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RESUMO 
 

As Lychnophoras (Asteraceae) são espécies nativas do Brasil, popularmente 

conhecidas como “arnica” e utilizadas na medicina popular em tratamentos de inflamação, 

dor, contusões, reumatismos e picadas de inseto. A espécie Lychnophora trichocarpha foi 

escolhida para um estudo fitoquímico biomonitorado e avaliação da atividade antiinflamatória 

in vivo e in vitro por ter se mostrado ativa em estudos prévios (FERRAZ FILHA et al., 2006, 

GUZZO et al., 2008) . A avaliação da toxicidade aguda do extrato etanólico bruto também foi 

realizada. 

No estudo fitoquímico foram analisadas as partes aéreas de L. trichocarpha coletadas 

nos meses de agosto e outubro. Os extratos etanólicos (LT1 e LT2) foram submetidos à 

coluna cromatográfica de filtração originando as frações hexânica (LTH1), acetato de etila 

(LTA1 e 2) e metanólica (LTM1 e 2). Das frações LTA1 e LTA2 foram isoladas as lactonas 

sesquiterpênicas, licnofolida e ermantolida C, o esteróide β-sitosterol, e a mistura de 

triterpenos pentacíclicos, lupeol, α e β-amirinas. 

Com o objetivo de determinar o mecanismo de ação da atividade antiinflamatória 

foram utilizadas metodologias in vitro. Através da metodologia do DPPH (2,2-difenil-1-picril-

hidrazila) foram observadas atividades antioxidantes de 94% para os extratos etanólicos 

brutos de ambas as coletas e de 69% para LTA1 na concentração de 100 µg/mL. As 

substâncias isoladas não apresentaram atividade antioxidante significativa pelo método 

avaliado. 

Os extratos LT1 e LT2 inibiram a xantina oxidase em 64 e 58% e as frações LTA1 e 

LTA2 de 77 e 41%, respectivamente, na concentração de 100 µg/mL. As substâncias isoladas 

não apresentaram atividade relevante quando avaliadas separadamente, sugerindo a existência 

de um sinergismo entre elas. 

Os extratos LT1 e LT2 e as frações apresentaram inibição da ciclooxigenase-1 de até 

100% na concentração de 200 µg/mL. Entre as substâncias isoladas, β-sitosterol e licnofolida 

apresentaram inibição de 69% e 56%, respectivamente, ambos na concentração de 100µg/mL. 

Eremantolida C, lupeol e a mistura de lupeol, α e β-amirinas não inibiram significativamente 

a COX-1. 

No método do edema de pata induzido pela carragenina em camundongos, os extratos 

e frações (10%) e substâncias isoladas (1%) apresentaram atividades comparáveis ao 

Diclofenaco gel e à Arnica montana gel. A variação do edema no grupo controle foi de 

22,4 ± 1,5 % (média ± e.p.m). Nos grupos em que foram aplicadas pomadas com as 
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substâncias isoladas, as variações foram significativamente menores: lupeol, α e β-amirinas 

(6,9 ± 2,6 %), β-sitosterol (9,6 ± 4,3 %), licnofolida (5,3 ± 2,5) e eremantolida C (7,2 ± 1,7 %) 

e comparáveis ao Diclofenaco (5,30 ± 1,56 %) e à A. montana (5,73 ± 2,10 %).  

Para avaliação da toxicidade aguda, o extrato etanólico (LT2) foi administrado a 

camundongos albinos, machos e fêmeas. Foram observados óbitos até o décimo primeiro dia 

entre os animais que receberam a dose de 0,750 g/kg e até e o sétimo e oitavo dia entre os 

animais que receberam as doses de 1,125 e 1,500 g/kg respectivamente. 

Foram detectadas alterações na atividade locomotora e na capacidade exploratória dos 

animais que receberam a dose de 0,750 g/kg, 1 e 4 horas após a administração do extrato e 

alteração na força muscular 1 hora após a administração do extrato. A capacidade exploratória 

também foi reduzida significativamente no grupo que recebeu a dose de 0,50 g/kg 1 e 4 horas 

após a administração do extrato. 

Os animais que receberam as doses de 0,25; 0,50 e 0,75 g/kg não apresentaram 

alterações nas dosagens bioquímicas em relação ao grupo controle e apresentaram 

modificações histopatológicas sutis, como congestão e inflamação renal e hepática  

A dose de 1,5 g/kg causou sinais de toxicidade mais graves, sendo observadas 

alterações histopatológicas como hemorragia em 62,5% e congestão pulmonar em 100% dos 

animais. No cérebro e fígado foi verificada congestão em 62,5% dos animais. 

O trabalho realizado mostrou que as partes aéreas de L. trichocarpha coletadas nos 

meses de agosto e outubro e suas frações possuem atividades antiinflamatórias equivalentes e, 

assim como as substâncias isoladas possuem atividades comparáveis ao Diclofenaco gel e à 

Arnica Montana gel. A espécie mostrou possuir mais de um mecanismo de ação para a 

atividade antiinflamatória e as análises de toxicidade mostraram que a via oral não é indicada 

para o uso, sendo a via tópica adequada para garantir tal atividade. 
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ABSTRACT 
 

The species of the genus Lychnophora (Asteraceae) are popularly known as “arnica” 

and are native from Brazilian “cerrado”. They are widely used in Brazilian folk medicine as 

anti-inflammatory, to treat bruise, pain, rheumatism and for insect bites. As the activity of 

Lychnophora trichocarpha species was shown in previous studies (FERRAZ FILHA et al., 

2006, GUZZO et al., 2008), it was chosen for phytochemical study and for evaluation of in 

vitro and in vivo anti-inflammatory activity. The acute toxicity evaluation of crude ethanolic 

extract was also held.  

In phytochemical study, the aerial parts of L. trichocarpha collected in August and 

October were analyzed. Ethanolic extracts (LT1 and LT2) were subjected to filtration column 

afforded hexanic fraction (LTH1), ethyl acetate fraction (LTA1 and 2) and methanolic 

fraction (LTM1 and 2). The sesquiterpene lactones, lychnopholide e eremantholide C, the 

steroid β-sitosterol, and the mixture of pentacyclics triterpenes, lupeol, α and β-amyrins were 

purified from fractions LTA1 and LTA2. 

In vitro methodologies were used to determinate the mechanisms of anti-inflammatory 

activity. The DPPH (2,2-diphenyl-2- picrylhydrazyl) methodology showed antioxidant 

activity of 94% for crude ethanolic extracts and 69% for LTA1 at 100 µg/mL. The isolated 

compounds did not show significant antioxidant activity in this methodology.  

The extracts LT1 and LT2 exhibited inhibitory activity for xanthine oxidase of 64 and 

58% and the fractions LTA1 and LTA2 of 77 e 41%, respectively at 100 µg/mL. The isolated 

compounds did not show significant activity, suggesting a synergic mechanism. 

The extracts LT1 and LT2 and fractions exhibited inhibitory activity for 

cyclooxigenase-1 of 100% at 200 µg/mL. Among the isolated compounds, β-sitosterol and 

lychnopholide showed inhibitory activities of 69% and 56%, respectively at 100 µg/mL. 

Eremantholide C, lupeol and mixture of lupeol, α and β-amyrins did not show significant 

inhibitory activity of COX-1. 

The extracts and fractions (10%) and isolated compounds (1%) showed activities 

comparable to Diclofenaco gel and Arnica montana gel in carrageenan-induced paw oedema 

test in mice. The variation of swelling in control group was 22.4 ± 1.5 % (meam ± s.e.m.) and 

in groups that received ointment with isolated compounds it was significantly lower: lupeol, α 

and β-amyrins (6.9 ± 2.6 %), β-sitosterol (9.6 ± 4.3 %), lychnopholide (5.3 ± 2.5 %) e 

eremantholide C (7.2 ± 1.7 %). The activity was comparable to Diclofenac gel 

(5.30 ± 1.56 %) and A. montana gel (5.73 ± 2.10 %).  
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For evaluation of acute toxicity, the ethanolic extract (LT2) was given to albino mice 

of either female and male. Deaths occurred until the eleventh day among the animals that 

received the dose of 0.750 g/kg and until seventh and eighth days among the animals that 

received the doses of 1.125 e 1.500 g/kg respectively. 

In open-field test, the extract of L. trichocarpha (0.750 g/kg) induced a significant 

inhibition of the spontaneous locomotor activity and exploratory behavior of the animals were 

observed 1 and 4 hours after administration. In traction test, this dose reduced the muscular 

force 1 hour after administration. The exploratory behavior reduced significantly in the group 

that received 0.50 g/kg, 1 and 4 hours after administration of the extract. 

The animals that received the doses of 0.25; 0.50 and 0.75 g/kg did not show any 

change in biochemical parameters comparing to control group and showed subtle 

histopathological changes such as congestion and inflammation in kidney and liver. 

The dose of 1.5 g/kg caused the most serious signs of toxicity. Histopathological 

changes were observed, such as hemorrhage in 62.5% and pulmonary congestion in 100% of 

the animals. Brain and liver congestion were found in 62.5% of the animals  

This work showed that the aerial parts of L. trichocarpha collected in August and 

October and its fractions have similar anti-inflammatory activities which are comparable to 

Diclofenac gel and Arnica montana gel, as well as the isolated substances. The species has 

shown more than one action mechanism for the anti-inflammatory activity and the toxicity 

analysis showed that the oral route is not appropriate for use, and the best way to ensure such 

activity is the topical route. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

As plantas medicinais continuam sendo utilizadas pela população e jamais foram 

completamente substituídas pelos fármacos sintéticos. Acredita-se que entre os motivos que 

explicam a opção pelo uso delas estão: a insatisfação com a eficácia, o custo elevado e os 

efeitos indesejáveis dos medicamentos convencionais [BRESOLIN e CECHINEL, 2003].  

