUTOMSKI, 195
LUTOMSKI et a/., 1967). Lutomski (1960) isolou os alcalóides harmana, harmol
harmalina das folhas e dos caules de P. incamata L.
Neu (1954b; 1956) foi um dos primeiros pesquisadores a descrever
alcalóide harmana em espécies de Passiflora. Neu isolou harmana de P. incamafa

constatou que a substância era idêntica à passiflorina, previamente descrita p

Peckolt (1909). Posteriormente este autor sintetizou o alcalóide a partir d

triptamina, triptofano e ioimbina, além de isolá-lo de P. edulis, P. a/ba, P

bryonioides, P. quadrangu/aris, P. capsu/aris e P. ruberosa (NEU, 1956) No primei

trabalho do autor, da série dedicada ao estudo de P. incamafa (NEU, 1954a),
alcalóide foi isolado da fração insolúvel do extrato lipofílico obtido de P. incamata.

Peckolt (1909) encontrou em espécies sulamericanas de Passiflora (P. a/at
P. edu/is, P. actinia e P. eich/eriana), duas substâncias de sabor amargo:

passiflorina e a maracujina. Das espécies estudadas, apenas P. edulis nã
apresentou a passiflorina. A passiflorina foi obtida na forma cristalina, enquanto

maracujina foi obtida na forma amorfa. O autor foi o primeiro a realizar um estud
quimiossistemático dos constituintes de espécies de Passiflora.

Bennati (1967) e Bennati e Fedeli (1968) detectaram a presença de harman
harmina e harmalina em P. incamafa.

Bennati (1971) propôs um método densitométrico para a determinaçã
quantitativa dos alcalóides harmana e harmina no extrato fluido de P. incamata.
teor de alcalóides variou de 10 a 20 I-Ig em 100 mL de extrato. Segundo o autor,

harmalina está presente no extrato fluido de P. incamata em pequenas quantidade
não sendo possível determiná-Ia quantitativamente, segundo o método proposto.

Poethke, Schwarz e Gerlach (1970) encontraram apenas harmana, na

concentrações de 1,2 a 3 ppm, em P. incamafa e não detectaram outros alcalóide
~-carbolínicos

na espécie.

Diversos autores detectaram harmana, harmina, harmol, harmalina e harma
em P. incamata, empregando análise cromatográfica em camada delgada.

finalidade dos estudos foi avaliar a presença de tais substâncias na droga vegetal,

que justificaria o uso da espécie como matéria-prima para preparação d

fitoterápicos (LUTOMSKI, 1959; LUTOMSKI, 1960; LUTOMSKI et ai., 1967
LUTOMSKI; ADAMSKA; JARUZELSKI, 1968; BENNATI, 1971).
Lutomski, Adamska e Jaruzelski (1968) realizaram análises qualitativas

quantitativas da droga vegetal obtida de P. incamata. As amostras foram obtidas d

espécies cultivadas em estufas e em culturas de solo. Os resultados mostraram-s

satisfatórios nas amostras obtidas de cultura em estufa. Os alcalóides foram obtido

por extração com metanol e separação por cromatografia em camada delgada. F

detectada a presença de harmana, harmina, harmol e harmalol para a espéci
cultivada em estufas. Para as amostras obtidas de culturas de solo foi verificada

presença de traços de harmana, harmol e harmalol: harmina foi observada apena

em caules jovens. A amostra obtida de planta cultivada em estufa apresentou 0,01

a 0,019% de harmana e 0,025 a 0,032% de alcalóides totais. A droga vegetal obtid
de plantas de culturas de solo apresentou traços de alcalóides.

Embora se encontre na literatura a detecção de alcalóides J3-carbolínicos em

diversas espécies do gênero (LUTOMSKI; MALEK; RYBACKA, 1975), sua presenç
em P. incamata, importante planta medicinal européia e norte americana, ainda
discutível (ABOURASHED; VANDERPLANCK; KHAN, 2003).
Com o advento de técnicas cromatográficas modernas, Rehwald, Sticher

Meier (1995) relataram discrepância em relação aos teores alcaloídicos descritos n

literatura. Abourashed, Vanderplanck e Khan (2003) descreveram quantidades traç

de harmana ou mesmo a ausência de alcalóides em P. incamata. Alguns autore

sugerem que estas variações estão relacionadas aos órgãos empregados, à época
ao local de coleta (REHWALD; STICHER; MEIER, 1995).

Uma hipótese plausível para as discrepâncias observadas entre os estudo

realizados recentemente e no passado, é a de que as espécies estudadas hoje sã

quase todas cultivadas. Tal prática poderia explicar o motivo das espécies d

Passiflora não apresentarem mais o teor de alcalóides que apresentavam n

passado. Esta classe de compostos é considerada, entre outras possibilidades, u
possível mecanismo de defesa contra a herbivoria (HARBORNE, 2001).

Abourashed, Vanderplanck e Khan (2003) sugerem que, quando presente

em Passiflora, os alcalóides J3-carbolínicos são encontrados em concentraçõe

menores que 1 ppm. Nesta concentração, os autores consideram que este
compostos apresentam atividade farmacológica.

Alguns autores consideram tais substâncias as responsáveis pela atividad

sedativa das espécies, isoladamente ou em conjunto com outras classes d

compostos, como os flavonóides (LUTOMSKI; WROCINSKI, 1960; LUTOMSK

ADAMSKA; JARUZELSKI, 1968; LÓHDEFINK; KATING, 1974; LUTOMSKI; MALEK
RYBACKA, 1975; MENGHINI; MANCINI, 1988).
Lutomski e Malek, em 1975, comparando o teor de alcalóides

~-carbolínico

nos diferentes órgãos vegetais de P. edulis Sims, verificaram maior teor nas folha

que apresentaram 0,70% de alcalóides. Os caules apresentaram 0,17%. Os autore
detectaram saponinas nos órgãos aéreos de P. edulis.

Estudo similar foi realizado, com P. edulis forma flavicarpa, sendo verificada

presença de alcalóides, em todos os órgãos do vegetal, exceto FIas raíze
(LUTOMSKI; MALEK, 1976).

R'

R'
CH3

CH 3

Harmana R = H

Harmalol R = OH

Harmol

Harmalina R = OCH 3

R=OH

Harmina R = OCH3

Figura 1. Alcalóides

~-carbolínicos

encontrados em espécies de Passiflora L.

Tabela 1. Alcalóides ~-carbolínicos encontrados em espécies de Passiflora L.

Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P. a/afa

folhas

harmana

Freitas (1985)

P. a/lanfophy/la

folhas

harmana, harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

P. bryonioides

folhas, caules,
raízes

harmana

Poethke,
Schwarz e
Gerlach (1970)

P. coriacea

folhas

harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

P. edulis

folhas

harmana

Freitas (1985)

P. edulis

folhas

harmana, harmina,
harmalina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan(2003)

P. foefida forma
hibiscifolia

folhas

harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003}

P. foefida forma
gossipifolia

folhas

harmol, harmana,
harmalina, harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003}

P. guafema/ensis

folhas

harmalol, harmina,
harmol, harmalina,
harmana

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003}

P. hybrida

folhas

harmalol, harmol,
harmana, harmalina,
harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003}

P. incarnafa

folhas

harmana, harmalina,
harmalol, harmina

Poethke,
Schwarz e
Gerlach (1970)

P. incarnafa

folhas

harmana

Freitas (1985}

P. incarnafa

folhas

harmina

Aoyagi, Kimura
e Murata (1974}

P. incarnafa

folhas

harmalol, harmol,
harmana, harmalina,
harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)
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Tabela 1. Continuação

Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P. laurifolia

folhas

harmalina, harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

P. manicafa

folhas

harmalina, harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

P. menispermifolia

folhas

harmana, harmalina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

P. mulfiflora

folhas

harmana, harmalina,
harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

P. perfoliafa

folhas

harmana, harmalina,
harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

P. racemosa

folhas

harmalina, harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

P. rubra

folhas

harmana, harmalina,
harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan(2003)

P. sexflora

folhas

harmol, harmana,
harmina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2003)

2.2.2. Flavonóides

Os flavonóides, quimicamente classificados como 2-fenil-1 ,4-benzopirona

(PARR; BOLWELL, 2000), com cerca de nove mil estruturas identificadas, estã

presentes em praticamente todas as plantas vasculares estudadas (MARTENS

MITHÓFER, 2005). O termo flavonóide provém do latim flavus, que signific

amarelo. Nas plantas superiores suas funções incluem, entre outras, a pigmentaçã

de flores e a proteção contra o ataque de predadores (MARTENS; MITHÓFER
2005).

1

Os flavonóides são os constituintes majoritários da maioria das espécies d
Passiflora (Figura 2, Tabela 2), sendo que os C-glicosídeos predominam (QIMIN

aI., 1991; ABOURASHED; VANDERPLANCK; KHAN, 2002; BIRK et aI., 2005

MÜLLER et aI., 2005). Alguns autores atribuem a atividade sedativa das espécie
aos

flavonóides

(LUTOMSKI;

WROCINSKI,

1960;

LUTOMSKI;

ADAMSKA

JARUZELSKI, 1968; LUTOMSKI; MALEK; RYBACKA, 1975; LÓHDEFINK; KATING
1974; MENGHINI; MANCINI, 1988).

Os estudos dos flavonóides do gênero descrevem, em sua maiori

compostos derivados da apigenina e da luteolina (GEIGER; MARKHAM, 198
ABOURASHED;

VANDERPLANCK;

KHAN,

2002).

Os principais flavonóide

detectados nas espécies de Passiflora foram orientina, isoorientina, vitexina
isovitexina (ABOURASHED; VANDERPLANCK; KHAN, 2002).

Segundo Qimin e colaboradores (1991), os métodos cromatográficos e
camada delgada e cromatografia líquida de alta eficiência, utilizados na análise

identificação de extratos de P. incarnata dependem de padrões, nem semp

disponíveis. Segundo os autores, apenas um estudo foi encontrado em que estava

presentes espectros de ressonância magnética nuclear e espectros de massa

consistentes (GEIGER; MARKHAM, 1986); estes últimos identificaram isovitexin

isoorientina, schaftosídeo, isoschaftosídeo, 2-vicenina, 2"-O-glicopiranosil-isovitexin

e 2"-O-glicopiranosil-isoorientina como componentes principais de P. incarnata. O

resultados obtidos por Qimin e colaboradores (1991) estão de acordo com o
obtidos por Geiger e Markham (1986).

Os dados encontrados na literatura sobre a quantificação dos flavonóides sã

contraditórios, pois a fração f1avonoídica está sujeita à variação no seu conteúd

devido à época de colheita, ao local de cultivo ou à metodologia de anális
empregada (MENGHINI;

MANCINI,

1988). Schilcher (1968) mostrou teore

diferentes em função de órgãos; as folhas e as flores de P. incarnata sã

relativamente equivalentes quanto ao teor de flavonóides totais, enquanto que, n
caule, ocorrem em proporções aproximadamente quatro vezes menores.

Menghini e Mancini (1988) analisaram a sazonalidade de flavonóides duran

o ciclo ontogênico de P. incarnata. Os autores determinaram os f1avonóides tota

através de espectrofotometria no ultravioleta-visível, utilizando extratos metanólico

das drogas vegetais e verificaram que o teor é maior nas folhas (3,05%), no períod

1

que antecede a floração (3,60%) e no período de floração do vegetal (3,91 %). No

frutos e sementes foram detectados traços de isovitexina, e nos caules um quinto d
teor das folhas.

Dhawan e colaboradores (2001) isolaram uma benzoflavona trissubstituída

de extratos metanólicos de P. incamata, à qual atribuíram atividade sedativa e

camundongos. No entanto, sua estrutura não foi completamente divulgada, p
motivos de patente (DHAWAN; DHAWAN; SHARMA, 2004).

OH

Ra
R1
OH

Orientina

O

R1 =H

Isoorientina R1 =glc
Vitexina

R1 =H

Isovitexina R1 =glc

R2 =glc R3

=OH
R2 =H R3 =OH
R2 =glc R3 =H
R2 =H R3 =H

glc = glicose

Figura 2. Flavonóides encontrados em espécies de Passiflora L.
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Tabela 2. Flavonóides encontrados em espécies de Passiflora L.

Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P.adenopoda

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. alata

folhas

2" -xilosilvitexina,
vitexina, orientina

Ulubelen, Oksuz
e Mabry {1982}

P. ala ta

folhas

orientina, isoorientina,
isovitexina, vitexina,
rutina

Freitas (1985)

P. ala ta

folhas

vitexina (traços),
isovitexina

Müller et aI.
{2005}

P. ala ta

folhas

isoorientina, isovitexina, Doyama et aI.
2" -O-ramnosil-vitexina, (2005)
2"-0-ramnosilescoparina,2"-0ramnosil-orientina

P. a/lantophy/la

folhas

vitexina, chaftosídeo,
isochaftosídeo,
isoorientina, orientina,
isovitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. ambigua

folhas

saponarina

Ulubelen, Oksuz
e Mabry {1982}

P. ampu/lacea

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
isoorientina, orientina,
isovitexina, vitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. anfracta

folhas

orientina, isoorientina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan {2002}

P. biflora

folhas

isoorientina, isovitexina, Abourashed,
vitexina
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. bryonioides

folhas, caules,
raízes

saponaretina, vitexina,
apigenina, canferol

P. caerulea

folhas

derivados da apigenina Tronchet (1978)
e luteolina

P. caerulea

folhas, caules

crisina

Poethke,
Schwarz e
Gerlach {1970}

Medina et aI.
(1990)
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Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P. caerulea

folhas

isoorientina

Pastene, Montes
e Vega (1997}

P. caerulea

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
vitexina, isoorientina,
isovitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. coactilis

folhas

vitexina, isovitexina,
orientina, esco~arina

Escobar, Liut e
Mabry (1983}

P. coliinvauxii

folhas, caules

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
isoorientina,orientina,
isovitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. coriacea

folhas

isoorientina, vitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002}

P. cuneata

folhas, caules

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
orientina, isoorientina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002}

P. cyanea

folhas

2" -xilosilvitexina

Ulubelen,
Ayyildiz e Mabry
(1981 }

P. discophora

folhas

chaftos ídeo,
isochaftosídeo,
isovitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002}

P. edulis

folhas

orientina, isovitexina,
vitexina, isovitexina

Freitas (1985)

P. edulis

folhas

chinovosídeo-6-Cluteolina, fucosídeo-6C-Iuteolina

Mareck et ai.
(1991 )

P. edulis

folhas

vitexina, isovitexina,
isoorientina, orientina

Petry et aI.
(2001}

P. edulis variedade
golden nugget

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
orientina, isovitexina,
isoorientina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. filipes

folhas

chaftosídeo,
isochaftos ídeo,
orientina, isovitexina,
isoorientina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)
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Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P. foetida

sementes

Abourashed,
chaftosídeo,
Vanderplanck e
isochaftosídeo,
isoorientina, isovitexina, Khan (2002)
orientina, vitexina

P. foetida forma
hispida

folhas

flavo nó ides cglicosilados

Ulubelen et ai.
(1982)

P. foetida forma
hibiscifolia

folhas

flavonóides Cglicosilados

Ulubelen et ai.
(1982)

P. gilberliana

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
isoorientina, orientina,
isovitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. gracilis

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
isovitexina, vitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002}

P. holosericea

folhas

orientina, vitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002}

P. incamata

folhas, caules

saponarina,
saponaretina, vitexina,
isoorientina

Glotzbach,
Rimpler (1968)

P. inca ma ta

folhas

apigenina, luteolina,
quercetina, canferol

Gavasheli,
Moniava e
Eristavi (1974}

P. inca ma ta

folhas

vitexina, isovitexina

Lutomski e
Wrocinski (1960)

P. incamata

folhas

vitexina, isovitexina,
orientina, isoorientina

Freitas (1985)

P. incamata

folhas

vitexina, isovitexina

Pietta et ai.
(1989}

P. incamata

folhas

Geiger,
chaftosídeo,
isochaftosídeo,
Markham (1986)
isovitexina, isoorientina,
vicenina, 2"-0-13glicopiranosilisovitexina, 2"-0-13glicopiranosilisoorientina
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Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P. inca mata

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo, 2"-0glicopiranosilisovitexina, 2"-0glicopiranosilisoorientina

Qimin et aI.
(1991 )

P. incamata

folhas

esvertisina, isovitexina,
isoorientina,
chaftosídeo,
isochaftosídeo

Rehwald et aI.
(1994)

P. incamata

folhas

2" -O-glicosil-

Rahman et aI.
(1997)

isoesco~arina

P. inca mata

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
isoorientina, orientina,
isovitexina, vitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. laurifolia

folhas

orientina, vitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. manicata

folhas

isoorientina, orientina,
isovitexina, vitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. menispermifolia

folhas

vitexina, orientina,
glicosil-7 -~-D-Iuteolina,
esculetina

Ulubelen,
Ayyildiz e Mabry
(1981 )

P. oerstedii

folhas

2" -xilosilvitexina

Ulubelen,
Ayyildiz e Mabry
(1981 )

P. palmeri

folhas

isovitexina,
isoescoparina, dimetil
éter-7,3'-quercetina,
vitexina, quercetina,
glicosil-7-apigenina,
luteolina, isoorientina,
2-vicenina, 6-metoxicanferol

Ulubelen et aI.
(1984)

/

B IBLlOTECA,

faculdade de Ciências Fa rmacêuticas
Universidade de São Paulo

Tabela 2. Continuação

Eseécies

Órgãos

Substâncias

P. pavonis

folhas

glicosil-4'-j3-oMcCormick,
isoorientina, isovitexina, Mabry (1981)
isoorientina, glicosil-7.ê-o-Iuteolina

P. perfoliata

folhas

isovitexina

P. pittieri

folhas

isovitexina, vicenina,
Ulubelen, Oksuz
e
Mabry (1982)
chaftosídeo,
isochaftosídeo, 2"xilosilvitexina, glicosil-7O-Iuteolina

P. platiloba

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
isoorientina, orientina,
isovitexina, vitexina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)

P. pulchella

folhas, caules

saponarina,
saponaretina, vitexina,
isoorientina

Glotzbach,
Rimpler (1968)

P. quadrangularis

folhas, caules

saponarina,
saponaretina, vitexina

Glotzbach,
Rimpler (1968}

P. quadrangularis

folhas

vitexina, orientina,
isovitexina, isoorientina

Freitas (1985)

P. sanguinolenta

folhas

isovitexina, luteolina,
Ulubelen, Mabry
galactosil-7-0(1983)
luteolina, xilosilvitexina,
apigenina, glicosil-7-0a2!genina

P. serratifolia

folhas

chaftosídeo,
isochaftosídeo,
isoorientina, orientina

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002}

P. serratifolia

folhas

vitexina, isovitexina,
orientina, 2"xilosilvitexina, 2"xilosilisovitexina

Ulubelen, Mabry
(1980)

Referências

Abourashed,
Vanderplanck e
Khan (2002)
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Espécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P. serratodigitata

órgãos aéreos

serratina, 7-J3
glicosilserratina, 2"xilosilvitexina, vitexina,
isovitexina, vicenina,
orientina, crisina

Ulubelen, Kerr,
Mabry (1982)

P. sexflora

folhas

lucenina, carlinosídeo, McCormick,
Mabry (1982)
isoviolantina,
chaftosídeo, vicenina,
isochaftosídeo,
orientina, isoorientina,
vitexina,
isoesvertiajaponina,
luteolina, isoesvertisina,
esvertiajaponina,
glicosil-7-O-Iuteolina,
aurona

P. sexflora

folhas

chaftosídeo,
Abourashed,
isochaftosídeo,
Vanderplanck e
isoorientina, isovitexina Khan (2002}

P. trinervia

folhas

vitexina, isovitexina,
galactosil-7-0luteolina, esculetina,
isoorientina

Ulubelen, Mabry
(1983)

2.2.3. Glicosídeos cianogênicos

Os glicosídeos cianogênicos são substâncias encontradas em cerca de 300

espécies, incluídas em 110 famílias. Cianogênese, um mecanismo de defesa ativad

através de enzimas, é um processo que plantas e outros organismos possuem d
liberar ácido cianídrico (CHASSAGNE; CROUZET, 1998).

Nas plantas, o ácido cianídrico provém da hidrólise dos glicosídeo

cianogênicos, derivados glicosilados das a-hidroxinitrilas. Suas agliconas têm orige
geralmente

em

aminoácidos

(CHASSAGNE et aI., 1996).

aromáticos,

alifáticos

ou

ciclopentanóide

1

Os glicosídeos cianogênicos podem ser encontrados nos frutos e folhas seca

de espécies da família Rosaceae, tais como, Prunus avium (L.) L. (cerejas), Malu

domestica Borkh. (maçãs), Prunus dulcis (Mil!.) Webb (amêndoas), Prunus persic

(L.) Batsch (pêssegos), entre outros (BRUNETON, 1999).

Segundo Hegnauer (1990), Passifloraceae caracteriza-se pela presença d

glicosídeos cianogênicos ciclopentanóides. A família divide esta característica com
plantas das famílias Turneraceae, Malesherbiaceae e Achariaceae, entre outras.

Os glicosídeos cianogênicos de Passiflora (Figuras 3, 4 e 5, Tabela 3) diferem
na estrutura e no teor entre as espécies do gênero, possibilitando distinções
classificações (JAROSZEWSKI et ai., 2002).

Jaroszewski e colaboradores (2002) dividiram, para fins didáticos, o

glicosídeos cianogênicos de Passifloraceae em quatro grupos distintos, de acord
com as estruturas químicas. O primeiro grupo inclui os

~-D-glicopiranosídeos

da

cianoidrinas enantioméricas da 2-ciclopentenona - tetrafilina A, deidaclina, tetrafilin

B, volquenina, epivolquenina e taractofilina (Figura 3); o segundo grupo incl

compostos que contêm um grupo sulfato ou oxigenação no anel ciclopenteno. Sã

considerados estruturalmente mais complexos em relação aos compostos do grup

1 - incluem a passibiflorina, passicapsina, passitrifasciatina, sulfato de tetrafilina B

suberina A e ginocardina (Figura 4). Acredita-se que os glicosídeos pertencente
aos grupos 1 e 2 sejam biossintetizados a partir da 2-ciclopentenilglicina, embora

possibilidade de origem a partir de aminoácidos oxigenados não possa ser excluída
O terceiro grupo inclui linamarina, lotaustralina, linustatina, neolinustatina

epilotaustralina (Figura 5). Embora estes glicosídeos não contenham o an

ciclopenteno, os seus aminoácidos precursores (valina e isoleucina) ocupam u

espaço conformacional semelhante ao da 2-ciclopentenilglicina. Já o quarto grup

consiste de prunasina, amidalina e passiedulina, todos isolados de P. edulis (Figur

5). Os autores assumem que estes glicosídeos originam-se a partir da fenilalanin
(JAROSZEWSKI et ai., 2002).

2

/

9

NC

Ogle

T etrafilina A

9.

NC

Ogle

Deidaclina

HO

9H
~
~
~

NC

Oale

Volquenina

OH

/\,

NC

Ogle

Tetrafilina B

Hq,

,,
,

9

NC

Epivolquenina

Taractofilina

NC

Ogle

9.

Ogle

glc = glicose

Figura 3. Glicosídeos cianogênicos do grupo 1 encontrados em espécies d
Passiflora L. (JAROSZEWSKI et aI., 2002).
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Figura 4. Glicosídeos cianogênicos do grupo 2 encontrados em espécies d
Passiflora L. (JAROSZEWSKI et aI., 2002).
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Figura 5. Glicosídeos cianogênicos dos grupos 3 e 4 encontrados em espécies d
Passiflora L. (JAROSZEWSKI et aI., 2002).
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Tabela 3. Glicosídeos cianogênicos encontrados em espécies de Passiflora L.

Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P.adenopoda

folhas

linamarina,
lotaustraliana

Spencer, Seigler
e Nahrstedi
(1986)

P. alato-caerulea

folhas

tetrafilina S, sulfato de
eQitetrafilina S

Seigler et aI.
(1982)

P. apetala

folhas, caules

passibiflorina

Jaroszewski et
aI. (2002)

P. biflora

folhas

passibiflorina,
epipassibiflorina

Spencer, Seigler
(1985)

P. biflora

folhas, caules

passibiflorina

Jaroszewski et
aI. (2002)

P. caerulea

folhas

tetrafilina S,
eQitetrafilina S

Seigler et aI.
(1982)

P. caerulea

folhas

tetrafilina S

Jaroszewski,
Fog (1989)

P. capsularis

folhas, caules

passicapsina

Fischer, Fung e
Lankhorst (1982}

P. citrina

folhas, caules

passicapsina

Jaroszewski et
aI. (2002)

P. coccinea

folhas

passicoccina

Spencer, Seigler
(1985)

P. coliinvauxii

folhas, caules

passibiflorina

Andersen et aI.
(1993)

P. coriacea

folhas

deidaclina, tetrafilina A,
tetrafilina S,
epivolquenina,
taractofilina

Olafsdottir,
Andersen e
Jaroszewski
(1989)

P. cuneata

folhas, caules

passibiflorina

Jaroszewski et
aI. (2002)

P. edulis

folhas

prunasina

Spencer, Seigler
(1983)

P. edulis

folhas

sambunigrina,
amidalina

Chassagne et
aI., (1996l
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Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P. edulis

frutos

J3-ruti nosil-( R)mandelonitrila-a-L ramnopiranosil-J3-Dglicopiranosídeo

Chassagne,
Crouzet (1998)

P. foetida

sementes

tetrafilina A, tetrafilina
S, sulfato de tetrafilina
S, deidaclina,
volquenina

Andersen,
Adsersen e
Jaroszewski
(1998)

P. guatemalensis

folhas, caules

passiguatemalina

Jaroszewski et
aI. (2002)

P. herberliana

folhas, caules

deidaclina,
epivolquenina,
taractofilina, tetrafilina

Jaroszewski et
aI., (2002)

P. hybrida

folhas

tetrafilina S

Jaroszewski,
Fog (1989)

P. incarnata

folhas

ginocardina

Spencer, Seigler
(1984)

P. indecora

folhas, caules

passibiflorina

Jaroszewski et
aI. (2002)

P.pendens

folhas

linamarina,
lotaustraliana,
linustatina,
neolinustatina

Spencer, Seigler
e Nahrstedi
(1986)

P. perfoliata

folhas

a-hid roxinitrila

Fischer, Fung e
Lankhorst (1982)

P. perfoliata

folhas

passibiflorina

Jaroszewski et
aI. (2002)

P. quadrangularis

folhas

T etrafilina S

Jaroszewski,
Fog (1989)

P. racemosa

folhas

T etrafilina S

Jaroszewski,
Fog (1989)

P. talamancensis

folhas

passibiflorina,
epipassibiflorina

Spencer, Seigler
(1985)

P. trifasciata

folhas

passitrifasciatina

Spencer, Seigler
(1985)

2

Tabela 3. Continuação

Espécies

ÓrSãos

Substâncias

Referências

P. trifasciata

folhas

passitrifasciatina

Olafsdottir,
Jaroszewski e
Seigler {1991}

P. warmingii

folhas

linamarina

Fischer, Fung e
Lankhorst { 1982}

P. warmingii

folhas

linamarina

Spencer, Seigler
e Nahrstedi
{1986}

P. warmingii

folhas

epilotaustralina

Olafsdottir,
Andersen e
Jaroszewski
(1989)

2.2.4. Saponinas

Saponinas são glicosídeos que produzem espuma persistente em soluçã

aquosa. Algumas saponinas apresentam propriedades hemolíticas; no entanto

quando administradas por via oral são praticamente atóxicas (TREASE; EVANS
1996; BRUNETON, 1999).