Estima-se que 80% da população mundial utiliza preferencialmente, a medicina 

tradicional nos cuidados primários à saúde [OMS]. Cerca de 25% dos medicamentos 

prescritos mundialmente são de origem vegetal, com 121 substâncias ativas sendo utilizadas 

na terapêutica. Entre os 252 fármacos básicos ou essenciais selecionados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), 11% são exclusivamente de origem vegetal e uma parcela 

significativa é preenchida por medicamentos sintéticos, obtidos a partir de precursores 

naturais.  

Algumas formulações fitoterápicas sobrevivem pelo uso popular e empírico ou pela 

comprovação de seu efeito cientificamente. De uma forma ou de outra, a fitoterapia produz 

efeitos benéficos aos usuários, quando empregada de forma adequada [ALMEIDA, 1993]. 

Entre os importantes fármacos extraídos de plantas pode-se citar, por exemplo, a 

digoxina obtida de Digitalis lanata, a vimblastina e vincristina, obtidas de Catharanthus 

roseus; a morfina e a codeína, de Papaver somniferum, a atropina e escopolamina de Atropa 

belladona e o paclitaxel obtido de espécies de Taxus [ANVISA]. Além do clássico exemplo 

do ácido salicílico, extraído do salgueiro, árvore do gênero Salix, que foi o protótipo para a 

posterior síntese do ácido acetilsalicílico [PELT, 1979].  

No período de 1981 a 2006 foram registradas 1184 novas substâncias químicas, das 

quais 70% são de origem natural, estando incluído neste percentual as substâncias de origem 

vegetal, o que demonstra que produtos naturais ocupam um papel dominante na descoberta de 

protótipos para o desenvolvimento de drogas para o tratamento de doenças humanas 

[NEWMAN e CRAGG, 2007]. 

Sabe-se que existem, aproximadamente 250.000 espécies vegetais, das quais apenas 

cerca de 10% já foram estudadas [MACIEL, 2002]. O Brasil é o país com a maior 

biodiversidade genética vegetal do mundo, contando com mais de 55.000 espécies 

catalogadas de um total estimado entre 350.000 e 550.000 [DIAS, 1996]. Esta riqueza está 

particularmente concentrada na Mata Atlântica e na Amazônia. A região amazônica cobre 5 
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milhões de km2, com 33.000 espécies de plantas superiores, sendo pelo menos 10.000 destas 

medicinais, aromáticas e úteis [FERREIRA, 1998].  

Os países subdesenvolvidos possuem grande abundância em variedades genéticas 

vegetais, mas limitada capacidade de exploração plena destes recursos. Enquanto os países 

desenvolvidos embora carentes de recursos naturais, dispõem de sofisticada tecnologia para o 

desenvolvimento de novos fármacos e produtos de interesse comercial.  

O interesse nos recursos naturais brasileiros é grande, especialmente em relação aos 

vegetais. O estado de Minas Gerais é um dos mais ricos em biodiversidade do país, mas a 

flora mineira ainda é pouco estudada. Considerando esse pouco conhecimento, a ameaça de 

extinção pode estar sendo subestimada [BRANDÃO, 2003]. 

Fitoterápico é uma preparação padronizada de origem vegetal, contendo misturas de 

uma ou mais plantas, que podem apresentar variadas aplicações. De acordo com a OMS, o 

fitoterápico contém parte(s) da(s) planta(s) na forma bruta ou processada, acrescidos de 

excipientes adequados.  

A OMS, desde 1978, vem incentivando os países em desenvolvimento a incluírem nos 

seus sistemas de saúde outras práticas terapêuticas, entre elas, a fitoterapia. A necessidade de 

implementar essa prática no sistema de saúde do Brasil levou o Ministério da Saúde (MS) a 

editar, a partir de 1995, uma série de medidas regulamentando a preparação e a 

comercialização dos produtos fitoterápicos. A realização de todas as fases de avaliação de 

segurança e eficácia de um medicamento fitoterápico novo representa um grande desafio em 

nosso país, mas diversos setores estão se empenhando nesse processo, onde se destaca a 

interação entre pequenas indústrias nacionais e universidades. Essa parceria é vantajosa, visto 

que as universidades possuem os profissionais necessários para conduzir as etapas pré-clínicas 

e clínicas da validação de um produto vegetal usado pela população possibilitando o 

desenvolvimento de um novo medicamento fitoterápico. 

O isolamento e purificação das substâncias presentes em determinada planta 

medicinal, responsáveis pela atividade conhecida, é um ponto importante e necessário dentro 

dos estudos fitoquímicos. A química de produtos naturais, responsável por essas etapas, pode 

determinar a elucidação estrutural de novos compostos, possibilitando a posterior síntese total 

ou parcial do constituinte de interesse. 

O desenvolvimento desse setor foi muito grande nas últimas décadas com a introdução 

da espectroscopia de ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas. É importante 

destacar ainda, que apesar do desenvolvimento da química orgânica sintética, o estudo das 
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substâncias naturais presentes em vegetais oferece novos modelos de estruturas químicas para 

estudos farmacológicos e para o desenvolvimento de novos medicamentos. 

As substâncias provenientes do metabolismo secundário das plantas representam um 

grupo de substâncias com grande potencial farmacológico. É conhecido que a composição 

química de espécies vegetais, especialmente das plantas de florestas tropicais, ainda está 

muito distante de ser descrita em sua totalidade. Isso demonstra que uma grande quantidade 

de constituintes naturais não foi isolada e devidamente estudada sob o ponto de vista químico 

até o momento. E ainda, inúmeras substâncias já isoladas e com estruturas químicas 

determinadas não foram estudadas quanto a suas potencialidades terapêuticas. Apenas um 

grupo pequeno dessas substâncias possui suas potencialidades farmacológicas determinadas 

completamente, existe ainda, um longo caminho a ser percorrido na busca do conhecimento 

das funções desses metabólitos nas atividades biológicas [DI STASI, 1995]. 

 

 

 
Figura 1- Origem das substâncias registradas entre 1981 e 2006  

[NEWMAN e CRAGG, 2007] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B – Biológico  
N – Produto Natural 
ND – Derivado de Produto Natural 
S – Droga totalmente sintética  

S* - Sintetizada tendo como modelo 
um produto natural 

V – Vacina 

NM – “Natural Product Mimic” 



Objetivos 
____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                   4                                      Fernanda Cristina Ferrari 

 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Objetivo geral 

A proposta deste trabalho consistiu na realização do estudo fitoquímico biomonitorado 

do extrato acetato de etila de L. trichocarpha Spreng. para a obtenção das substâncias com 

atividade antiinflamatória que poderão ser úteis no tratamento de doenças relacionadas com a  

inflamação. 

 

Objetivos específicos 

Comparar o perfil químico dos extratos e as atividades propostas para duas coletas de 

L. trichocarpha Spreng realizadas nos meses de agosto de 2005  e outubro de 2006. 

Avaliar in vitro as atividades antioxidante, de inibição da xantina oxidase e da 

ciclooxigenase de extratos, frações e substâncias puras de L. trichocarpha nas duas coletas 

realizadas. 

Avaliar a atividade antiinflamatória in vivo de extratos, frações e substâncias puras 

utilizando modelo de uso tópico para mimetizar o principal emprego da espécie na medicina 

popular. 

Isolar e purificar os constituintes químicos ativos utilizando técnicas cromatográficas. 

Realizar a elucidação estrutural dos constituintes químicos ativos do extrato acetato de 

etila utilizando métodos espectrométricos usuais. 

Avaliar a toxicidade in vivo do extrato etanólico de L. trichocarpha a fim de garantir o 

uso seguro da espécie pela população. 
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1.1.  INTRODUÇÃO: O GÊNERO LYCHNOPHORA  
 

O gênero Lychnophora é um dos sete gêneros da subtribo Lychnophorinae (tribo 

Vernoniaeae, Asteraceae) [BOHLMANN e JAKUPOVIC, 1990]. É distribuído amplamente 

no Brasil e algumas espécies são popularmente conhecidas como “arnica“, “falsa arnica” ou 

“arnica da serra” [CERQUEIRA et al., 1987]. As espécies são características de campos 

rupestres, ocorrendo principalmente nos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás 

[BOHLMANN e JAKUPOVIC, 1990]. São utilizadas na medicina popular como preparações 

alcoólicas e hidroalcóolicas, embebidas em álcool ou cachaça, como analgésicas, 

antiinflamatórias, em tratamentos de reumatismos, contusões e picadas de insetos [SAÚDE et 

al., 1998]. 

O perfil químico do gênero Lychnophora é basicamente caracterizado pela ocorrência 

de sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, lactonas sesquiterpênicas [BORELLA et al., 1998]; 

flavonóides, esteróides e poliacetilenos. Também foram detectados açúcares, taninos e ácidos 

graxos de cadeia longa e seus ésteres. A ausência de arilpropanóides e derivados da p-

hidroxiacetofenona é característica da tribo Vernoniaeae [BOHLMANN e JAKUPOVIC, 

1990].  