Possuem peso molecular e polaridade altos; seu isolamento, portanto

apresenta algumas dificuldades. Ocorrem comumente como misturas complexas

com os componentes diferindo quanto aos açúcares ou na estrutura da aglicon
(HOSTETIMANN; MARSTON, 1995; BRUNETON, 1999).

A classificação das saponinas pode ser baseada no núcleo fundamental d

aglicona, divididas basicamente em tripterpênicas e esteroidais. As saponina

esteroidais são encontradas principalmente em monocotiledôneas; as triterpênica

predominantemente em dicotiledôneas, nas famílias Sapindaceae, Sapotaceae

Polygonaceae, Caryophylaceae, Araliaceae (BRUNETON, 1999). Seu nome deriv

de sapo (sabão, em latim) e refere-se à formação de espuma persistente que a

saponinas exibem ao serem agitadas em soluções aquosas (HOSTETIMANN
MARSTON, 1995).
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Ainda pouco estudados no gênero, os glicosídeos triterpênicos foram
sugeridos como responsáveis pela atividade sedativa das passifloras, sobretudo

passiflorina (Figura 6), isolada de P. edu/is (HEGNAUER, 1990; BOMBARDELLI e
a/., 1975).

No gênero ocorrem glicosídeos triterpênicos (Figura 6, Tabela 4), tais como

quadrangulosídeo e o ácido 3-soforosil oleanólico, isolados de P. a/ata e P

quadrangu/aris (REGINATTO et a/., 2001). Na literatura não consta o empreg

destas substâncias em ensaios farmacológicos, até o presente. Reginatto

colaboradores (2004) relataram o teor de quadrangulosídeo nas folhas de P. a/at
de 0,8% em relação à droga vegetal.
Na

literatura,

triterpênicos,

dentre

encontram-se

as

atividades

descritas

(HOSTETTMANN; MARSTON, 1995).

a

farmacológicas
atividade

dos

sedativa

e

glicosídeo

antiúlcer
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Figura 6. Saponinas encontradas em espécies de Passiflora L.
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Tabela 4. Saponinas encontradas em espécies de Passiflora L.

Eseécies

Órgãos

Substâncias

Referências

P. a/ata

folhas

quadrangulosídeo,
ácido 3-soforosil
oleanólico

Doyama et alo
(2005)

P. ca/carata

folhas

passiflorina

Bombardelli et
alo (1975)

P. edulis

folhas

passiflorina

Bombardelli et
alo (1975)

P. lechenau/tii

folhas

passiflorina

Bombardelli et
alo (1975)

P. mollissima

folhas

passiflorina

Bombardelli et
alo (1975)

P. quadrangu/aris

folhas

quadrangulosídeo

Orsini, Pelizzoni
e Verotta (1986)

P. quadrangu/aris

folhas

22-hidroxiisoquadrangulosídeo

Orsini, Verotta
(1985)

P. quadrangu/aris

folhas

ácido

3-0-~-D-

Orsini, Verotta
(1985)

glicopiranosil-(1-2)-~-D-

glicopiranosil oleanólico
P. quadrangu/aris

folhas

9,19-ciclolanosta22,25-epóxi-3~-

Orsini et alo
(1987)

21 ,22(R)-triol-3~-Ogentiobiosídeo
P. quadrangu/aris

folhas

9,19-ciclolanosta21 ,24-epóxi-3~-

Orsini et alo
(1987)

25,26(R)-triol-3~-O-

gentiobiosídeo
P. quadrangu/aris

folhas

Orsini et alo
(1987)

ácido 3-soforosil
oleanólico

2.3. Atividades farmacológicas de espécies de Passif/ora L.

Grande parte dos estudos sobre o gênero relaciona-se ao isolamento e
elucidação da estrutura dos diversos compostos;

poucos são os ensaio

farmacológicos comparados aos estudos fitoquímicos. Acresce-se que os estud
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farmacológicos do gênero dirigem-se às atividades no sistema nervoso centra
destacando-se as atividades ansiolítica e sedativa.

A ação sedativa de P. incarnata foi registrada pela primeira vez por Phares

em 1867 (FREITAS, 1985). Desde 1875, consta a utilização da tintura-mãe dest
espécie como sedativo em homeopatia (HALE, 1875).

A partir da década de trinta, diversos autores (FELLOWS; SMITH, 1938

RUGGY; SMITH, 1940) procuraram avaliar e por vezes, relacionar as atividade

farmacológicas de extratos de Passiflora com as prováveis substâncias ativas
Durante

algumas décadas

os

alcalóides

foram

investigados

(NEU,

1956

LUTOMSKI, 1959). Posteriormente, os flavonóides tomaram-se o foco das atenções

No entanto, nenhuma investigação chegou em nível de mecanismo de ação da
substâncias.

Fellows e Smith (1938) detectaram a diminuição da pressão arterial em cãe
com o extrato aquoso de P. incarnata.

No entanto, segundo os autores,

substância ativa, solúvel em água, não se tratava de um alcalóide.

Borgatti (1939) descreveu atividade de paralisia do intestino de coelho e efeit
espasmolítico periférico com o resíduo seco do extrato alcoólico de P. incarnata.

Ruggy e Smith (1940) isolaram uma substância, que chamaram de "
princípio fisiologicamente ativo" de P. incarnata. Os autores observaram que tanto
princípio ativo como o extrato fluido não apresentavam ação sedativa.

O princípio ativo causou hipotensão e cardiomegalia em cães, contração do

músculos lisos de intestino e útero de coelhos e porquinhos-da-índia. Esta

atividades não foram afetadas por vagotomia e administração de atropina o

nicotina. Assim, os autores, sugeriram que a substância exerceria ação direta sobr

os músculos lisos e descreveram que a sustância isolada não se tratava de um

alcalóide, mas de um glicosídeo de natureza desconhecida (RUGGY; SMITH, 1940)

Apenas em 2000 encontra-se um estudo avaliando a atividade cardiovascula

de alcalóides descritos em Passiflora. Shi e colaboradores (2000) estudaram o efei
cardiovascular in vivo e o efeito vasodilatador in vitro do alcalóide harmana.

substância, nas doses de 1 a 10 mg/kg, administrado por via intravenosa, produz

hipotensão transiente e bradicardia de longa duração, de maneira dose-dependente
em ratos anestesiados com pentobarbital.
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Os autores sugerem que o efeito vasodilatador relaciona-se à liberação de

óxido nítrico nas células endoteliais e nos músculos lisos vasculares, inibição das

contrações induzidas pela ativação dos canais de cálcio, voltagem-dependentes e

ligados a receptores. Segundo os autores, a atividade vasodilatadora pode esta
envolvida no efeito hipotensor do alcalóide (SHI et aI., 2000).

Neugebauer, em 1949, relacionou a atividade sedativa de extratos de P

in cama ta, P. edulis e P. bryonioides à presença de uma substância de caráte

básico, provavelmente um alcalóide (HEGNAUER, 1990). O autor acreditava que

uma das substâncias estudadas por ele, obtida a partir de P. incamata e com

atividade sedativa em ratos, era idêntica à maracujina, isolada por Peckolt (1909) de

extratos obtidos de espécies brasileiras de Passiflora, entre elas P. alata. Também

sugeriu que a substância isolada deveria ser idêntica ao composto obtido por Ruggy
e Smith (1940).

O mecanismo de ação sedativa dos alcalóides J3-carbolínicos foi estudado po

Rommelspacher e colaboradores em 1980. Os autores avaliaram a interação de

diversos alcalóides deste grupo na ligação específica de [3H]-flunitrazepam com

receptores benzodiazepínicos. O estudo foi realizado em membrana cerebral de rato

e retina de bovinos, ambos contendo os referidos receptores. Dos compostos

investigados, harmana e nor-harmana foram os inibidores mais potentes da ligação
específica

do

[3H]-flunitrazepam,

com

valores

de

ICso

em

concentrações

micromolares. Os outros derivados, tais como, harmina, harmalina e diversos
tetraidro-derivados

foram,

no

mínimo,

dez

vezes

menos

potentes

(ROMMELSPACHER et aI., 1980).

O alcalóide harmana, encontrado no cérebro de ratos e na urina humana

segundo os autores, era o mais potente inibidor conhecido da ligação específica do

[3H]-flunitrazepam. Sua afinidade com os receptores benzodiazepínicos mostrou-se

centenas de vezes maior que a da inosina e da hipoxantina (que por sua ve

possuem valores de ICso na mesma concentração do L-triptofano e da triptamina)

Assim, os autores sugerem que harmana, ou outros alcalóides J3-carbolínicos

poderiam ser candidatos em potencial como ligantes endógenos do recepto
benzodiazepínico (ROMMELSPACHER et aI., 1980).

Aoyagi e colaboradores, durante a avaliação das atividades farmacológica

do extrato seco de P. incamata, isolaram maltol (3-hidroxi-2-metil-4-pirona, Figura 7
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da fração solúvel em ácido clorídrico, por sublimação sob pressão reduzida, com

rendimento de 0,05% (AOYAGI; KIMURA; MURATA, 1974). Os autores avaliaram a

atividades farmacológicas do extrato seco, da sua fração solúvel em ácido clorídrico

do maltol e do etilmaltol (sintético). A fração diminuiu o consumo de oxigênio d

córtex de ratos em altas concentrações. O maltol causou depressão nos ratos

potenciação de sono induzido por hexobarbital, atividade anticonvulsivante e inibiçã

da atividade motora. O etilmaltol mostrou efeitos similares ao maltol, porém

atividade anticonvulsivante mais potente e menor inibição da atividade motor
espontânea.

o
OH

CH3

Figura 7. Maltol, encontrado na espécie Passiflora incarnafa L.

O extrato fluido de órgãos aéreos de P. incarnafa, administrado por via oral

intraperitoneal em ratos, aumentou o limiar nociceptivo no teste de fail-flick e d
placas

quentes.

Administrado

por via

intraperitoneal,

o extrato

prolongo

significativamente o tempo de sono, protegeu os animais do efeito convulsivo d
pentilenotetrazol e afetou a locomoção. O extrato, particionado por solventes

métodos cromatográficos, encerrava pelo menos dois produtos ativos, um lipofílico

outro hidrofílico; no entanto, estes compostos não se tratavam dos flavonóides o

alcalóides presentes no extrato. Além disso, o composto lipofílico não parece

corresponder a uma estrutura aromática ou heterocíclica (SPERONI; MINGHETT
1988).

Segundo os mesmos autores (SPERONI; MINGHETTI, 1988), o efei

antinociceptivo foi atribuído à deficiência motora induzida pelo extrato, uma vez qu
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o extrato afetou a atividade locomotora e o tempo de sono induzido por pentetrazo
de forma significativa.

Maluf e colaboradores (1991), investigando os efeitos hipnótico e sedativo d

extrato aquoso obtido de folhas de P. edu/is em camundongos, ratos e sere

humanos, observaram efeito depressor não específico, porém, nenhum efeit
hipnótico-sedativo. Trata-se de um dos poucos estudos que coloca em dúvida
atividade da espécie.
Santos e colaboradores (2005) investigaram a ação sedativa de extratos

frações de P. actinia Hooker. Tal efeito não pôde ser relacionado a nenhum grupo d
substâncias.

A partir da década de noventa, os autores (WOLFMAN et aI., 1994; RUGGY

SOULlMANI et aI., 1997) procuraram relacionar as atividades farmacológica

observadas com extratos de Passiflora aos flavo nó ides, que em pouco temp
tornaram-se o novo foco das atenções.

Zanoli e colaboradores (2000) estudaram os efeitos comportamentais d

administração aguda de apigenina e crisina em ratos. Os autores observaram que o

dois flavonóides foram igualmente capazes de reduzir a atividade locomotora

quando administrados por via oral em uma dose de 25 mg/kg. No entanto, enquant
a crisina exibiu um efeito claramente ansiolítico com uma dose de 1 mg/kg,

apigenina não exibiu a atividade com a mesma dose. O efeito sedativo deste

flavonóides não pôde ser atribuído a uma interação com os receptores GABA
benzodiazepínicos,

pois

o

efeito

não

foi

bloqueado

pelo

antagonist

benzodiazepínico flumazenil.