As lactonas sesquiterpênicas são os constituintes mais comumente encontrados em 

Lychnophoras e despertam grande interesse devido à sua especificidade e variada atividade 

biológica. Apresentam atividade antitumoral [LEE et al., 1977], antibacteriana 

[GIESBRECHT et al ., 1990; SAÚDE-GUIMARÃES, 2002], antimalárica [FRANÇOIS et 

al., 1996], tripanossomicida [CHIARI e OLIVEIRA., 1991; OLIVEIRA et al., 1996], 

esquistossomicida [VICHNEWSKI et al., 1976], antiinflamatória [ABAD et al., 1994] e 

cardiotônica [ROBLES et al., 1995]. Tais atividades tem sido atribuídas à presença do grupo 

α-metileno-γ-lactona presente em muitas das lactonas sesquiterpênicas [SANTOS, 1989]. 

Outros grupos funcionais como epóxido, hidroxila, cloridrina e ésteres podem contribuir para 

as atividades biológicas. Inúmeras lactonas sesquiterpênicas citotóxicas foram isoladas 

durante a busca por agentes antitumorais de origem natural. Neste processo, observou-se que 

a ocorrência de atividade citotóxica era muito comum, e a atividade antitumoral ocorria em 

menor extensão.  

Os flavonóides também são constituintes químicos encontrados em Lychnophoras e 

conhecidos por possuir ampla atividade biológica, dentre elas antioxidante, antiviral, 
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antiinflamatória, antitumoral, hormonal e sobre a permeabilidade capilar [HARBONE e 

WILLIAMS, 2000].  

Dentre as espécies, L. ericoides Gardn. é uma das mais utilizadas na medicina popular 

e também uma das mais exploradas comercialmente, constando na lista do IBAMA [IBAMA, 

2008] e da Fundação Biodiversitas como espécie ameaçada de extinção [BIODIVERSITAS, 

2008]. Suas folhas intactas e o pó da raiz são usados como agentes analgésicos e 

antiinflamatórios [BORELLA et al., 1998]. O extrato diclorometânico das raízes mostrou 

atividade significativa no teste antinociceptivo de contorções abdominais induzidas por ácido 

acético em camundongos, usando-se como substância de referência a indometacina enquanto 

o mesmo extrato das folhas não apresentou atividade analgésica. Foram isoladas 10 lignanas 

do extrato das raízes, sendo a cubebina e metil-cubebina as substâncias que apresentaram 

maior atividade [BORSATO et al., 2000].  

        

Pi

Pi

O

R1

R2

  
Estudos realizados por Cerqueira e colaboradores em 1987 para os extratos aquoso e 

etanólico de L. ericoides, utlizando-se o método da placa de Janssen e Janeau modificado, 

mostrou atividade antinocicepitiva inferior à da morfina e semelhante à da dipirona. Do 

extrato acetato de etila de seus caules foram isoladas substâncias como os esteróides, 

estigmasterol, β-sitosterol e campesterol, a lactona sesquiterpênica eremantina e triterpenos 

como acetato de lupeíla e β-fridelanol [CABRAL et al., 2000]. 

 

      HO
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α-cubebina (R1: α-OH ; R2:H) 
β-cubebina (R1: β-OH ; R2:H) 
α-metilcubebina (R1: α-OCH3; R2:H) 
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Pi: 3,4-metilenodioxifenil 
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O óleo essencial de L. ericoides demonstrou, in vitro, atividade antimicrobiana contra 

bactérias Gram positivas, principalmente o Streptococcus [MACIEL et al., 2002]. A flavona 

6,8-di-C-β-glicosilapigenina foi isolada do extrato polar de L. ericoides e apresentou atividade 

antiinflamatória demonstrada no método de edema de pata induzido por carragenina 

[GOBBO-NETO et al., 2005]. 

 

 

 

 

          

 

O estudo fitoquímico das frações polares de L. ericoides [SANTOS et al., 2005]    

levou ao isolamento dos ácidos di-cafeioilquínicos. Os ácidos 3,5 e 4,5-di-Ο-[E]-

cafeioilquínico demonstraram atividade antinociceptiva no método de contorções induzidas 

por ácido acético de Koster e colaboradores, 1959. 

Os fracionamentos biomonitorados de extratos das partes aéreas de L. trichocarpa 

Spreng., L. pinaster Mart. e L. passerina (Mart. ex DC) resultaram no isolamento de quatro 

substâncias tripanossomicidas. O extrato etanólico de L. trichocarpa Spreng forneceu duas 

lactonas sesquiterpênicas, licnofolida e eremantolida C. O ácido licnofólico, um ácido 

sesquiterpênico derivado do cariofileno, foi observado como sendo o constituinte 

tripanossomicida do extrato hexânico da L. pinaster Mart e do extrato etanólico de L. 

passerina (Mart. ex DC) Gardn obteve-se o goiazensolida [OLIVEIRA et al.,1996].  
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Com o estudo fitoquímico do extrato bruto acetato de etila de partes aéreas de L. 

granmongolense (Duarte) Semir & Leitão Filho obteve-se três substâncias tripanossomicidas, 

o flavonóide eriodictiol e as lactonas sesquiterpênicas goiazensolida e licnoforolida A. Outros 

flavonóides e a lactona sesquiterpênica licnoforolida B também foram isolados, mas não 

mostraram atividade tripanossomicida. Atividade analgésica não foi observada para esse 

extrato [GRAEL et al., 2000]. 
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OOH
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L. gardneri Sch. Bip. é encontrada em Minas Gerais, comumente junto a  L. pohlii 

Baker, com a qual se assemelha muito. O extrato diclorometânico de suas partes aéreas 

apresentou atividade tripanossomicida significativa. Quase todas as frações mostraram 

porcentagens de lise estatisticamente significativas, sendo que algumas destas promoveram 

lise total de parasitas. Foram isoladas as lactonas sesquiterpênicas 15-desoxigoiazensolida e 

licnofolida e uma mistura de duas saponinas denominadas estigmasteril-3-β-D-

glicopiranosídeo e β-sitosteril-3-β-D-glicopiranosídeo. A alta taxa de lise parasitária pode 

estar relacionada à presença de lactonas sesquiterpênicas que são substâncias 

comprovadamente citotóxicas [JORDÃO et al., 2000]. 
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Extratos de L pohlii apresentaram atividade tripanossomicida, in vitro, como também 

as substâncias dela isoladas, as lactonas sesquiterpênicas licnofolida, centraterina, 

goiazensolida e 15-desoxigoiazensolida e os flavonóides luteolina e vicenina-2. [GRAEL 

et al., 2005]. 
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Do extrato acetato de etila de L. salicifolia Mart., foram isolados flavonóides tais 

como 7,3’,4’-trimetil-quercetina e lactonas sesquiterpênicas como o ácido licnofólico, que 

apresentaram atividade tripanossomicida [JORDÃO et al., 1997]. 

Um estudo realizado em 2003 objetivou a busca de novas substâncias com atividade 

tripanossomicida, para uso em bancos de sangue, prevenindo a transmissão da doença de 

Chagas por transfusão sanguínea. Do extrato metanólico de L. staavioides Mart., que 

apresentara significativa atividade tripanossomicida, foram obtidos flavonóides, dos quais o 

éter 3-metilquercetina foi o mais ativo [TAKEARA et. al., 2003]. 
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A espécie L. passerina é encontrada no cerrado brasileiro, localizado geralmente 1000 

m acima do nível do mar, uma região com alta incidência de luz solar e raios ultravioleta 

(UV), predominando períodos de seca, o que contribui para o estresse da planta. Em geral, as 

plantas possuem mecanismos de proteção para se adaptar e se desenvolver nessas condições 

de estresse. Um deles constitui no acúmulo de pigmentos, como carotenóides, clorofila e 

flavonóides. Além de sua atividade antioxidante, os flavonóides, mais especificamente 

glicosídeos de flavonóides, podem absorver luz UV e então serem utilizados como 

bloqueadores de luz UV. Dos estudos fitoquímicos desta espécie, foram isolados cinco 

flavonóides: kaempferol, apigenina, luteolina, quercetina e tilirosídeo, além de duas lactonas 

sesquiterpênicas. Foi demonstrado que quercetina e kaempferol, obtidos do extrato etanólico, 
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Vicenina-2 
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apresentam atividade antioxidante. Além disso, as lactonas sesquiterpênicas, 15-

desoxigoiazensolida e goiazensolida, foram também identificadas em L. passerina, reforçando 

a importância destes compostos como marcadores taxonômicos do gênero Lychnophora   

[CHICARO et. al., 2004]. 
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 A espécie L. markgravii G. M. Barroso foi incluída no gênero Lychnophora 

[BARROSO, 1956] e depois excluída por Coile e Jones, em 1981. Mas Robinson, (1999), em 

seu estudo do gênero e classificação da subtribo Vernoniaeae, incluiu novamente a espécie no 

gênero Lychnophora. 

As substâncias isoladas de L. markgravii confirmaram o perfil químico correspondente 

ao da subtribo Lichnophorinae. Foram encontradas as lactonas sesquiterpênicas do tipo 

furanoeliangolida, 15-desoxigoiazensolida e 8-tiglinoiloxigoiazensolida, além do tipo 

guaianolida. Estas lactonas sesquiterpênicas são consideradas os marcadores taxonômicos da 

família Asteraceae. Do extrato diclorometânico das raízes desta espécie isolou-se os 

triterpenos lupeol, α e β-amirina, os esteróides estigmasterol e β-sitosterol. Do extrato 

diclorometânico das partes aéreas foram isolados flavonóides como pinostrobina, tectocrisina 

e pinocembrina e do extrato etanólico foi isolado o tilirosídeo [SARTORIA et al., 2002]. 
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 Os estudos fitoquímicos dos extratos hexânico e etanólico de L. pinaster levaram ao 

isolamento do isômero E do ácido licnofóico, que mostrou atividade tripanossomicida in vitro 

contra formas tripomastigotas de T. cruzi, além de quercetina, 15-desoxigoiazensolídeo, 

lupeol, fridelano, uma mistura de α e β-amirina, uma mistura de ésteres de ácido graxo e 

hidrocarbonetos saturados [DUARTE et al ., 1993, OLIVEIRA et al., 1996; SILVEIRA et al., 

2005]. 

A espécie L. candelabrum foi transferida para o gênero Lychnophoriopsis, 

recentemente, por não apresentar os marcadores taxonômicos do gênero Lychnophora, as 

lactonas sesquiterpênicas. Foram isoladas várias substâncias desta espécie, entre elas, os 

triterpenóides lupeol, α e β-amirina, os flavonóides 3,5,4’-triidroxi-7-metoxiflavona. 

[SAKAKIBARA et al., 1976]; 3,5-diidroxi-7-flavona [MABRY et al., 1970]; 5,7-

diidroxiflavona [JAIPETCH et al., 1982]; 3,5,7-triidroxiflavona [AFOLAYAN e MEYER, 

1997]; 3-acetoxi-5,7-diidroxiflavona [MABRY et al., 1970; SANTOS et al., 2004]. 

Nos últimos anos tem sido realizados estudos com espécies do gênero Lychnophora no 

Laboratório de Plantas Medicinais (LAPLAMED) da Escola de Farmácia da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Esses estudos buscam conhecer a constituição química das plantas e 

determinar suas reais atividades farmacológicas a fim de garantir o uso seguro dessas espécies 

pela população. A espécie Lychnophora trichocarpha apresentou resultados expressivos em 

estudos prévios [FERRAZ FILHA et al., 2006, GUZZO et al., 2007] e foi então escolhida 

para a realização de um estudo fitoquímico biomonitorado. 

 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LYCHNOPHORA TRICHOCARPHA SPRENG. 
 

Lychnophora trichocarpha Spreng é uma espécie da família Asteraceae comumente 

encontrada em campos rupestres do estado de Minas Gerais, onde é conhecida popularmente 

8-tiglinoiloxigoiazensolida Pinocembrina 
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como arnica. É uma espécie morfologicamente semelhante às L. ericoides e L. pinaster 

[SEMIR, 1991]. 

 
1.1.2. DESCRIÇÃO BOTÂNICA DA ESPÉCIE VEGETAL 

 

Lychnophora trichocarpha (Spreng.). Spreng., Syst. IV. Cur. Post. (putII). 298.1827. 

Vernonia trichocarpha Spreng., Syst. Veg. 3:437.1826. Piptocoma luchnophorioides Leess., 

Linnaea 4:315.1829. Tipo: Brasilia. Sellow 797 (HOLOTIPO: B!; ISOTIPOs: K!, P!, UC!). 

Plantas variando de subarbusto ereto com muitos ramos, a pequenos arbustos 

helicóides e mais raramente arbustos mais altos candelabriformes com 0,4 a 2,4 m raramente 

com até 3,6 m. Ramos alternos a subverticilados flexuosos e delicados até mais robustos, 

densamente tomentosos a velutinos ou curtamente subvilosos, geralmente de coloração 

cinérea a nigriscente abaixo e mais ou menos canescente acima, às vezes variadamente 

ocrácea até atrofusca com cicatrizes triangulares a circulares, ou formando alvéolos 

subrôbicos, dando aos ramos o aspecto tesselado com 0,5 a 2,0 cm de diâmetro, com o eixo 

principal basal (tronco) atingindo 2,5 a 5,0 cm de diâmetro nas regiões mais velhas das 

plantas arbustivas maiores. Folhas imbricadas e ascendentes na parte superior dos ramos e 

mais patentes até pouco reflexas abaixo, geralmente lineares, linear oblongas, rosmarineóides 

a helicóides, às vezes longamente lineares em forma de fita, base arredondada a aureolada às 

vezes ligeiramente atenuada, ápice obtuso a pouco arredondado, raramente pouco agudo, 

margem revoluta; venação broquidódroma; face adaxial densamente tomentosa canescente 

com nervura principal subvilosa quando jovem, subglabrescente permanecendo pouco 

pubérula até totalmente glabra quando velha, geralmente muito rugosa e bulada, às vezes 

quase lisa, nervura principal alargada afinando da base pra o ápice, com indumento subviloso 

às vezes permanente, nervuras de outras ordens variadamente evidentes e impressas; face 

axial inferior totalmente tomentosa com tricomas subvilosos entremeados aos tomentosos, 

cobrindo todas as nervuras, com a principal subaquática, não alada, sulcada longitudinalmente 

e bem evidente e saliente com geralmente 0,5 a 0,6 cm de comprimento, mais raramente 

podendo atingir até 12,0 cm de comprimeto e cerca de 0,1 cm de largura. Inflorescência em 

glomérulos simples folhosos, geralmente muito gongestos, hemisféricos com folhas esparsas 

entre eles com 1,0 a 1,5 cm de comprimento e 2,0 a 3,0 cm de diâmetro em ramos folhosos 

com até 10,0 cm de comprimento e até 0,3 cm raramente 1,0 cm de diâmetro. Capítulos 

campanulados a cilíndricos com 3 a 5 flores, com 6,5 a 8,0mm de comprimento e 3,0 a 5,0mm 

de diâmetro. Brácteas involucrais em 4 a 5 séries com as exteriores triangulares a subo vais, 
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as interiores mais lanceoladas, côncavas de ápice largamente obtuso e arredondado  com 

mancha marrom, margem inteira membranácea, escariosa de coloração mais pálida, superfície 

tomentosa quando jovem, glabrenescente, com 2,0 a 8,0 mm de comprimento e 1,0 a 2,0 mm 

de largura. Flores lilazes a púrpuras com 8,0 a 10,0mm de comprimento, lacínios glabros, 

glandulosos com até 4,0 mm de comprimento. Anteras alvas com até 4,0 mm de 

comprimento. Aquênio obcônico a oval cilíndrico, glabro, glandulosos oleáceo a castanho, às 

vezes com manchas atropurpúreas, costado, às vezes com costas um pouco evidentes, 

anguloso, com 1,5 a 3,0 mm de comprimento e 0,8 a 1,5 mm de diâmetro, pappus externo 

quadrático com 0,5 a 2,0 mm de comprimento, série interna às vezes pouco espiralada com 10 

a 15 páleas com 5,5 a 6,0 mm de comprimento [SEMIR, 1991]. 

 

 
Figura 1.1 - L. trichocarpha: A: ramo, B: aquênio [SEMIR, 1991] 
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Figura 1.2 – Fotos de L. trichocarpha: (A) aspecto geral da planta e (B) flores 

 

1.2. MÉTODOS GERAIS 
 
 Os espectros de RMN foram obtidos em espectrômetro Bruker Avance Drx-400 MHz 

do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear (LAREMAR) do Departamento de 

Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Utilizando-se tetrametilsilano 

(TMS) como referência interna e CDCl3 como solvente. Os deslocamentos químicos (δ) são 

expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). Os 

multipletos são definidos com o valor de δ de seu ponto médio. 

A 

B 



Estudo fitoquímico de Lychnophora trichocarpha Spreng. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
                                                                   16                                      Fernanda Cristina Ferrari 

 Os pontos de fusão, obtidos em graus Celsius, foram verificados no aparelho SM- Lux 

Leitz do Laboratório Multiusuário do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Escola de Farmácia (CiPharma) da UFOP. 

Nos processos de cromatografia em coluna foi utilizada sílica gel Merck 60 com 

partículas de tamanho compreendido entre 0,063 e 0,200 mm e sílica gel  Merck 60 com 

partículas de tamanho compreendido entre 0,063 e 0,040 mm (230-240 malhas ASTM). A 

quantidade de sílica gel empregada, diâmetro da coluna e eluentes usados estão de acordo 

com os dados indicados na bibliografia [STILL et al., 1978]. Os solventes utilizados nos 

processos de cromatografia em coluna foram de grau analítico (P.A.) das marcas Cromoline 

(Química Fina LTA) e Synth. 

Os processos de fracionamentos cromatográficos foram monitorados por 

cromatografia em camada delgada (CCD) em placas analíticas preparadas com 0,25 mm de 

espessura. Foi empregada a fase estacionária sílica Kieselgel Merck 60 G e as manchas foram 

visualizadas por exposição das placas cromatográficas sob a luz ultravioleta (Multiband UV - 

254/366 nm) ou por adição de reveladores como anisaldeído (Vetec Química Fina LTDA), 

solução ácida de sulfato cérico (Vetec Química Fina LTDA) ou solução alcoólica de cloreto 

de alumínio (Lalsynth Produtos para Laboratório LTDA). 

 

1.2.1. REVELADORES 

 

Anisaldeído/ Ácido sulfúrico 

 Foi adicionado 0,5 mL de anisaldeído em 10 mL de ácido acético glacial e, em 

seguida, 85 mL de metanol e 5 mL de ácido sulfúrico concentrado, lentamente. A solução 

reveladora foi aspergida na cromatoplaca, que foi aquecida a 105 ºC por 5 a 10 minutos e as 

manchas foram observadas no visível. 