O flavonóide crisina, isolado de P. caerulea, foi descrito como um agonist

parcial dos receptores benzodiazepínicos, por demonstrar ação ansiolítica se
indução de sedação ou de relaxamento muscular (WOLFMAN et aI., 1994).
Soulimani

e

colaboradores

(1997),

utilizando

extratos

hidroalcoólico

liofilizados e aquosos de órgãos aéreos de P. incarnata, verificaram efeito

comportamentais em camundongos. Segundo os autores, o extrato hidroalcoólic

apresentou atividade ansiolítica com 400 mg/kg e o extrato aquoso apresento
atividade sedativa com 400 mg/kg.
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Em Santa Catarina, floresce e frutifica de setembro a abril (SACCO, 1980

em São Paulo, floresce o ano todo nas condições de Jaboticabal (FERREIRA

OLIVEIRA, 1991) e na região sudeste, o florescimento ocorre durante todo o ano
apresentando picos de abundância no verão e de escassez no

invern

(VASCONCELLOS et ai., 1994). Segundo Souza e Meletti (1997), o floresciment
ocorre no Brasil, de modo geral, de setembro a abril.
Além disso, P. alata é resistente ao percevejo, ao besouro e à lagarta

suscetível à bacteriose, à antracnose, à cladosporiose, à mosca-das-frutas e a
vírus do endurecimento dos frutos (BRAGA et ai., 2005).

A espécie destaca-se pelo emprego em diversas preparações farmacêutica

registradas no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2006).

A Farmacopéia Brasileira, em três de suas quatro edições (SILVA, 192

FARMACOPÉIA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1959; FARMACOPÉI

BRASILEIRA, 1977), oficializou as folhas de P. alata, sob a designação d
"maracujá" .
No

entanto,

existem

poucos

estudos

fitoquímicos

e farmacológico

relacionados a essa espécie vegetal (ULUBELEN; OKSUZ; MABRY, 1982; OGA
ai., 1984; PETRY et ai., 2001).

Um dos primeiros estudos fitoquímicos com P. alata foi realizado por Ulubele
e

colaboradores

(1982),

que

identificaram

f1avonóides

C-glicosídeos:
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xilosilvitexina, vitexina, isovitexina e orientina.
Pesquisadores brasileiros (OGA et ai.,

1984;

PETRY et ai.,

200

REGINATTO et ai., 2001; DOYAMA et ai., 2005), sobretudo, têm se dedicado a
estudo farmacológico e fitoquímico de folhas de P. alata.

No estudo conduzido por Oga e colaboradores (1984), o extrato seco d
folhas de P. ala ta , administrado a camundongos, por via intraperitoneal, reduziu

atividade motora espontânea dos animais e prolongou o tempo de sono induzido p

pentobarbital em doses de 75 e 150 mg/kg. Além disso, o extrato apresento
atividade

anticonvulsivante

em

convulsões

induzidas

por

pentilenotetrazo

aumentando tanto o tempo de latência quanto o tempo de sobrevida dos animai

com doses de 75 e 150 mg/kg; com 150 mg/kg, o extrato reduziu a letalidade pa

83,3%, enquanto diazepam, o fármaco de referência, reduziu-a para 66,6%. O val
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da DL 50 do extrato foi estimado como 456 mg/kg. O extrato não apresentou efei

analgésico nas concentrações testadas, mesmo com 150 mg/kg. O extra
apresentou 0,217 jJg/kg de alcalóides J3-carbolínicos, expressos como harmana
44,8 jJg/kg de derivados flavonoídicos. A presença de vitexina, isovitexina
isoorientina foi detectada por cromatografia em camada delgada.

A atividade ansiolítica de extratos hidroetanólicos a 40%, obtidos de folhas d

P. a/ata foi avaliada, após evaporação do etanol e administração por v

intraperitoneal, através do teste de labirinto em cruz elevado. Os extrato
demonstraram atividade em doses de 100 e 150 mg/kg (PETRY et a/., 2001).

Reginatto e colaboradores (2001) identificaram em folhas de P. a/ata quat

glicosídeos triterpênicos e um glicosídeo esteroidal. Dentre estes, o mais abundan

na espécie é o quadrangulosídeo, com teor de 0,8% em relação às folhas sec
(REGINATTO

et

a/.,

2004);

substância

previamente

identificada

em

quadrangu/aris por Orsini e colaboradores (1986).

De-Paris e colaboradores (2002) investigaram o extrato aquoso das folhas

P. a/ata e descreveram efeito ansiolítico em ratos com doses de 100 e 150 mg/kg.
Doyama e colaboradores (2005) identificaram na mesma espécie,

quadrangulosídeo e o ácido 3-soforosil oleanólico, anteriormente descritos p

Reginatto e colaboradores (2001), além dos flavonóides isovitexina, isoorientina, 2
O-ramnosil-vitexina, 2"-0-ramnosil-orientina e 2"-O-ramnosil-escoparina.

Adicionalmente, os mesmos autores (DOYAMA et a/., 2005) relataram que

extrato aquoso, administrado por via oral, alterou o metabolismo lipídico em rato

aumentando o teor de proteínas de alta densidade no sangue (HDL, high-dens
lipoprotein) com uma dose de 1000 mg/kg.
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2.5. Passiflora nitida Kunth

Passiflora nitida Kunth (Figura 8B), espécie conhecida como maracujá-suspir

ou maracujá-do-mato, é nativa da região Amazônica e está bem adaptada ao Estad

de São Paulo (MORAES et aI., 2002; BERNACCI , 2003; FELlPPE; TOMASI, 2005

A espécie havia sido pouco estudada sob o ponto de vista fitoquímico o
farmacológico até o presente.

A espécie vegetal é resistente a Xanthomonas, gênero de bactéria

conhecidas por infectar plantas, mas suscetível ao vírus do endurecimento do

frutos (MORAES et aI., 2002) . Foi encontrada referência de uso popular da espéci
como antimicrobiano e em distúrbios gastrintestinais.

o
Figura 8. Ramos floridos de (A) Passiflora alata Curtis e (B) P. nitida Kunth.
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3. Objetivos

É objetivo da dissertação realizar o estudo farmacognóstico comparativo d
Passiflora a/ata Curtis e P. nitida Kunth, através de:

~

descrição macroscópica e microscópica das folhas e dos caules das espécie

~

preparo de extratos liofilizados em condições padronizadas;

~

triagem fitoquímica, para a caracterização de classes de compostos e
estabelecimento do perfil cromatográfico dos extratos liofilizados;

~

avaliação das atividades antioxidante e antiúlcera dos extratos liofilizados;

~

quantificação do provável grupo de substâncias ativas presentes nos extrato
liofilizados.
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4. Material e métodos

4.1. Material vegetal

Os órgãos aéreos de Passiflora a/ata Curtis e de P. nitida Kunth, empregado

no estudo, foram coletados na reserva do Instituto Agronômico de Campinas

localizada em Monte Alegre do Sul, no Estado de São Paulo. P. a/ata foi coletad

em fevereiro de 2006 e P. nitida em novembro de 2005. As espécies foram

identificadas por Luís Carlos Bernacci, pesquisador do referido Instituto e exsicata

referência do estudo foram confeccionadas e estão depositadas no Herbário d

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, sob as designações de VM01

e AW01, respectivamente. Abaixo segue o esquema de obtenção das droga
vegetais e dos estudos subseqüentes (Figura 9).

I Material vegetal I

J

coleta

I

I Estudo farmacobotânico I
I
I

Macroscopia
e microscopia

I

I Droga vegetal I
~

I

Caracterização
histoquímica

Percolaçãol
liofilização

I

Triagem
fitoquímica

I
Extrato
liofilizado

I

Teor de
flavo nó ides

I

~

1

Atividade
antioxidante

Atividade
antiúlcera

Figura 9. Esquema de obtenção das drogas vegetais (Passiflora a/ata e P. nitida)
estudos subseqüentes.
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4.2. Estudo farmacobotânico

No estudo da morfologia das drogas vegetais, constituída de folhas e d

caules de P. alata e P. nitida, desidratados em estufa, foram analisados filotaxi

forma da folha e do caule, nervação, tipo de indumento, tamanho, caractere

organolépticos e peculiaridades. Os materiais foram observados com auxílio de lup

estereoscópica Leica®, modelo MZ8. A terminologia empregada na descrição da
espécies seguiu a sugerida por Radford (1986).

Para as dimensões encontradas foram determinados os valores médi

máximo, mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação (PEREIRA et ai., 2002
sendo o grupo considerado uniforme para p<0,05.

A caracterização microscópica de cada uma das amostras foi realizada e

cortes preparados com material fresco ou em material fixado em solução de FAA 7

(formaldeído, ácido acético e etanol 70%) e conservado em solução de etanol 70
(v/v) (BERLYN; MIKSCHE, 1976).

As secções transversais e longitudinais foram efetuadas no terço median

inferior da lâmina foliar plenamente desenvolvida. Os cortes do pecíolo fora
efetuados na porção proximal, mediana e distai à lâmina foliar.

Inicialmente, as secções foram diafanizadas com solução de hipoclorito d

sódio a 50% (v/v). Após lavagem com água destilada, foram corados com safra nin
0,1% (em etanoI50%) e azul de Astra (ROESER, 1962).
Macerações cuticulares e dissociações de folhas e caules foram realizadas.

material utilizado foi mantido a 60°C, por 12 horas, em volumes iguais de peróxid

de hidrogênio 20%, e ácido acético glacial (FRANKLlN, 1945). Os materiais obtido
após lavagem, foram corados com safranina e azul de Astra.

Nos testes histoquímicos foram empregados: floroglucina clorídrica, pa

elementos lignificados · (SASS, 1951), Sudam 111 para substâncias lipofílic

(FOSTER, 1949), cloreto férrico 2% (JOHANSEN, 1940) para compostos fenólicos
lugol (BERLYN; MIKSCHE, 1976) para amiloplastos.

Na obtenção das preparações semipermanentes, os cortes foram corad

com soluções de azul de Astra e safranina e os resultados obtidos registrados co

4

auxílio de um fotomicroscópio Leica®, modelo DMLB. As escalas foram obtidas na
mesmas condições.

4.3. Preparo do extrato hidroetanólico liofilizado

Cada uma das drogas vegetais foi pulverizada em moinho de facas e martelo

de marca Thomas®. O extrato hidroetanólico, foi preparado pelo processo geral d

percolação (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988) utilizando solução hidroetanólica
60 o GL.

Esta solução hidroetanólica foi concentrada em evaporador rotativo Bücchi®

45-50 °C até a evaporação do etanol. A água residual foi liofilizada, em aparelho d

marca Edwards®. O extrato liofilizado foi empregado na triagem fitoquímica e no
ensaios farmacológicos.

4.4. Triagem fitoquímica

Todos os reagentes e solventes empregados apresentavam grau PA.

4.4.1. Flavonóides

4.4.1.1. Extração

Um grama de droga vegetal pulverizada de cada uma das amostras f

extraído com 10 mL de metanol por 5 minutos sob refluxo a 60°C e filtrad
(WAGNER; BLADT, 1996).

Cinco mililitros de extrato metanólico foram concentrados até cerca de 2 m

A seguir, foram adicionados 1 mL de água e 10 mL de acetato de etila. O conjun

foi submetido à agitação em funil de separação. A fração acetato de etila f
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separada e seu volume reduzido a 1 mL. Na cromatoplaca foram aplicados 10 IJL de
cada um dos extratos.

Os extratos liofilizados preparados com cada uma das drogas vegetais (item

4.3., p. 40) também foram utilizados. Dez microlitros de cada uma das soluções a
1% em metanol foram aplicados nas cromatoplacas.

4.4.1.2. Sistema cromatográfico

O sistema empregado na análise cromatográfica comparativa em camada

delgada da fração flavonoídica das drogas vegetais e dos extratos liofilizados
constituiu-se de:

~

Adsorvente: Sílica 60 GF254 em placa de vidro;

~

Espessura da camada: 0,25 mm;

~

Ativação: por aquecimento a 105 - 110°C por uma hora;

~

Cuba: de vidro com saturação total;

~

Desenvolvimento: simples, ascendente;

~

Percurso: 10 cm;

~

Fase móvel: Acetato de etila - ácido fórmico - ácido acético glacial - água
(100:11:11:26; WAGNER; BLADT, 1996);

~

Substância

de

referência:

rutina

0,05%

em

metanol

(EUROPEAN

PHARMACOPOEIA, 2005); quantidade aplicada: 10 IJL.
~

Visualização: a cromatoplaca foi nebulizada com solução de difenil borato de

2-aminoetila a 1% em metanol - NP (Natural products reagent) e observada
sob lâmpada de UVa 254 e 365 nm (WAGNER; BLADT, 1996).
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4.4.2. Alcalóides

4.4.2.1. Extração

A 1 g de droga vegetal pulverizada foram adicionados 1 mL de hidróxido d

amônio a 10% e 10 mL de metanol e, submetidos a aquecimento por 30 minuto

sob refluxo. O extrato metanólico filtrado foi concentrado em evaporador rotativo at
secura. O resíduo foi retomado em 1 mL de metanol; 10

~L

foram aplicados n

cromatoplaca (WAGNER; BLADT, 1996).

Os extratos liofilizados obtidos das drogas vegetais (item 4.3., p. 40) também

foram utilizados. Dez micro litros de cada uma das soluções a 1% em metanol foram
aplicados nas cromatoplacas.

4.4.2.2. Sistema cromatográfico

o

sistema empregado na análise cromatográfica comparativa em camad

delgada da fração alcaloídica das drogas vegetais e dos extratos liofilizado
constituiu-se de:

q

Adsorvente: Sílica 60 GF 254 em placa de vidro;

q

Espessura da camada: 0,25 mm;

q

Ativação: por aquecimento a 105 - 110°C por uma hora;

q

Cuba: de vidro com saturação total;

q

Desenvolvimento: simples, ascendente;

q

Percurso: 10 cm;

q

Fase móvel: Clorofórmio - metanol (9:1; FREITAS, 1985);

q

Substância de referência: harmana 0,01 % em metanol; quantidade aplicad
10

~L

(FREITAS, 1985).
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Visualização: a cromatoplaca foi observada sob luz UV, a 365 nm, se
aplicação de solução reveladora (FREITAS, 1985).