 

Cloreto de Alumínio 

 Foi preparada uma solução de cloreto de alumínio a 5% em etanol. A solução 

reveladora foi aspergida na cromatoplaca e aquecida a 105 ºC por 5 a 10 minutos, para 

possibilitar a observação de manchas amarelas no visível e sob UV 366 nm. 
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Sulfato Cérico 

Uma solução foi preparada utilizando-se 42,0 g de sulfato cérico dissolvidos em 500 

mL de água destilada contendo 28 mL de ácido sulfúrico concentrado e completando-se o 

volume para 1000 mL. A solução reveladora foi aspergida na cromatoplaca, que foi aquecida 

a 100 ºC por 10 minutos para observação das manchas no visível. 

 

Liebermann-Burchard (LB) 

À amostra dissolvida em CHCl3 e filtrada sobre sulfato de sódio anidro, foram 

adicionados 3 mL de anidrido acético e 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado. As colorações 

formadas foram observadas e possibilitaram a interpretação: azul-esverdeado, característica 

de esteróide, ou violeta, característica de triterpeno pentacíclico. 

 
 
1.3. ESTUDO FITOQUÍMICO DE L. TRICHOCARPHA 
SPRENG. 

 

Foram realizadas duas coletas de partes aéreas da espécie L. trichocarpha (LT), 

ambas em Ouro Preto, Minas Gerais, tendo sido a primeira em outubro de 2005 e a 

segunda, em agosto de 2006. As exsicatas encontram-se depositadas no herbário do 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, com o número de referência 20635. 

 
 
1.3.1. PREPARO DOS EXTRATOS DA COLETA REALIZADA EM OUTUBRO DE 

2005 

 

As partes aéreas (3,0 kg) de L. trichocarpha coletadas em outubro de 2005, foram 

colocadas em estufa com circulação de ar e mantidas a 30 °C durante quinze dias até completa 

secagem. Posteriormente foram pulverizadas e extraídas com etanol, por maceração por um 

mês. O material vegetal foi completamente esgotado. O solvente foi eliminado por 

evaporação sob pressão reduzida levando à obtenção do extrato etanólico bruto. O extrato 

obtido foi seco à vácuo para completa remoção do solvente e denominado LT1. 
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Fluxograma 1.1 - Obtenção do extrato etanólico das partes aéreas de L. trichocarpha da coleta de 
outubro de 2005 

 

1.3.2. PREPARARO DO EXTRATO DA COLETA REALIZADA EM AGOSTO DE 

2006 

As partes aéreas (1,90 kg) de L. trichocarpha (LT) coletadas em agosto de 2006, 

foram mantidas em estufa a 30 °C durante quinze dias até completa secagem. O material 

vegetal foi pulverizado e extraído com etanol, por percolação até esgotamento do material 

vegetal. O solvente foi evaporado sob pressão reduzida levando à obtenção do extrato 

etanólico bruto. Foram obtidos 361,33 g, denominados LT2. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fluxograma 1.2 -Obtenção do extrato etanólico das partes aéreas de L. trichocarpha da coleta de 
agosto de 2006 

 
 

1.3.3. FRACIONAMENTOS CROMATOGRÁFICOS DE LT1 
 

O extrato etanólico bruto (LT1, 50,0g) foi submetido à coluna cromatográfica de 

filtração em sílica gel utilizando-se hexano, acetato de etila (AcOEt) e metanol (MeOH), 

separadamente e em ordem crescente de polaridade. Foram obtidas as frações hexânica 

(LTH1), acetato de etila (LTA1) e metanólica (LTM1), respectivamente como mostra a 

Tabela 1.1. 

 

PLANTA 
PULVERIZADA 

(3,0 kg) 
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PULVERIZADA 

(1,90 kg) 

EXTRATO 
ETANÓLICO 

BRUTO 
LT2 

(361,0 g) 

EXTRATO 
ETANÓLICO 

BRUTO 
LT1 

(69 g) 
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Tabela 1.1 - Coluna de filtração de LT1 
Código Eluente (%) Frações Massa(g) 
LTH1 Hexano 1-14 0,3 g 
LTA1 Acetato de etila 15-48 20,0 g 
LTM1 Metanol 49-75 30,0 g 

  
LTA1 foi submetido a fracionamentos cromatográficos como pode ser observado no 

Fluxograma 3, com o objetivo de isolar e purificar as substâncias ativas presentes. 

 

1.3.3.1. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE LTA1 
 

A fração LTA1 (15,0 g) foi submetida à cromatografia em coluna de sílica gel, 

utilizando-se eluição gradiente com os solventes: hexano, acetato de etila, metanol e água. 

Foram obtidas 334 frações de 25 mL cada, que após terem sido analisadas por cromatografia 

em camada delgada (CCD) de sílica, utilizando como reveladores anisaldeído e sulfato cérico, 

foram reunidas em 36 grupos como indicado na Tabela 1.3. 
 

Tabela 1.2 – Fracionamento cromatográfico da fração LTA1 
Eluente (%) Frações 
Hexano 1-10 
Hexano : AcOEt ( 85: 15 ) 11 - 105 
Hexano : AcOEt ( 70 : 30 ) 106 - 152 
Hexano : AcOEt ( 50 : 50 ) 153 - 185 
AcOEt 186 - 216 
AcOEt : MeOH ( 75 : 25 ) 217 - 243 
AcOEt :MeOH  (50 : 50 ) 244 - 268 
Metanol 269 - 315 
MeOH : H2O ( 90 : 10 ) 316 - 334 

 
Tabela 1.3 – Grupos de frações reunidas de LTA1 

Grupos Frações Massa (g) Grupos Frações Massa (g) 
G 1 1-9 0,013 G19 131-153 0,297 
G 2 10-13 0,004 G20  154-169 0,707 
G 3 14-15 0,662 G21  170-187 0,317 
G 4 16 0,065 G22 188-189 0,108 
G 5 17 0,162 G23  190-194 0,264 
G 6 18-22 0,569 G24  195-226 0,838 
G 7 23-24 0,082 G25  227-228 0,921 
G 8 25-28 0,343 G26   229-237 0,311 
G 9 29-33 0,783 G27  238-250 0,170 
G 10 34-36 0,395 G28  251-255 0,045 
G 11 37-40 0,486 G29  256-268 0,060 
G 12 41-67 2,438 G30 269-283 0,122 
G 13 68-76 0,424 G31  284-287 0,044 
G 14 77-104 1,489 G32  288-295 0,021 
G 15 106-111 0,096 G33  296-297 0,018 
G16 112-118 0,145 G34  308-311 0,163 
G17 119-125 0,081 G35  315-318 0,021 
G18 126-130 0,055 G36  324-329 * 

*Massa desprezível 
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Fluxograma 1.3 - Fracionamento cromatográfico da coleta de L. trichocarpha (LT1) realizada em 
outubro de 2005 

 
 

1.3.3.2. AVALIAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS DE G4 
 

O grupo G4 apresentou-se como sólido branco amarelado cuja análise por CCD, após 

ser aspergida com anisaldeído ou sulfato cérico e aquecida a 100 0C, indicou uma mancha. 

Uma amostra de G4 foi submetida ao teste de Liebermann-Buchard, e desenvolveu coloração 

violeta característica de triterpeno pentacíclico. Na análise do ponto de fusão mostrou 

intervalo de 108-112 oC. Esta amostra foi encaminhada para análises de RMN de 1H e de 13C. 

 

1.3.3.3. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G6 

 

Com o objetivo de purificar os constituintes químicos presentes em G6 (0,569 g), este 

foi submetido a novo fracionamento em coluna de sílica gel. Foi utilizada eluição gradiente 

com hexano, acetato de etila e metanol. As 164 frações, de 25 mL cada, foram reunidas, após 
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comparação por CCD de sílica, em 18 grupos, denominados G6-1 a G6-18, como mostrado 

nas Tabelas 1.4 e 1.5. 

Tabela 1.4 – Fracionamento cromatográfico de G6 
Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano  (100) 1-3 Hexano:AcOEt  (10-90) 93-94 
Hexano:AcOEt  (95:5) 4-8 Hexano:AcOEt (5-95) 95-97 
Hexano:AcOEt  (90:10) 9-26 AcOEt 100% 98-102 
Hexano:AcOEt  (85:15) 27-30 AcOEt:MeOH  (95:5) 103-116 
Hexano:AcOEt  (80:20) 31-38 AcOEt:MeOH  (90:10) 117-121 
Hexano:AcOEt  (75:25) 39-43 AcOEt:MeOH  (85:15) 122-124 
Hexano:AcOEt  (70:30) 44-48 AcOEt:MeOH  (80:20) 125-128 
Hexano:AcOEt  (65:35) 49-52 AcOEt:MeOH  (75:25) 129-133 
Hexano:AcOEt  (60:40) 53-55 AcOEt:MeOH  (70:30) 134-136 
Hexano:AcOEt  (55:45) 56-58 AcOEt:MeOH  (65:35) 137-143 
Hexano:AcOEt  (50:50) 59-61 AcOEt:MeOH  (60:40) 137-143 
Hexano:AcOEt  (45:55) 62-64 AcOEt:MeOH  (55:45) 144-146 
Hexano:AcOEt  (40:60) 65-70 AcOEt:MeOH  (50:50) 147-149 
Hexano:AcOEt  (35:65) 71-74 AcOEt:MeOH  (40:60) 150-154 
Hexano:AcOEt  (30:70) 75-78 AcOEt:MeOH  (30:70) 155-157 
Hexano:AcOEt  (25-75) 79-81 AcOEt:MeOH  (20:80) 158-160 
Hexano:AcOEt   (20-80) 82-89 AcOEt:MeOH  (10:90) 161-163 
Hexano:AcOEt  (15-85) 90-92 MeOH  (100) 164-170 

 
 

Tabela 1.5 – Grupos de frações reunidas de G6 
Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 
 G6-1 1-3 0,008 G6-10 53-64 0,010 

   G6- 2 7-10 0,025 G6-11 65-93 0,023 
 G6-3 11-15 0,223  G6-12 95-122 0,021 
 G6-4 17-19 0,037  G6-13 102-110 * 
 G6-5 20-23 0,025  G6-14 123-124 0,003 
 G6-6 25-31 0,015  G6-15 126-133 0,008 
 G6-7 32-40 0,020 G6-16 134-141 0,005 
 G6-8 32-34 0,020  G6-17 142-154 0,001 
 G6-9 41-52 0,019  G6-18 155-170 0,010 

*Massa desprezível 

 

O grupo G6-3 apresentou-se como um sólido amarelo esverdeado cujo perfil 

cromatográfico na CCD indicou apenas uma mancha, sugerindo tratar-se de substância pura. 

Na determinação do ponto de fusão G6-3 mostrou um intervalo de fusão entre 105-111 °C. 

No teste de Liebermann- Buchard, a amostra desenvolveu coloração azul esverdeada, 

característica de esteróide. Esta amostra foi encaminhada para análises de RMN de 1H e de 
13C e recodificada como G6S. 
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1.3.3.4. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G9 

 

Os grupos G7, G8 e G9 (2,077g) foram reunidos e denominados G9. No 

fracionamento cromatográfico de G9 foram empregados hexano, diclorometano, acetato de 

etila e metanol como eluentes, em polaridades crescentes. As 303 frações de 25 mL cada  

foram reunidas, de acordo com o perfil cromatográfico apresentado na CCD, e foram 

denominadas G9-1 a G9-14  Entretanto, as frações obtidas não apresentaram massa 

considerável para novos fracionamentos cromatográficos e nenhuma substância com grau de 

pureza satisfatório foi isolada. 

 

1.3.3.5. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G12 

 

G12 (2,413 g) foi submetido a fracionamento em coluna de sílica gel, utilizando-

se como eluentes hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol, em polaridades 

crescentes. Foram obtidas 301 frações de 25 mL cada que foram reunidas de acordo com seu 

perfil cromatográfico na CCD de sílica em 60 grupos, como pode ser visto na Tabela 1.7. 

 

Tabela 1.6- Fracionamento cromatográfico de G12 
Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano  (100) 1-4 Diclorometano:AcOEt (75:25) 119-122 
Hexano:Diclorometano  (95:5) 5-8 Diclorometano:AcOEt (70:30) 123-126 

Hexano:Diclorometano  (90:10) 9-12 Diclorometano:AcOEt (65:35) 127-130 
Hexano:Diclorometano  (85:15) 13-16 Diclorometano:AcOEt (60:40) 131-134 
Hexano:Diclorometano  (80:20) 17-20 Diclorometano:AcOEt (50:50) 135-138 
Hexano:Diclorometano  (75:25) 21-24 Diclorometano:AcOEt (40:60) 139-142 
Hexano:Diclorometano  (70:30) 25-28 Diclorometano:AcOEt (35:65) 143-146 
Hexano:Diclorometano  (65:35) 29-32 Diclorometano:AcOEt (30:70) 147-150 
Hexano:Diclorometano  (60:40) 33-36 Diclorometano:AcOEt (25:75) 151-154 
Hexano:Diclorometano  (55:45) 37-40 Diclorometano:AcOEt (20:80) 155-158 
Hexano:Diclorometano  (50:50) 41-44 Diclorometano:AcOEt (15:85) 159-162 
Hexano:Diclorometano  (45:55) 45-48 Diclorometano:AcOEt (10:90) 163-166 
Hexano:Diclorometano  (40:60) 49-52 AcOEt (100) 167-170 
Hexano:Diclorometano  (35:65) 53-56 AcOEt:MeOH  (90:10) 171-174 
Hexano:Diclorometano  (30:70) 57-60 AcOEt:MeOH  (80:20) 175-178 
Hexano:Diclorometano  (25:75) 61-64 AcOEt:MeOH  (70:30) 179-182 
Hexano:Diclorometano  (20:80) 65-68 AcOEt:MeOH  (60:40) 183-223 
Hexano:Diclorometano  (15:85) 69-72 AcOEt:MeOH  (55:45) 224-228 
Hexano:Diclorometano  (10:90) 73-76 AcOEt:MeOH  (50:50) 229-232 

Diclorometano (100) 77-80 AcOEt:MeOH   (45:55) 233-241 
Diclorometano:AcOEt (95:5) 81-84 AcOEt:MeOH   (40:60) 242-293 

Diclorometano:AcOEt (90:10) 85-88 AcOEt:MeOH   (35:65) 294-295 
Diclorometano:AcOEt (85:15) 89-92 MeOH (100) 296-301 
Diclorometano:AcOEt (80:20) 93-118   
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Tabela 1.7- Grupos de frações reunidas de G12 
Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 
G12-1 1 0,004 G12-31 141-147 0,035 
G12-2 2-3 0,004 G12-32 148-154 0,030 
G12-3 4-8 0,001 G12-33 155-174 0,023 
G12-4 9-14 0,015 G12-34 175 0,006 
G12-5 15-19 0,007 G12-35 176-178 0,009 
G12-6 20-23 * G12-36 179-183 0,003 
G12-7 24-26 0,004 G12-37 184 0,009 
G12-8 27-28 0,004 G12-38 185-187 0,043 
G12-9 29 0,003 G12-39 188-189 0,019 

G12-10 30-32 0,005 G12-40 190-194 0,055 
G12-11 33-35 0,006 G12-41 195 0,023 
G12-12 37-41 0,011 G12-42 196-200 0,050 
G12-13 42-45 0,010 G12-43 201 0,012 
G12-14 46-48 0,010 G12-44 202-204 0,018 
G12-15 49-53 0,007 G12-45 205 0,009 
G12-16 54-61 0,004 G12-46 206-210 0,029 
G12-17 62-64 0,007 G12-47 211-219 0,033 
G12-18 65-68 0,004 G12-48 220-224 0,018 
G12-19 69-72 0,005 G12-49 225-240 0,057 
G12-20 73-75 0,004 G12-50 241-245 0,024 
G12-21 76-77 0,010 G12-51 246-257 0,055 
G12-22 78-114 1,990 G12-52 258-259 0,014 
G12-23 115 0,007 G12-53 260-263 0,029 
G12-24 116-120 * G12-54 264-268 0,026 
G12-25 121-122 0,001 G12-55 269-280 0,024 
G12-26 123 0,007 G12-56 281-283 0,012 
G12-27 124-126 0,012 G12-57 284 0,004 
G12-28 127-132 0,017 G12-58 285-293 0,028 
G12-29 133 0,017 G12-59 294 0,001 
G12-30 134-140 0,023 G12-60 295-301 0,024 

*Massa desprezível 

 

1.3.3.5.1. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G12-22 

 

O grupo G12-22 (1,990 g) foi submetido a novo fracionamento cromatográfico em 

sílica gel, empregando-se os mesmos eluentes, obtendo-se frações de 25 mL que foram 

reunidas de acordo com o perfil cromatográfico na CCD em 32 grupos como mostrado na 

Tabela 1.9. 
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Tabela 1.8 – Fracionamento cromatográfico de G12-22 
Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano  (100) 1-4 Diclorometano:AcOEt (45:55) 133-143 
Hexano:Diclorometano  (95:5) 5-8 Diclorometano:AcOEt (40:60) 144-147 

Hexano:Diclorometano  (90:10) 9-12 Diclorometano:AcOEt (35:65) 148-153 
Hexano:Diclorometano  (85:15) 13-16 Diclorometano:AcOEt (30:70) 154-158 
Hexano:Diclorometano  (80:20) 17-20 Diclorometano:AcOEt (25:75) 159-162 
Hexano:Diclorometano  (75:25) 21-25 Diclorometano:AcOEt (20:80) 163-167 
Hexano:Diclorometano  (70:30) 26-29 Diclorometano:AcOEt (15:85) 168-171 
Hexano:Diclorometano  (65:35) 30-33 Diclorometano:AcOEt (10:90) 172-175 
Hexano:Diclorometano  (60:40) 34-37 Diclorometano:AcOEt (5:95) 176-179 
Hexano:Diclorometano  (55:45) 38-41 AcOEt (100) 180-183 
Hexano:Diclorometano  (50:50) 42-45 AcOEt:MeOH  (95:5) 184-187 
Hexano:Diclorometano  (45:55) 46-49 AcOEt:MeOH  (90:10) 188-191 
Hexano:Diclorometano  (40:60) 50-53 AcOEt:MeOH  (85:15) 192-196 
Hexano:Diclorometano  (35:65) 54-57 AcOEt:MeOH  (80:20) 197-200 
Hexano:Diclorometano  (30:70) 58-61 AcOEt:MeOH  (75:25) 201-205 
Hexano:Diclorometano  (25:75) 62-65 AcOEt:MeOH  (70:30) 206-209 
Hexano:Diclorometano  (20:80) 66-69 AcOEt:MeOH  (65:35) 210-213 
Hexano:Diclorometano  (15:85) 70-73 AcOEt:MeOH  (60:40) 214-217 
Hexano:Diclorometano  (10:90) 74-77 AcOEt:MeOH  (55:45) 218-221 
Hexano:Diclorometano  (5:95) 78-81 AcOEt:MeOH  (50:50) 222-225 