4.4.3. Saponinas

4.4.3.1. Extração

A 0,5 g de droga vegetal pulverizada de cada uma das amostras, exatamen

pesados, foram adicionados 20 mL de água destilada, seguindo-se fervura por
minutos.

o

extrato aquoso foi, em seguida, decantado e filtrado para um balã

volumétrico de 50 mL.

Utilizando igual procedimento foram realizadas novas extrações com porçõ

de 10 mL de água destilada. Os extratos aquosos foram filtrados para balã
volumétrico até completar o volume.

Os extratos liofilizados obtidos das drogas vegetais (item 4.3., p. 40) també
foram utilizados, após ressuspensão em água, nas mesmas proporções.

Solução de saponina Merck® 0,1 % em água (m/v) foi utilizada como referênc
(WHO, 1998).

4.4.3.2. índice de espuma

A presença ou a ausência de saponinas foi avaliada, de forma preliminar, pe
agitação dos extratos preparados anteriormente em água (item 4.4.3.1., p. 43).
amostras

que

apresentaram

espuma

persistente

foram

empregadas

determinação do índice de espuma.

Foram numerados 10 tubos de ensaio de dimensões semelhantes. Cin

mililitros de água destilada foram colocados em todos os tubos, exceto no primei
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Cinco mililitros dos extratos foram adicionados no primeiro e no segundo tubos e
conteúdo foi homogeneizado.

Cinco mililitros da solução do segundo tubo foram transferidos para o tercei

tubo, misturando-se bem. O processo foi repetido, em seqüência, até o décimo tub

empregando-se a mesma pipeta volumétrica. Cinco mL da solução do último tub
foram desprezados.

Em seguida, todos os tubos foram agitados vigorosamente, no senti
longitudinal, durante 15 segundos. O conjunto permaneceu em repouso durante

minutos e foi observado qual dos tubos apresentava uma camada de espum
persistente de 1 em (WHO, 1998).

4.4.3.3. índice de hemólise

Os extratos aquosos preparados anteriormente (item 4.4.3.1., p. 43) fora
avaliados quanto à atividade hemolítica.
A 20 mL de cada um dos extratos aquosos foram adicionados 180 mg
cloreto de sódio.

Em 10 tubos de ensaio numerados foram colocados 20 mL de soluç

fisiológica, exceto no primeiro. Em seguida, foram adicionados 2 mL de cada um d

extratos aquosos isotonizados no primeiro e segundo tubos. A solução do segun

tubo foi homogeneizada e 2 mL do seu conteúdo foram transferidos para o terce

tubo, seguindo-se homogeneização. O processo de diluição seqüencial continu
até o décimo tubo de ensaio e 2 mL da última solução foram desprezados.

Ao final, 2 mL de uma suspensão de sangue bovino desfibrinado a 2% e
solução fisiológica foram adicionados a todos os tubos e o conteúdo dos mesmos
homogeneizado (WHO, 1998).

As soluções dos tubos permaneceram em repouso por 1 hora e foi observa
a maior diluição ainda capaz de provocar hemólise total.
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4.5. Flavonóides Totais

A Farmacopéia Européia utiliza, para o controle de qualidade de P.

incarnat

L., o ensaio espectrofotométrico de quantificação dos flavonóides C-glicosídeos

presentes na droga vegetal e calculados como vitexina. O ensaio envolve um
complexação com reagente oxalo-bórico (EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2005).

4.5.1. Ensaio

4.5.1.1. Solução A

Em um Erlenmeyer de 125 mL de fundo chato foi preparada uma soluçã
contendo 10 mL de metanol e 100 mL de ácido acético glacial.

4.5.1.2. Solução B

Em um balão volumétrico de 100 mL foi preparada uma solução contend
0,25 9 de ácido bórico e 0,2 g de ácido oxálico em 100 mL de ácido fórmico.

4.5.1.3. Solução mãe

Em um balão de 100 mL de fundo redondo foram introduzidos 0,200 g d

cada uma das drogas vegetais pulverizadas e 40 mL de etanol 60% (v/v). O conjun

foi aquecido em banho-maria a 60°C sob refluxo por 30 minutos. Após resfriament
a solução foi filtrada por algodão para um balão de 100 mL de fundo chato.

algodão, com o resíduo da droga vegetal, foi transferido para o balão de 100 mL d

fundo redondo e foram adicionados 40 mL de etanol 60% (v/v). O balão f

novamente aquecido em banho-maria a 60°C sob refluxo, por 10 minutos. Apó

resfriamento, as duas soluções foram reunidas e filtradas por papel de filtro para u
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balão volumétrico de 100 mL. A solução final foi diluída para 100 mL com o mesm
solvente (etano I 60%).
Os extratos liofilizados obtidos de cada uma das drogas vegetais (item 4.3.,

40) também foram utilizados, após ressuspensão em etanol 60%, nas mesma
condições.

4.5.1.4. Solução teste

Cinco mL da solução mãe foram introduzidos em um balão de fundo redond

e evaporados até a secura em evaporador rotativo sob pressão reduzida. Ao resídu

solubilizado com 10 mL da solução A, foram adicionados 10 mL da solução B. Es

solução foi transferida para um balão volumétrico de 25 mL e o volume f
completado com ácido acético glacial.

4.5.1.5. Solução de compensação

Cinco mL da solução mãe foram introduzidos em um balão de fundo redond

e evaporados até a secura em evaporador rotativo sob pressão reduzida. Ao resídu

solubilizado com 10 mL da solução A, foram adicionados 10 mL de ácido fórmic
Esta solução foi transferida para um balão volumétrico de 25 mL e o volume
completado com ácido acético glacial.

4.5.1.6. Leitura

A absorbância da solução teste foi medida após 30 minutos, por comparaçã

com a solução de compensação, em 401 nm. As leituras foram realizadas e

triplicata e três leituras foram realizadas em períodos distintos. Os resultados fora

expressos como média ± desvio padrão. As leituras foram realizadas e
espectrofotômetro UV-VIS Incibrás MF 200.
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4.5.1.7. Cálculo

o teor percentual de flavonóides totais, expresso como vitexina, foi calculad
através da seguinte expressão:

Teor de flavonóides

= A x 0,8
m

~

A = absorbância da solução teste em 401 nm;

~

m =massa da droga vegetal ou do extrato liofilizado, em gramas.

4.6. Atividade antioxidante

4.6.1. Ensaio do DPPH

o

radical 2,2-difenil-1-picril hidrazila (DPPH, Figura 10) é um radical liv

estável à temperatura ambiente que produz uma solução violácea em etanol. E

presença de substâncias antioxidantes o DPPH é reduzido e a solução etanólic

torna-se incolor (MENSOR et aI., 2001). A capacidade dos extratos vegeta

liofilizados de reduzir o radical livre DPPH foi avaliada nos ensaios através da perd
da coloração das soluções. O padrão utilizado nos ensaios foi a rutina.
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Figura 10. Esquema de redução do radical 2,2-difenil-1-picril hidrazila (DPPH) p
compostos fenólicos (ROH).

4.6.1.1. Solução mãe

Duzentos miligramas do extrato liofilizado de P. a/ata e 100 mg do extra
liofilizado de P. nitida foram solubilizados em 100 mL de etanol, compondo soluçõ
em concentrações de 2,0 e 1,0 mg/mL, respectivamente.

4.6.1.2. Solução de rutina

A rutina, empregada como substância de referência, foi solubilizada em etan
e diluída para concentrações de 3,125; 6,25; 12,5; 25 e 50 IJg/mL.
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4.6.1.6. Leitura

Trinta minutos após a adição da solução de DPPH, as absorbâncias fora

medidas em 518 nm, em espectrofotômetro UV-VIS Incibrás MF 200 e convertida
no percentual de atividade antioxidante (AA%), através da seguinte expressão:

AA%

= 100 -

At x 100

Ac

~

At

= absorbância da solução teste em 518 nm;

~

Ac

=absorbância do controle em 518 nm.

4.6.1.7. Cálculo

A concentração média efetiva (effective median concentration), ECso,

definida como a concentração suficiente para obtenção de 50% de um efeito máxim

estimado em 100%. Na abscissa foi representada a concentração dos extratos e d

rutina e, na ordenada, pelo percentual médio de atividade antioxidante, a partir d

três ensaios, realizados em períodos distintos. Os ensaios foram realizados e
triplicata.

Os valores obtidos de ECso foram expressos como a média das leituras
desvio padrão. Os valores foram obtidos por regressão linear, com um limite
confiança de 95%.
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4.6.2. Ensaio de ORAC

o método de ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) mede a inibiçã

da oxidação produzida pelo radical peroxila, que reage com um indicad
fluorescente

para formar um composto não fluorescente,

fornecendo

um

abordagem na qual o tempo e o grau de inibição são medidos durante a reaçã
(HUANG et aI., 2002).

4.6.2.1. Reagentes

Os reagentes utilizados foram f1uoresceína sódica, Trolox® (2-carboxi-2,5,7
tetrametil-6-cromanol)

e

AAPH

[2,2' -azobis(2-amidinopropano)

didrocloridrat

Sigma-Aldrich® e fosfato dissódico e fosfato sódico monoidratado, Merck®. Para

leitura foi utilizado um leitor de microplaca SynergyTM HT Multi-Detection, BioT
Instruments, com filtro de excitação de 485/20 nm e emissão de 528/20 nm.

4.6.2.2. Ensaio

O ensaio foi realizado em uma microplaca de 96 poços. Em cada poço fora

colocados 25 j.JL de amostra (0,039 mg/mL; 0,029 mg/mL; 0,023 mg/mL; 0,0

mg/mL e 0,017 mg/mL do extrato liofilizado de P. a/ata ou 0,027 mg/mL; 0,0

mg/mL; 0,018 mg/mL; 0,014 mg/mL; 0,0125 mg/mL e 0,011 mg/mL do extra

liofilizado de P. nitida) ou padrão (100 j.JmoI/L; 50 j.JmoI/L; 25 j.JmoI/L; 12,5 j.Jmol/L

6,25 j.Jmol/L de Trolox), ambos diluídos em tampão fosfato (75 mmol/L; pH 7,0)
150 j.JL de fluoresceína (40 nmol/L).

A placa foi incubada por 30 minutos a 37°C. Após este período adicionou-

25 j.JL de AAPH (153 mmol/L) diluído em tampão fosfato (75 mmol/L; pH 7,0).

placa foi agitada por 10 segundos, no próprio aparelho e a leitura foi efetuada a ca
minuto, durante uma hora, com sensibilidade de 60 bottom. O branco consistia

200 IJL de tampão fosfato (75 mmol/L; pH 7,0) e um controle positivo foi preparad
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no qual o Trolox foi substituído pelo mesmo tampão. Os poços externos àquel
lidos foram preenchidos com 300

~L

de água para minimizar as perdas d

temperatura.

4.6.2.3. Cálculo

O valor final foi calculado através da equação de regressão entre

concentração de Trolox e a área sob a curva de decaimento de fluorescência (AUC
O resultado foi expresso em micromoles equivalentes de Troloxlg de amostra.
área sob a curva foi calculada conforme a equação:

AUC

= 1 + f1 I

fo

+ f2 I fo + f3 I fo + ... + f n I fo

= leitura de fluorescência inicial (t =O);

~

fo

~

f n = leitura de fluorescência de cada amostra (t = n minutos).

O valor relativo de ORAC foi calculado conforme a equação:

(AUC Amostra - AUC Branco)
(AUC Trolox - AUC Branco)

x

molaridade Trolox
conc. da amostra
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4.7. Atividade antiúlcera aguda

4.7.1. Animais

Ratos Wistar Hannover fêmeas, pesando 150 a 180 g, foram mantidos e

Jejum por 12 horas antes dos ensaios, com livre acesso à água e temperatu

ambiente de 22 a 25°C. Os animais, provenientes do Biotério da Faculdade d

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, foram divididos de form

randômica em cinco grupos de oito animais durante os ensaios. O protocolo para

utilização de animais neste estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e

Experimentação Animal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidad
de São Paulo e documentado no protocolo número 132/2006.

4.7.2. Ensaio

4.7.2.1. Tratamento com extrato hidroetanólico liofilizado

Na avaliação da atividade antiúlcera foram utilizados os extratos liofilizados d

P. a/ata e P. nitida. Lansoprazol Hexal® foi empregado como controle positivo e águ

como controle negativo. Cada um dos extratos, dissolvido em água, foi administrad
por gavagem, nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg.

Lansoprazol, em água, foi administrado na dose de 30 mg/kg. Os extrato
lansoprazol e a água foram administrados em um volume de 10 mUkg.
O preparo dos extratos, dos controles e do agente indutor (item 4.7.2.2,
54), foi realizado pouco antes da administração aos animais.
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4.7.2.2. Procedimento para produção de lesão gástrica

Trinta minutos após o tratamento com cada um dos extratos e

administração dos controles, foi administrado por via oral 150 mmol/L de ácid

clorídrico em etanol 60% (v/v) em um volume de 10 mLlkg (MIZUI; DOTEUCH

1983; YAMADA et ai., 1991) para indução das úlceras. A acidificação do etan

acelera o desenvolvimento e agrava a severidade das lesões gástricas. Os anima
foram mortos em uma câmara de dióxido de carbono uma hora após
administração; os estômagos foram removidos e abertos pela curvatura maior.
Alternativamente,

o agente indutor foi

administrado por via oral n

concentração de 300 mmol/L de ácido clorídrico em etanol 60% (v/v) em um volum

de 10 mLlkg, para comparação com a concentração de 150 mmol/L. O procedimen
do ensaio foi o mesmo.