Diclorometano (100) 82-85 AcOEt:MeOH   (45:55) 226-229 
Diclorometano:AcOEt (95:5) 86-89 AcOEt:MeOH   (40:60) 230-233 

Diclorometano:AcOEt (90:10) 90-92 AcOEt:MeOH   (35:65) 234-238 
Diclorometano:AcOEt (85:15) 93-96 AcOEt:MeOH   (30:70) 239-242 
Diclorometano:AcOEt (80:20) 97-100 AcOEt:MeOH  (25:75) 243-246 
Diclorometano:AcOEt (75:25) 101-104 AcOEt:MeOH   (20:80) 247-250 
Diclorometano:AcOEt (70:30) 105-116 AcOEt:MeOH  (15:85) 251-254 
Diclorometano:AcOEt (65:35) 117-120 AcOEt:MeOH  (10:90) 255-258 
Diclorometano:AcOEt (60:40) 121-124 AcOEt:MeOH  (5:95) 259-262 
Diclorometano:AcOEt (55:45) 125-128 MeOH  (100) 263-265 
Diclorometano:AcOEt (50:50) 129-132   

 
Tabela 1.9- Grupos de frações reunidas de G12-22 

Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 
G12-22-1 18 0,002 G12-22-17 99-117 1,442 
G12-22-2 9-10 0,002 G12-22-18 118-144 0,058 
G12-22-3 11 0,001 G12-22-19 145 0,007 
G12-22-4 12-15 0,001 G12-22-20 146-151 0,007 
G12-22-5 16-19 0,001 G12-22-21 152-154 * 
G12-22-6 20-24 0,002 G12-22-22 155-164 0,020 
G12-22-7 25-37 0,013 G12-22-23 165-166 0,009 
G12-22-8 38-44 0,006 G12-22-24 167-179 0,046 
G12-22-9 45-49 * G12-22-25 180-191 0,018 

G12-22-10 50-69 0,002 G12-22-26 192-202 * 
G12-22-11 70-72 0,003 G12-22-27 203-215 0,047 
G12-22-12 73-85 0,003 G12-22-28 216-252 * 
G12-22-13 86-92 0,005 G12-22-29 253-255 0,007 
G12-22-14 93 0,002 G12-22-30 256-257 0,010 
G12-22-15 94-97 0,091 G12-22-31 258 0,006 
G12-22-16 98 0,007 G12-22-32 259-265 0,011 

*Massa desprezível 



Estudo fitoquímico de Lychnophora trichocarpha Spreng. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
                                                                   25                                      Fernanda Cristina Ferrari 

Foi realizado novo fracionamento cromatográfico para G12-22-18 nas condições 

descritas nas Tabelas 1.10 e 1.11. 

Tabela 1.10- Fracionamento cromatográfico de G12-22-18  
Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano  (100) 1-5 Hexano:Diclorometano  (25:75) 57-74 
Hexano:Diclorometano  (95:5) 6-9 Hexano:Diclorometano  (15:85) 75-78 

Hexano:Diclorometano  (90:10) 10-13 Hexano:Diclorometano  (5:95) 79-82 
Hexano:Diclorometano  (85:15) 14-15 Diclorometano (100) 83-86 
Hexano:Diclorometano  (80:20) 16-19 Diclorometano:AcOEt (90:10) 87-90 
Hexano:Diclorometano  (70:30) 20-23 Diclorometano:AcOEt (80:20) 91-94 
Hexano:Diclorometano  (60:40) 24-30 Diclorometano:AcOEt (70:30) 95-98 
Hexano:Diclorometano  (50:50) 31-34 Diclorometano:AcOEt (60:40) 99-102 
Hexano:Diclorometano  (40:60) 35-48 Diclorometano:AcOEt (50:50) 103-106 
Hexano:Diclorometano  (35:65) 49-52 Diclorometano:AcOEt (40:60) 107-110 
Hexano:Diclorometano  (30:70) 53-56 MeOH (100) 111-113 

 
Tabela 1.11- Grupos de frações reunidas de G12-22-18 

Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 
G12-22-18-1 1-16 0,003 G12-22-18-10 51-56 0,088 
G12-22-18-2 17-21 0,004 G12-22-18-11 57-65 0,246 
G12-22-18-3 22-23 0,004 G12-22-18-12 66-71 0,061 
G12-22-18-4 24-30 0,028 G12-22-18-13 72-85 0,179 
G12-22-18-5 31-33 0,054 G12-22-18-14 86-92 0,392 
G12-22-18-6 34-36 0,203 G12-22-18-15 93-94 0,004 
G12-22-18-7 37-40 0,129 G12-22-18-16 95-100 0,020 
G12-22-18-8 41 0,008 G12-22-18-17 101-110 0,012 
G12-22-18-9 42-50 0,168 G12-22-18-18 111-113 0,050 

 

O material codificado como G12-22-18-11 apresentou-se como um sólido branco, cuja 

análise por CCD indicou a presença de apenas uma mancha. A análise do ponto de fusão 

mostrou uma faixa de fusão estreita de 194 a 195 oC, indicando tratar-se de substância pura. O 

sólido foi recodificado como G12S e encaminhado para análises de RMN de 1H e de 13C. 

 

1.3.3.6. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G14 

 

G14 (1,489 g) foi submetido a fracionamento em coluna de sílica gel nas condições 

descritas nas Tabelas 1.12 e 1.13. O volume das frações coletadas foi de 25 mL. 
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Tabela 1.12 - Fracionamento cromatográfico de G14.  
Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano  (100) 1-3 Hexano:AcOEt  (10:90) 86-89 
Hexano:AcOEt  (95:5) 4-8 Hexano:AcOEt  (5:95) 90-93 
Hexano:AcOEt  (90:10) 9-13 AcOEt  (100) 94-101 
Hexano:AcOEt  (85:15) 14-18 AcOEt:MeOH  (95:5) 102-105 
Hexano:AcOEt  (80:20) 19-23 AcOEt:MeOH  (90:10) 106-109 
Hexano:AcOEt  (75:25) 24-37 AcOEt:MeOH  (85:15) 110-115 
Hexano:AcOEt  (70:30) 38-42 AcOEt:MeOH  (80:20) 116-123 
Hexano:AcOEt  (65:35) 43-47 AcOEt:MeOH  (75:25) 124-130 
Hexano:AcOEt  (60:40) 48-52 AcOEt:MeOH  (70:30) 131-135 
Hexano:AcOEt  (55:45) 53-57 AcOEt:MeOH  (65:35) 136-140 
Hexano:AcOEt  (50:50) 58-61 AcOEt:MeOH  (55:45) 141-145 
Hexano:AcOEt  (45:55) 62-65 AcOEt:MeOH  (45:55) 146-150 
Hexano:AcOEt  (40:60) 66-69 AcOEt:MeOH  (35:65) 151-157 
Hexano:AcOEt  (35:65) 70-73 AcOEt:MeOH   (25:75) - 
Hexano:AcOEt  (30:70) 74-77 AcOEt:MeOH   (20:80) 158-164 
Hexano:AcOEt  (25:75) 78-81 MeOH   (100) 165-179 
Hexano:AcOEt  (20:80) 82-85   

 
Tabela 1.13 – Grupos de frações reunidas de G14 

Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 
G14-1 2-3 0,004 G14-15 74-77 0,002 
G14-2 4 0,001  G14-16 78-97 0,027 
G14-3 5-10 0,011  G14-17 98-104 0,015 
G14-4 11-13 0,008  G14-18 105 0,003 
G14-5 14-18 0,003  G14-19 106 0,010 
G14-6 19-23 0,021  G14-20  107-118 0,014 
G14-7 24-28 0,182  G14-21 119 0,048 
G14-8 29-33 0,010  G14-22 120-133 0,027 
G14-9 34-37 0,010  G14-23 134-135 0,002 

G14-10 38-49 0,019  G14-24 136-144 0,016 
G14-11 50 0,004  G14-25 145-150 0,006 
G14-12 51-60 0,002  G14-26 151-171 0,053 
G14-13 61-62 0,001  G14-27 172-179 0,013 
G14-14 63-73 0,007    

 

1.3.3.6.1. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G14-7 
 

A análise por CCD de sílica de G14-7, utilizando o revelador sulfato cérico, mostrou 

manchas brancas características de lactonas sesquiterpênicas. Este grupo foi novamente 

fracionado em coluna de sílica gel, seguindo as condições descritas na Tabela 1.15.  