4.7.2.3. Cálculo

A extensão de cada lesão foi medida através do programa Image-Pro Plus

as lesões foram expressas através da área total de lesão (ATL, em mm 2 ) e da áre

relativa de lesão (ARL, em porcentagem). A área relativa de lesão foi calculad
através da seguinte expressão:

[

~ ATL

~ AT

ARL

=ATL:,/00

=área total de lesão, em mm2 ;

=área total do estômago, em mm2 .

J

Para a análise estatística, as áreas relativas de lesão foram transformad
através da função arco seno.

4.7.2.4. Análise estatística

Os dados foram analisados através de ANOVA e do teste de Tukey, co

auxílio do programa Insta f. Foram avaliadas as diferenças entre o controle negat

para os extratos e o padrão, sendo expressos como área total de lesão (ATL), e

mm 2 e área relativa de lesão (ARL), em porcentagem, na forma: média ± EPM (e
padrão da média). Os resultados foram considerados significativos para p<O,05.
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5. Resultados

5.1. Estudo farmacobotânico

5.1.1. Passiflora alata Curtis

5.1.1.1. Descrição macroscópica

As folhas de P. a/ata são inteiras, oval a oval-elípticas, glabras, de bas

arredondada a ligeiramente cordada, ápice agudo a acuminado, peninérveas co

seis a oito nervuras laterais de cada lado da nervura mediana, de consistênc

membranácea e de margens onduladas (Figura 11 A). Medem de 11 a 16 cm d

comprimento por 6 a 12 cm de largura. Os pecíolos canaletados, portam geralmen
dois pares de glândulas sésseis. As estípulas são lineares e as gavinhas, axilares.

caule quadrangular é provido de alas e fístula (Figura 13A). As folhas desidratada
são verde-acastanhadas, inodoras e de sabor amargo.

o

Figura 11. Passiflora a/ata Curtis. (A) folha desidratada; (B) detalhe do pecíolo co
as glândulas (setas). Escalas: (A) 3 cm; (B) 1 cm.
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5.1.1.2. Descrição microscópica

As células epidérmicas, em vista frontal, exibem contorno poligonal, pared

ligeiramente sinuosas, providas de espessamentos semelhantes a contas de rosár

A cutícula é lisa (Figura 12A, B). A folha hipoestomática apresenta estômat

ladeados por duas a quatro células (Figura 12B). A secção transversal da lâmi

foliar permite observar na face adaxial, células epidérmicas ligeiramente alongad

no sentido periclinal. Na face abaxial, essas células evidenciam maior irregularida

na forma e no tamanho. O mesofilo dorsiventral mostra uma camada de célul

paliçádicas que alcança de um quinto a um quarto da espessura do mesmo e, de a
10 camadas de células braciformes (Figura

12C). A nervura mediana

pronunciadamente biconvexa (Figura 120, E, F). A epiderme é formada por célul

aproximadamente quadrangulares, com as paredes periclinais externas ligeiramen
convexas.

Na face abaxial, essas células apresentam-se comparativamen

menores. O colênquima angular ocorre sob as duas faces (Figura 12E, F). O sistem

vascular, de forma arqueada, mostra um feixe maior aposto a outros quatro ou cin

feixes menores. Os feixes vasculares colaterais exibem fibras perivascular
lignificadas

(Figura

120).

Orusas

de

oxalato

de

cálcio

são

observad

principalmente no parênquima fundamental e no f10ema (Figura 120, E, F).

pedolo de contorno côncavo-convexo, provido de alas, à medida que o seu diâme

diminui, as alas sofrem redução. Sob a epiderme observam-se três a nove camad

de colênquima angular. O sistema vascular dispõe-se em círculo; sob cada a
encontra-se um feixe vascular de pequeno porte.

O caule, de contorno marcadamente quadrangular (Figura 13A), exi

estrutura eustélica (Figura 13B, C). As células epidérmicas de tamanho e contor

variáveis são revestidas por cutícula lisa. O colênquima, parênquima cortical

medular assemelham-se aos tecidos encontrados no pedolo. Na figura 1

destaca-se a presença de camada amilífera. Apostos ao floema encontramgrupos de fibras (Figura 130). Orusas ocorrem no parênquima cortical, medular e

sistema vascular. Cristais prismáticos encontram-se principalmente junto a

elementos vasculares (Figura 13E, F). O parênquima medular constituído de célu
arredondandas
desenvolvidas.

apresenta

lignificação

nas

estruturas

secundárias

be
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o

o
o
Figura 12. Folha de Passiflora a/ata Curtis. (A) e (B) vistas frontais da epiderme; (A)
face adaxial; (B) face abaxial; (C) - (F) cortes transversais; (C) mesofilo dorsiventral;
(D) - (F) nervura mediana; (D) aspecto geral; (E) detalhe junto à face adaxial; (F)
detalhe junto à face abaxial. Escalas: (A) e (B) 5 11m; (C) 10 11m; (D) 40 11m; (E) e (F)
20 11m, drusas no detalhe 5 11m.
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Figura 13. Caule de Passiflora a/ata Curtis. (A) secção transversal do caule; (8

detalhe da expansão do caule; (C) região entre as alas, evidenciando camad

amilífera (seta); (D) detalhe do caule em estrutura secundária; (E) e (F) cau

dissociado, com destaque a cristais prismáticos (setas); (F) material observado so
luz polarizada. Escalas: (A) 1 mm (8) - (D) 20 11m; (E) 5 11m; (F) 211m.

60

5.1.2. Passiflora nitida Kunth

5.1.2.1. Descrição macroscópica

As folhas de P. nitida são inteiras, oval-oblongas, oval-elípticas, agudas a

acuminadas, arredondadas, subcoriáceas, glabras, de 8 a 18 cm de comprimento,

de 5 a 10 cm de largura e de coloração verde brilhante nas duas faces. Exibem

estípulas linear-subuladas e apresentam pecíolos recurvados, de 4 a 6 cm de

comprimento, providos de um par de glândulas (Figura 14). O caule arredondado,
c

provido de fístula, mostra estrias longitudinais (Figura 16).

0-

ê001

I

n

Figura 14. Passiflora nitida Kunth. (A) folha desidratada; (8) detalhe do pecíolo com
as glândulas (seta). Escalas: (A) 3 cm; (B) 1 cm.

5.1 .2.2. Descrição microscópica

A folha hipoestomática apresenta estômatos no mesmo nível das demais

células epidérmicas (Figura 15D). Em vista frontal , as células epidérmicas exibem

formato poligonal (Figura 15A), ligeiramente sinuosas na face abaxial, onde se

observam estômatos ladeados por 3 a 4 células, predominando os estômatos

anisocíticos. As paredes das células epidérmicas são providas de espessamentos
semelhantes a contas de rosário (Figura 158, C).
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Em secção transversal, as células epidérmicas da face adaxial mostram-s

alongadas em sentido periclinal; as da face abaxial são aproximadament

quadrangulares e proporcionalmente maiores. O mesofilo dorsiventral é constituíd

por uma camada em paliçada, que alcança de um quarto a um terço da espessur

do mesmo e, de até 10 camadas de células braciformes (Figura 15D). A nervur

biconvexa é revestida por células epidérmicas de formato semelhante ao descri
para a região laminar, mas comparativamente menores (Figura 15E, F).

colênquima angular ocorre sob as duas faces. O sistema vascular dispõe-se em arc
aberto, aposto ao qual se observa um feixe maior voltado para a face adaxial.
pecíolo

apresenta

contorno

predominantemente

arredondado,

apresentand

expansões na região das glândulas. Sob a epiderme observam-se camadas d
colênquima angular intercalados por estreitas faixas de células parenquimáticas.

sistema vascular dispõe-se de forma circular e sob cada ala, encontra-se um feix
vascular de pequeno porte.

A secção transversal do caule, em estrutura primária, observada logo abaix

da região meristemática, apresenta contorno irregular provido, por vezes, de quat

reentrâncias e estrutura eustélica (Figura 168, C). As células epidérmica

aproximadamente quadrangulares são revestidas por cutícula lisa. Sob a epiderm

observam-se camadas de células arredondadas de paredes celulósicas fina

delimitando espaços intercelulares reduzidos, com conteúdo dourado (Figura 16C

D). Em presença de solução de cloreto férrico, estas células adquirem coloraçã

verde-azulada. Em crescimento secundário, encontram-se grupos de fibras aposta

ao floema e parênquima medular com espessamento lignificado (Figura 16E). Rara

drusas de oxalato de cálcio são observadas nos parênquimas. Cristais prismático
foram observados principalmente nas regiões perivasculares (Figura 16F).
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Figura 16. Caule de Passiflora nítida Kunth. (A) - (E) secções transversais do caul
(8) feixe vascular no detalhe: 40

~m;

(C) e (O) coloração natural; (O) destaque a

conteúdo celular alaranjado (seta); (E) caule em estrutura secundária; (F) cau

dissociado com destaque aos cristais prismáticos (seta). Escalas: (A) 0,8 mm (8)
(C) 80 ~m; (O) e (E) 20 ~m; (F) 5 ~m.
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5.2. Triagem fitoquímica

5.2.1. Flavonóides

A figura 17 apresenta o cromatograma em camada delgada comparativo d
perfil flavonoídico da droga vegetal e do extrato liofilizado de P. a/ata e P. nitida.

o

Figura 17. Cromatograma em camada delgada comparativo de Passiflora a/a

Curtis e P. nitida Kunth. Fase móvel: acetato de etila - ácido fórmico - ácido acétic

glacial - água (100:11:11:26). Fase fixa: sílica 60 GF254 . Revelação com N

(WAGNER, BLADT, 1996) e visualização sob (A) luz UV a 365 nm e (B) luz visíve
Da esquerda para a direita: P. a/ata - extrato liofilizado, P. a/ata - droga vegetal,

nitida - extrato liofilizado, P. nitida - droga vegetal e rutina (substância de referência
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5.2.2. Saponinas

Na . triagem fitoquímica apenas o extrato de P. a/ata produziu espum

persistente. A droga vegetal e o extrato liofilizado de P. a/ata apresentaram atividad

hemolitica, este último em maior proporção (Tabela 5). Alcalóides não foram
evidenciados na droga vegetal ou extratos de ambas as espécies.

Tabela 5. Avaliação da presença de saponinas nas drogas vegetais e nos extrato
liofilizados de Passiflora a/ata Curtis e P. nitida Kunth.

Passiflora a/ata

índices

Droga vegetal

Espuma

4

Hemólise

8

Extrato liofilizado

Passiflora nitida
Droga vegetal

Extrato liofilizad

32

(-) = resultado negativo.

5.3. Flavonóides totais

o resultado da avaliação do teor de flavonóides totais nas drogas vegetais
nos extratos liofilizados de P. a/ata e de P. nítida são apresentados na tabela 6.

Tabela 6. Teor de flavonóides nas drogas vegetais e nos extratos liofilizados d
Passiflora a/ata Curtis e de P. nitida Kunth.

Material analisado

Passiflora a/ata

Passiflora nitida

Droga vegetal

0,42% ± 0,01

0,10% ± 0,01

Extrato liofilizado

0,67% ± 0,01

0,23% ± 0,01
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5.4. Atividade antioxidante

5.4.1. Ensaio do DPPH

P. a/ata apresentou ECso de 1061,2 ± 8,5 j..Ig/mL; P. nítída apresentou EC so d

128,0 ± 0,9 j..Ig/mL e o controle positivo, rutina, apresentou ECso de 18,3 ± 0,9 j..Ig/m

Os valores de EC so foram obtidos por regressão linear e mostraram um coeficien

de linearidade (r2) maior que 0,97. Tratamento estatístico por ANOVA dos resultado

obtidos para os três testes separados mostrou que os ensaios para cada extrato sã
estatisticamente equivalentes (p=0,05).

5.4.2. Ensaio de ORAC

Como o valor de ORAC é calculado em equivalentes de Trolox, a obtenção d

equação da reta do gráfico de concentração de Trolox em função da diferença d
área sob a curva (AUC

Trolox -

AUC

Controle),

é fundamental para a avaliação d

amostras.

Os dados da equação da reta padrão de Trolox são empregados para

cálculo de equivalentes de Trolox das amostras, por meio da interpolação d
curvas.

As curvas de cinética de diferentes concentrações de Trolox demonstra
diferentes graus de proteção da fluoresceína contra a oxidação, que leva à perda

fluorescência. A concentração mais alta de Trolox (100 j..Imol/L) apresentou proteç
total da fluoresceína por aproximadamente 45 minutos, antes que a intensidade

fluorescência começasse a decair, enquanto que a concentração mais baixa (6,
j..Imol/L) protegeu a fluoresceína por apenas alguns minutos.
Os extratos de P. a/ata e P. nítida foram capazes de promover a proteção

fluoresceína, como foi possível observar nas curvas de cinética de decaimento pa

ambos os extratos. Apesar disto o valor de ORAC obtido para o extrato de P. nítí
foi mais alto, indicando uma maior atividade antioxidante deste extrato.

6

Ambos os extratos apresentaram atividade antioxidante dependente d

concentração. A atividade antioxidante do extrato liofilizado de P. a/ata foi de 1076
85 IJmol de Troloxlg de extrato e a atividade antioxidante do extrato liofilizado de
nitida foi de 1985 ± 104 IJmol de Troloxlg de extrato.
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5.5. Atividade antiúlcera aguda

5.5.1. Passiflora alata Curtis

A figura 18 apresenta os estômagos dos ratos, abertos pela curvatura maio

submetidos ao ensaio da atividade antiúlcera aguda, empregando-se o extrat
liofilizado de P. a/ata.

o
o

Figura 18. Atividade antiúlcera do extrato liofilizado de Passiflora a/ata Curtis. N

figura, em linha horizontal, estão representados 2 estômagos abertos pela curvatur
maior, de cada grupo de ratos submetido ao ensaio. Administração intragástrica

indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (150 mmol/L de ácido em 60% v/v d

etanol). n=8. (A) animais tratados com 100 mg/kg de extrato; (8) animais tratado
com 200 mg/kg de extrato.
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Figura 18. Atividade anti úlcera do extrato liofilizado de Passiflora a/ata Curtis. N

figura, em linha horizontal , estão representados 2 estômagos abertos pela curvatur
maior, de cada grupo de ratos submetido ao ensaio. Administração intragástrica

indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (150 mmol/L de ácido em 60% v/v d

etanol). n=8. (C) animais tratados com 400 mg/kg de extrato; (O) animais tratado
com 30 mg/kg de lansoprazol; (E) animais tratados com água.

o resultado da avaliação da atividade antiúlcera gástrica do extrato liofilizad
de P. a/ata, encontra-se na tabela 7 e nas figuras 19 e 20.
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Tabela 7. Atividade antiúlcera do extrato liofilizado de Passiflora a/ata Curtis

Indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (150 mmol/L de ácido em 60% v/v d
etanol).

Área de lesão

P. a/ata 100

P. a/ata 200

P. a/ata 400

Lansoe.razol

ATL

100%**

100%**

100%**

75%*

ARL

100%**

100%**

100%**

76,92%*

o

extrato foi administrado por gavagem nas doses de 100, 200 e 400 mg/k

lansoprazol na dose de 30 mg/kg. n=8. * p<0,05; ** p<0,01. ATL = área total d
lesão, em mm 2 ; ARL = área relativa de lesão, em porcentagem.
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20
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o
Água

Lansoprazol

Pa 400

Pa 200

Pa 100

Figura 19. Atividade anti úlcera do extrato liofilizado de Passiflora a/ata Curtis. Áre

total de lesão gástrica (ATL, em mm 2 ) induzida por etanol e ácido clorídrico (15

mmollL de ácido em 60% v/v de etanol), em ratos após administração intragástric

Cada coluna representa a média ± EPM. n=8. * p<0,05; ** p<0,01. Pa = extrato d
Passiflora a/ata. Controle positivo = lansoprazol. Controle negativo = água.
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Figura 20. Atividade antiúlcera do extrato liofilizado de Passiflora a/ata Curtis. Áre

relativa de lesão gástrica (ARL, em %) induzida por etanol e ácido clorídrico (15

mmol/L de ácido em 60% v/v de etanol), em ratos após administração intragástric

Cada coluna representa a média ± EPM. n=8. * p<0,05; ** p<0,01. Pa = extrato d
Passiflora a/ata. Controle positivo = lansoprazol. Controle negativo = água.

No cálculo da área total de lesão (ATL), o extrato liofilizado de P. a/ata exib

efeito de proteção contra as lesões gástricas de 100% nas doses de 100, 200 e 40
mg/kg e o controle positivo, lansoprazol, de 75%.

No cálculo da área relativa de lesão (ARL), P. a/ata exibiu efeito de proteçã

contra as lesões gástricas de 100% nas doses de 100,200 e 400 mg/kg e o contro
positivo, lansoprazol, de 76,92%.
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5.5.2. Passiflora nitida Kunth

A figura 21 apresenta os estômagos dos ratos, abertos pela curvatura maio

submetidos ao ensaio da atividade antiúlcera aguda, empregando-se o extrat
liofilizado de P. nitida.

o
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o

Figura 21. Atividade antiúlcera do extrato liofilizado de Passiflora nitida Kunth. N

figura, em linha horizontal, estão representados 2 estômagos abertos pela curvatur
maior, de cada grupo de ratos submetido ao ensaio. Administração intragástrica

indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (150 mmol/L de ácido em 60% v/v d

etanol). n=8. (A) animais tratados com 100 mg/kg de extrato; (8) animais tratado
com 200 mg/kg de extrato.

7

?:

"

o

-

)'

I

o
-"

o

Figura 21. Atividade anti úlcera do extrato liofilizado de Passiflora nítida Kunth. N

figura, em linha horizontal, estão representados 2 estômagos abertos pela curvatur
maior, de cada grupo de ratos submetido ao ensaio. Administração intragástrica

indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (150 mmol/L de ácido em 60% v/v d

etanol). n=8. (C) animais tratados com 400 mg/kg de extrato; (D) animais tratado
com 30 mg/kg de lansoprazol; (E) animais tratados com água.
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o resultado da avaliação da atividade antiúlcera gástrica do extrato liofilizad
de P. nitida, encontra-se na tabela 8 e nas figuras 22 e 23.

Tabela 8. Atividade antiúlcera do extrato liofilizado de Passiflora nitida Kunt

Indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (150 mmol/L de ácido em 60% v/v d
etanol).

Área de lesão

P. nitida 100

P. nitida 200

P. nitida 400

Lansoprazol

ATL

25%

74%**

94%***

80%***

ARL

27,40%

74,00%**

91,78%***

78,08%**

o

extrato foi administrado por gavagem nas doses de 100, 200 e 400 mg/k

lansoprazol na dose de 30 mg/kg. n=8. ** p<0,01; *** p<0,001. ATL = área total d
lesão, em mm 2 ; ARL = área relativa de lesão, em porcentagem.
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Figura 22. Atividade antiúlcera do extrato liofilizado de Passiflora nitida Kunth. Ár

total de lesão gástrica (ATL, em mm 2 ) induzida por etanol e ácido clorídrico (1

mmol/L de ácido em 60% v/v de etanol), em ratos após administração intragástric
Cada coluna representa a média ± EPM. n=8. ** p<0,01 ; *** p<0,001. Pn = extrato
Passiflora nitida. Controle positivo = lansoprazol. Controle negativo = água.
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Figura 23. Atividade antiúlcera do extrato liofilizado de Passíflora nitida Kunth. Áre

relativa de lesão gástrica (ARL, em %) induzida por etanol e ácido clorídrico (15

mmol/L de ácido em 60% v/v de etanol), em ratos após administração intragástric

Cada coluna representa a média ± EPM. n=8. ** p<0,01; *** p<0,001. Pn = extrato d
Passíflora nitida. Controle positivo = lansoprazol. Controle negativo = água.

Em relação à área total de lesão (ATL), o extrato liofilizado de P. nitida exib

efeito de proteção contra as lesões gástricas de 94% com 400 mg/kg, 74% com 2
mg/kg, 25% com 100 mg/kg e o controle positivo, lansoprazol, de 80%.

Em relação à área relativa de lesão (ARL), o extrato liofilizado de P. niti

exibiu efeito de proteção contra as lesões gástricas de 91,78% com 400 mg/k

74,00% com 200 mg/kg; 27,40% com 100 mg/kg e o controle positivo, lansopraz
de 78,08%.

5.5.3. Passiflora a/ata Curtis e Passiflora nitida Kunth

A figura 24 apresenta os estômagos dos ratos, abertos pela curvatura mai

submetidos ao ensaio da atividade antiúlcera aguda, empregando-se os extrat
liofilizados de P. a/ata e P. nitida.
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Figura 24. Atividade anti úlcera dos extratos liofilizados de Passiflora a/ata Curtis e d

P. nitida Kunth. Na figura, em linha horizontal, estão representados 2 estômago

abertos pela curvatura maior, de cada grupo de ratos submetido ao ensaio

Administração intragástrica e indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (30

mmol/L de ácido em 60% v/v de etanol). n=8. (A) animais tratados com 400 mg/k

de extrato de P. a/ata; (8) animais tratados com 400 mg/kg de extrato de P. nitida
(C) animais tratados com 30 mg/kg de lansoprazol.

77

o

Figura 24. Atividade antiúlcera dos extratos liofilizados de Passiflora a/ata Curtis e de

P. nitida Kunth. Na figura, em linha horizontal, estão representados 2 estômagos

abertos pela curvatura maior, de cada grupo de ratos submetido ao ensaio

Administração intragástrica e indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (300
mmol/L de ácido em 60% v/v de etanol). n=8. (D) animais tratados com água.

o

resultado da avaliação da atividade antiúlcera gástrica dos extratos

liofilizados de P. a/ata e P. nitida, encontra-se na tabela 9 e nas figuras 25 e 26.

Tabela 9. Atividade antiúlcera dos extratos liofilizados de Passiflora a/ata Curtis e P

nitida Kunth. Indução de úlcera por etanol e ácido clorídrico (300 mmol/L de ácido

em 60% v/v de etanol).

Área de lesão

Passiflora alata

Passiflora nitida

LansoE,razol

ATL

100%***

84%***

76%***

ARL

99,45%***

82,27%***

81,44%***

o extrato foi administrado por gavagem na dose de 400 mg/kg; lansoprazol na dose

de 30 mg/kg. n=8. *** p<0,001. ATL = área total de lesão, em mm 2 ; ARL = área
relativa de lesão, em porcentagem.
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Figura 25. Atividade antiúlcera dos extratos liofilizados de Passiflora a/ata Curtis e

nitida Kunth. Área total de lesão gástrica (ATL, em mm 2 ) induzida por etanol e áci

clorídrico (300 mmol/L de ácido em 60% v/v de etanol), em ratos após administraç

intragástrica. Extratos administrados na dose de 400 mg/kg. Cada coluna represen

a média ± EPM. n=8. *** p<0,001. Controle positivo = lansoprazol. Controle negat
= água.
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Figura 26. Atividade antiúlcera dos extratos liofilizados de Passiflora a/ata Curtis e P

nitida Kunth. Área relativa de lesão gástrica (ARL, em %) induzida por etanol e ácid

clorídrico (300 mmol/L de ácido em 60% v/v de etanol), em ratos após administraçã

intragástrica. Extratos administrados na dose de 400 mg/kg. Cada coluna represent

a média ± EPM. n=8. *** p<0,001. Controle positivo = lansoprazol. Controle negativ
= água.

Em relação à área relativa de lesão (ATL), o extrato lioflizado de P. a/at
exibiu efeito de proteção contra as lesões gástricas de 100%, P. nitida de 84% e
controle positivo, lansoprazol, de 76%.

Em relação à área total de lesão (ARL), o extrato liofilizado de P. a/ata exibi
efeito de proteção contra as lesões gástricas de 99,45%; P. nitida de 82,27% e
controle positivo, lansoprazol, de 81,44%.

Discussão

Entre as várias plantas utilizadas na medicina popular brasileira para

tratamento de distúrbios gastrintestinais, destacam-se os maracujás, fato q
motivou a escolha de espécies do gênero Passiflora. Acrescenta-se o fato de que

literatura internacional pouco enfoque é dado a esta atividade no gênero e pouc
trabalhos científicos foram encontrados (MAHADY et aI., 2005).
No presente trabalho, intempérie no local de cultivo restringiu o número

espécies disponíveis em quantidade superior a 2000 g de material seco. Este fa
contribuiu para a utilização de órgãos aéreos; não apenas folhas, como consta

Farmacopéia Brasileira para a espécie denominada maracujá. Outro aspec

considerado foi a realidade do mercado de drogas vegetais. Bem conhecida é
dificuldade da obtenção de amostras comerciais constituídas apenas de folhas
maracujá; normalmente encontra-se predominância de caules da espécie. Dentre

primeiras espécies recebidas, foram selecionadas P. alata, oficializada pe

Farmacopéia Brasileira, e P. nitida, morfologicamente semelhante, mas com ma
resistência a "pragas".

As semelhanças morfológicas entre estas duas espécies podem levar

fraudes e adulterações da droga vegetal oficial (VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIE
2005).

O estudo comparativo das duas espécies iniciou-se pela farmacobotânic

concomitantemente à escolha do solvente extrato r para o preparo do extra
liofilizado. A seleção do solvente recaiu na mistura que extraiu maior teor

flavonóides, grupo relacionado à atividade antiúlcera (GRACIOSO et aI., 2002)
sedativa (DHAWAN; KUMAR; SHARMA, 2001).

No estudo farmacobotânico, as folhas das duas espécies apresentara
semelhança na forma, no tamanho e na ausência de indumento. Diferem quanto
número de glândulas peciolares. Em P. alata observam-se geralmente dois pares

glândulas e em P. nitida, um par. Anatomicamente, as duas espécies apresentar
características comuns ao gênero Passiflora: mesofilo dorsiventral; drusas

mesofilo, na nervura mediana e, no caule nas regiões cortical, medular e no floe

(METCALFE; CHALK, 1950). Embora nas duas espécies a nervura media
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encontre-se biconvexa, a de P. a/ata evidencia as carenas pronunciadament

salientes, em forma de V, junto à face abaxial. Outro aspecto diferencial observa-s
na forma do caule: em P. a/ata é quadrangular e, em P. nítida, arredondada.

seqüência de tecidos assemelha-se, com exceção do maior desenvolvimento d

colênquima nas arestas de P. a/ata. Comparando-se os resultados obtidos com o

reportados por Freitas (1985), na descrição de P. a/ata, observou-se coincidênc

em grande parte dos resultados. Destaca-se a presença de cristais prismático

observados nas dissociações, não reportados em P. a/ata previamente. P. nítid
também apresentou cristais prismáticos.

A triagem fitoquimica evidenciou a presença de flavonóides nas dua

espécies e a ausência de alcalóides em ambas, tanto na droga vegetal quanto no

extratos. A droga vegetal de P. a/ata apresentou a formação de espuma persistent

Já a droga vegetal e o extrato de P. a/ata apresentaram atividade hemolitica. A

saponinas não foram quantificadas neste estudo, mas Reginatto e colaboradore

(2004) isolaram cinco saponinas de P. a/ata, quantificando uma delas, conhecid
como quadrangulosideo (Figura 6, p. 27), em 0,8% nas folhas. Este glicosídeo

classificado como uma saponina triterpênica do tipo cicloartano. Na literatura nã

consta o emprego desta substância em ensaios farmacológicos e não fora

encontrados trabalhos que citem a propriedade hemolítica para a droga vegetal o
extratos da espécie.

O cromatograma em camada delgada comparativo evidenciou perf

flavonoídicos da droga vegetal e do extrato liofilizado de P. a/ata distintos dos perf

de P. nítída. Rutina, substância de referência, não foi observada na droga ou no

extratos das espécies; trata-se, contudo, de padrão acessível com valor de Rf (fat

de retenção) semelhante ao das principais manchas observadas no cromatogram
das espécies (EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2005).

O ensaio da Farmacopéia Européia (EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2005

utilizado na quantificação da fração flavonoídica, não envolve hidrólise ácida um

vez que os flavonóides C-glicosídeos, característicos de Passiflora, resistem a t

procedimento. Os flavonóides foram quantificados nas espécies como 0,42% ± 0,0
em P. a/ata e 0,10% ± 0,01 em P. nítída.

A quantificação dos flavonóides totais de P. a/ata foi realizada, através d

mesma metodologia, por Müller e colaboradores (2005). Os autores, empregando
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mesmo método na quantificação de flavonóides de folhas de P. a/ata, obtivera
0,470%

± 0,001 e 0,395% ± 0,0005 para material coletado no verão e no invern

respectivamente. Estes teores são semelhantes aos obtidos no presente estudo, n

qual, contudo, foram investigados os órgãos aéreos de P. a/ata coletados no verão.

O método do DPPH, utilizado na avaliação da atividade antioxidante, apes

de prático, é considerado preliminar. Na atividade antioxidante, a EC so de P. a/ata f

de 1061,2 ± 8,5 j.lg/mL e a de P. nitida 128,0 ± 0,9 j.lg/mL. Rutina, utilizada com

padrão, apresentou EC so de 18,3 ± 0,9 j.lg/mL. Sendini e colaboradores (200

correlacionam a maior atividade antioxidante de P. nitida em relação a outr
espécies do gênero à presença de o-difenóis e catequinas, não reportados para

a/ata. Mensor e colaboradores (2001), ao realizarem uma triagem da ativida

antioxidante de extratos vegetais de plantas brasileiras, consideraram promissor
as espécies com EC so de até 200 j.lg/mL.
Okawa e colaboradores (2001). empregando flavonóides isolados

Hordeum vu/gare L. varo nudum Spenn. (Poaceae), avaliaram sua ativida

antioxidante com DPPH e por ESR (E/ectron Spin Resonance). Dentre eles, algu

foram identificados em Passiflora: isovitexina, saponarina, diglicosil-4',7-isovitexina

ramnosilglicosil-7-isovitexina. Os valores de ICso foram, respectivamente, de 10
j.lmol/L, 211 j.lmol/L,291 j.lmol/L e 299 j.lmol/L.

Estudos de relação estrutura-atividade de flavonóis revelaram que a presen

de o-diidroxilas no anel S é a maior responsável pela atividade antioxidan
(YAMAMOTO et a/., 1999). Os autores relatam que a atividade antioxidante
derivados da quercetina ensaiados com DPPH demonstra que a estrutura

necessária para a captura de diversos radicais durante a reação. Acresce-se que
capacidade

antioxidante da quercetina e de seus derivados é diminuí

significativamente pela introdução de um substituinte adicional no anel S,
diidroxilado.

No ensaio de ORAC, ambos os extratos apresentaram atividade antioxidan
dependente da concentração. A atividade antioxidante do extrato liofilizado de
a/ata foi de 1076 ± 85 j.lmol de Troloxlg de extrato e a atividade antioxidante

extrato liofilizado de P. nitida de 1985 ± 104 j.lmol de Troloxlg de extrato. O extra

de P. nitida apresentou maior valor de ORAC que o extrato de P. a/ata. Es

resultado confirma o obtido anteriormente para o método de DPPH. Em comparaç
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com valores de ORAC obtidos para outros extratos vegetais, ambas as espécie
apresentaram resultados promissores (OU; HAMPSCH-WOODILL; PRIOR, 2001).

o

método de ORAC, apesar das vantagens sobre outros métodos d

avaliação de atividade antioxidante in vitro (HUANG et a/., 2002), continua send

uma ferramenta de avaliação preliminar, auxiliando no rastreamento de extrato

vegetais ou substâncias isoladas. Para comprovação da atividade antioxidante d

um insumo cosmético, testes mais complexos podem estar envolvidos, com

ensaios de permeação cutânea, avaliações de eficácia em cultura de células, assi
como testes de segurança.

As úlceras gástricas são doenças que afetam um grande número de pessoa

no mundo. Somente nos Estados Unidos da América do Norte cerca de quat

milhões de pessoas apresentam úlceras gástricas ativas e aproximadamen

trezentos e cinquenta mil novos casos são diagnosticados todos os anos (SALAS

WARD; CARO, 2002). Alguns dos fatores que aumentam sua incidência sã

estresse, fumo, deficiências nutricionais e ingestão de antiinflamatórios nã
esteroidais (BELAICHE et a/., 2002).

O mecanismo de gênese da úlcera gástrica ainda não foi completamen
elucidado. Acredita-se,

no entanto, que a infecção causada pela bactér

He/icobacter py/ori está relacionada à manifestação desta patologia. Outro fat

determinante no desenvolvimento da doença é o desequilíbrio entre os fatores d
proteção e de agressão da mucosa gástrica, entre estes, o próprio H. py/
(GOODMAN et a/., 2007).

O ácido gástrico é secretado pelas células parietais do estômago pela bomb
de prótons e a sua secreção é estimulada por acetilcolina, histamina e gastrina.

lansoprazol inibe a bomba de prótons, considerada a última etapa da secreçã

ácida. Assim, utilizando o fármaco, o controle da secreção de ácido ocor
independentemente do estímulo nas células. As prostaglandinas estão envolvidas

regulação de uma variedade de funções gastrintestinais, incluindo a circulaçã

sanguínea e a secreção de ácido, muco e bicarbonato. O muco e o bicarbona

liberados pelas células epiteliais fazem parte dos mecanismos de defesa da muco

gástrica e exercem um importante papel na proteção da mucosa gastroduoden

Embora a regulação fisiológica da secreção de muco e bicarbonato envolva fator
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neuronais, a prostaglandina E2 é importante no controle local desta secreçã
(GRACIOSO et a/., 2002).

Vários mecanismos têm sido sugeridos para explicar a atividade d

compostos antiulcerogênicos, entre eles, o aumento de hexosamina gástrica e d

proteção da barreira gástrica, fisicamente ou pelo bloqueio da bomba de próton
(REPETIa; LLESUY, 2002). Di Carlo e colaboradores (1999) salientaram que

geração de radicais livres derivados do oxigênio e a peroxidação lipídica estão ent
os mecanismos envolvidos na patogênese da úlcera gástrica.

Na pesquisa de extratos vegetais com atividade antiúlcera utilizam-

concentrações de até 1000 mg/kg. No entanto, alguns autores sugerem a utilizaçã

de concentrações inferiores a 300 ou 400 mg/kg (BORRELLI; IZZO, 2000). Nes
trabalho foi utilizada solução de 400 mg/kg dos extratos vegetais liofilizados e,
partir dela, foram preparadas soluções de menor concentração.

No ensaio da atividade antiúlcera aguda, P. a/ata exibiu 100% de proteçã

tanto no ensaio que utilizou concentração de 150 mmollL de ácido clorídrico para
agente indutor, nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg do extrato liofilizado, quanto
ensaio com 300 mmollL, na dose de 400 mg/kg. P. nitida apresentou 82%

proteção no ensaio que utilizou concentração de 300 mmollL de ácido clorídrico pa
o agente indutor, na dose de 400 mg/kg do extrato liofilizado e 27%,74% e 92%
proteção, nas doses de 100,200 e 400 mg/kg, no ensaio que utilizou 150 mmollL
ácido

clorídrico,

respectivamente.

Lansoprazol,

a substância de referênc

apresentou proteção variando de 75 a 81 % em todos os ensaios realizados.

No ensaio da atividade antiúlcera aguda, a ação das saponinas pode es

relacionada à atividade apresentada pelo extrato liofilizado de P. a/ata. Reginatto

colaboradores (2001) identificaram glicosídeos triterpênicos e esteroidais nas folh
desta

espécie.

Os

autores

determinaram,

nas folhas,

teor de

0,8%

quadrangulosídeo, um glicosídeo triterpênico do tipo cicloartano, em relação à dro
vegetal (REGINATTO et ai., 2004). Em extrato aquoso das folhas, a substância

quantificada em 22,2% pela mesma metodologia empregada para a droga veget
Dentre os glicosídeos identificados, o mais abundante na espécie foi
quadrangulosídeo, previamente identificado em P. quadrangu/aris por Orsini
colaboradores
farmacológicos.

(1986),

mas

até

o

presente

não

empregado

em

ensai
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A atividade de saponinas como citoprotetores gástricos é conhecida. E

estudo conduzido por Yoshikawa e colaboradores (2005), os autores observara

que a fração saponínica obtida de sementes de Camellia sinensis (L.) O. Kuntze

Theaceae, exibia proteção contra lesões da mucosa gástrica de ratos, induzidas p

etanol e indometacina. Quatro saponinas triterpênicas foram isoladas da fração ativ

e exibiram proteção contra lesões da mucosa gástrica na concentração de 5 mg/k

por via oral. Suas atividades foram mais significativas que a do omeprazo
substância de referência utilizada.
A investigação conduzida por Navarrete e colaboradores (2005) descreve

atividade gastroprotetora do astragalosídeo IV, glicosídeo triterpênico do tip

cicloartano isolado de Astragalus zahlbruckneri (Hand.-Mazz.) Podlech, Fabacea

Neste ensaio as lesões da mucosa gástrica foram induzidas em ratos p
administração intragástrica de etanol (1 mL por animal). Os ratos que receberam

glicosídeo em concentrações de 3, 10 e 30 mg/kg, via oral, apresentaram proteçã

gástrica de 15, 37 e 52% em relação ao controle, respectivamente. Carbenoxolon

substância de referência utilizada, administrada nas mesmas doses exibiu efei
protetor de 25, 43 e 88% em relação ao controle.

Da mesma forma, os flavonóides podem estar relacionados ao efei

gastroprotetor apresentado pelos extratos liofilizados das duas espécies. O

flavonóides são reconhecidos por sua atividade antioxidante. Há atualmente u

grande interesse no estudo dos radicais livres em sistemas biológicos e seu prováv

papel na etiologia de diversas doenças crônicas. Ao mesmo tempo, a atenção te

sido direcionada para as funções protetoras de substâncias antioxidantes natura

presentes nas células de diversos organismos (MENSOR et aI., 2001; HUNG, 2007

Extratos vegetais contendo flavonóides podem inibir a atividade da bomba d

prótons ou aumentar a secreção de muco e PGE2 (prostaglandina E2), o que pod
explicar

sua

atividade

antiulcerogênica.

Gracioso

e

colaboradores

(2002

investigando a atividade antiúlcera de Tumera ulmifolia L., Turneraceae, através d
modelo agudo de indução, identificaram que a atividade estava relacionada

presença de flavonas C-glicosiladas derivadas da apigenina e luteolina, presente
na fração ativa.

Os flavonóides, de maneira geral, protegem a mucosa gástrica contra um

série de agentes ulcerogênicos em diferentes espécies de mamíferos. Com

8

resultado, muitos estudos tem sido realizados com plantas contendo flavonóides o

a partir de flavonóides sintetizados, para verificar sua atividade antiulcerogênic

Apesar dos resultados promissores, os flavonóides ainda não são explorad

comercialmente devido a suas propriedades antiulcerogênicas (GRACIOSO et a

2002).

8

Conclusão

A atividade antiúlcera aguda foi avaliada pelo método de indução por ácid

clorídrico e etanol, utilizando lansoprazol como substância de referência. P. a/a
Curtis e P. nitida Kunth apresentaram atividade promissora.

D teor de flavonóides apresentou-se superior em P. a/ata. As duas espécie
mostraram atividade antioxidante pelo método empregando DPPH e DRAC.

A caracterização farmacobotânica e a análise cromatográfica em camad

delgada permitem distinguir com facilidade as drogas vegetais preparadas com a
duas

espécies,

que apresentam

morfológica e anatomicamente caractere

coincidentes ou similares. Dentre os itens diferenciais destacam-se o número d

glândulas peciolares, a forma da nervura mediana e do caule em secção transversa
No cromatograma evidencia-se perfil f1avonoídico distinto entre as espécies.
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