Tabela 1.14 – Fracionamento cromatográfico de G14-7 
Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano  (100) 1-5 Hexano:AcOEt  (50:50) 60-64 
Hexano:AcOEt  (95:5) 6-10 Hexano:AcOEt  (45:55) 65-69 
Hexano:AcOEt  (90:10) 11-15 Hexano:AcOEt  (40:60) 70-73 
Hexano:AcOEt  (85:15) 16-20 Hexano:AcOEt  (35:65) 74-77 
Hexano:AcOEt  (80:20) 21-25 Hexano:AcOEt  (30:70) 78-81 
Hexano:AcOEt  (75:25) 26-31 Hexano:AcOEt  (25:75) 82-84 
Hexano:AcOEt  (70:30) 32-41 Hexano:AcOEt  (20:80) 85-87 
Hexano:AcOEt  (65:35) 42-48 Hexano:AcOEt  (10:90) 88-89 
Hexano:AcOEt  (60:40) 49-54 AcOEt  (100) 90-91 
Hexano:AcOEt  (55:45) 55-59 MeOH  (100) 92-95 
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Tabela 1.15 – Grupos de frações reunidas de G14-7 
Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 

 G14-7-1 1-7 0,001  G14-7-10 48 0,001 
 G14-7-2 8-16 0,001  G14-7-11 53-54 * 
 G14-7-3 17-24 0,001  G14-7-12 55-57 0,002 
 G14-7-4 25-29 0,001  G14-7-13 58-62 0,001 
 G14-7-5 30 *  G14-7-14 63-64 0,001 
 G14-7-6 31-35 0,044  G14-7-15 65-86 0,002 
 G14-7-7 36-41 0,097  G14-7-16 87 * 
 G14-7-8 42-45 0,004  G14-7-17 88-90 * 
 G14-7-9 46-47 49-52 0,002  G14-7-18 91-95 0,014 

*Massa desprezível 

Os grupos G14-7-5, G14-7-6, G14-7-7 e G14-7-8 foram reunidos e codificados como 

G14-7-C, que foi novamente fracionado em coluna de sílica gel, como descrito nas Tabelas 

1.16 e 1.17.  

 
Tabela 1.16 - Fracionamento cromatográfico de G14-7-C 

Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 
Hexano  (100) 1-3 Hexano:AcOEt  (65:35) 25-27 

Hexano:AcOEt  (95:5) 4-6 Hexano:AcOEt  (60:40) 28-29 
Hexano:AcOEt  (90:10) 7-12 Hexano:AcOEt  (55:45) 30-31 
Hexano:AcOEt  (85:15) 13-15 Hexano:AcOEt  (50:50) 32-33 
Hexano:AcOEt  (80:20) 16-18 AcOEt  (100) 34-35 
Hexano:AcOEt  (75:25) 19-21 MeOH  (100) 36-38 
Hexano:AcOEt  (70:30) 22-24   

 
 

Tabela 1.17 - Grupos de frações reunidas de G14-7-C 
Código Frações Massa (g) 

G14-7-C1 1-2  4-6 0,001 
G14-7-C2 3 * 
G14-7-C3 7-25 0,066 
G14-7-C4 26-28 0,003 
G14-7-C5 29-38 0,003 

*Massa desprezível 

Não foi possível o isolamento de nenhuma substância com grau de pureza satisfatório 

de G14.  

 

1.3.3.7. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G18 

 

O grupo G18 LTA foi submetido ao fracionamento em coluna de sílica gel, utilizando-

se como eluentes hexano, acetato de etila e metanol em polaridade crescente. As 148 frações 

obtidas foram reunidas, após comparação por CCD de sílica, em 23 grupos compostos por 

misturas de substâncias denominadas G18-1 a G18-23. Entretanto, as frações obtidas não 
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apresentaram massa considerável para novos fracionamentos cromatográficos e nenhuma 

substância com grau de pureza satisfatório foi isolada. 

 

1.3.3.8. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G20 

 

O grupo 20 de LTA foi submetido ao fracionamento em coluna de sílica gel, 

utilizando-se como eluentes hexano, acetato de etila, metanol e água, em polaridade crescente. 

As 327 frações obtidas foram, comparadas por CCD de sílica gel, e foram reunidas em 33 

grupos. Entretanto, as frações obtidas não apresentaram massa considerável para novos 

fracionamentos cromatográficos e nenhuma substância com grau de pureza satisfatório foi 

isolada.  

 

1.3.3.9. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE G25 

 

A massa da fração utilizada foi de 0,858 g e o volume das frações retiradas foi de 25 

mL. A eluição foi efetuada utilizando misturas de hexano, diclorometano e metanol em 

polaridades crescentes. As 172 frações obtidas foram aplicadas em CCD, reveladas e então 

reunidas de acordo com semelhança do perfil apresentado, codificadas como G25-1 a G25-66. 

Entretanto, as frações obtidas não apresentaram massa considerável para novos 

fracionamentos cromatográficos e nenhuma substância com grau de pureza satisfatório foi 

isolada. 

 
1.3.4. FRACIONAMENTOS CROMATOGRÁFICOS DE LT2 

 
O extrato LTE2, obtido das partes aéreas de L. trichocarpha da coleta de agosto de 

2006 (segunda coleta) foi submetido à cromatografia em coluna de filtração de sílica gel 60. 

Foram utilizados 5,0 g do extrato etanólico bruto, retirando-se frações de 250 mL. Foram 

utilizados hexano, AcOEt, MeOH e H2O como eluentes em ordem crescente de polaridade 

como pode ser visto na Tabela 1.18.e no Fluxograma 1.4. 

 
Tabela 1.18 - Coluna de filtração de LTE2 

Código Eluente (%) Frações Massa (g) 
LTH2 Hexano 1-11 * 
LTA2 AcOEt 12-14 1,3 
LTM2 MeOH 15-18 2,183 
LTH2O H2O 19-20 0,455 

*Massa desprezível 
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Fluxograma 1.4 - Fracionamento cromatográfico da coleta de L. trichocarpha (LT2) realizada em 

agosto de 2006 
 

 
1.3.4.1. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE LTA2 
 

O grupo LTA2 foi fracionado a fim de se isolar as substâncias nele contidas. Foram 

coletadas frações de 25 mL que foram analisadas por CCD e reunidas em 16 grupos de acordo 

com o perfil cromatográfico (Tabela 1.20). 

 

Tabela 1.19 - Fracionamento cromatográfico de LTA2-1 
Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano 1-8 Hexano: AcOEt (40:60) 97-100 
Hexano: AcOEt (97.5:2.5) 9-12 Hexano: AcOEt (35:65) 101-104 

Hexano: AcOEt (95:5) 13-20 Hexano: AcOEt (30:70) 105-108 
Hexano: AcOEt (92.5:7.5) 21-24 Hexano: AcOEt (25:75) 109-112 
Hexano: AcOEt (90:10) 25-28 Hexano: AcOEt (20:80) 113-116 

Hexano: AcOEt (87.5:12.5) 29-32 Hexano: AcOEt (15:85) 117-120 
Hexano: AcOEt (85:15) 33-56 Hexano: AcOEt (10:90) 121-124 

Hexano: AcOEt (82.5:17.5) 57-60 Hexano: AcOEt (5:95) 125-128 
Hexano: AcOEt (80:20) 61-68 Acetato de Etila (100) 129-132 
Hexano: AcOEt  (75:25) 69-72 AcOEt: MeOH (95:5) 133-136 
Hexano: AcOEt  (70:30) 73-76 AcOET: MeOH (90:10) 137-140 
Hexano: AcOEt (65:35) 77-80 AcOET: MeOH (85:15) 141-144 
Hexano: AcOEt  (60:40) 81-84 AcOET: MeOH (80:20) 145-148 
Hexano: AcOEt (55:45) 85-88 AcOET: MeOH (70:30) 149-152 
Hexano: AcOEt (50:50) 89-92 AcOET: MeOH (60:40) 153-154 
Hexano: AcOEt (45:55) 93-96 MeOH (100) 155-157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frações Hexano 
LTH2 

* massa desprezível 

Frações AcOEt 
LTA2 
1,3 g 

Frações Metanol 
LTM2 
2,183 g 

Sílica gel 

LT2 
5,0 g 

Frações Aquosa 
LTH2O 
0,455 g 

F6-3 
Lupeol, α e β-

amirinas 

P6S 
Licnofolida 

 

Eremantolida 
C 
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Tabela 1.20 – Grupos de frações reunidas de LTA2-1 
Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 
LTA2-1 1-3 0,027 LTA2-9 54-58 0,032 
LTA2-2 4-9 0,009 LTA2-10 59-79 0,024 
LTA2-3 10-12 0,006 LTA2-11 80-109 0,090 
LTA2-4 13-16 0,172 LTA2-12 110-120 0,015 
LTA2-5 17-19 0,024 LTA2-13 121-131 0,018 
LTA2-6 20-26 0,180 LTA2-14 132 0,003 
LTA2-7 27-30 0,102 LTA2-15 133-140 0,020 
LTA2-8 31-53 0,173 LTA2-16 141-157 0,078 

 

LTA2-6 apresentou-se como um sólido branco e uma faixa larga de fusão passando 

então por novo fracionamento. O código F6 foi dado ao grupo. O grupo LTA2-8, codificado 

como F8 apresentou manchas brancas sugestivas de lactonas sesquiterpênicas quando 

reveladas com sulfato cérico na CCD e foi fracionado novamente. 

 

1.3.4.1.1. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE F6 
 

F6 (180 mg), foi submetido a fracionamento cromatográfico em sílica gel, 

empregando-se uma eluição gradiente com Hexano e AcOEt. Foram coletadas frações de 15 

mL que puderam ser reunidas de acordo com o perfil na CCD em 10 grupos como mostra a 

Tabela 1.22. 

 
Tabela 1.21 - Fracionamento cromatográfico de F6 

Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 
Hexano 1 Hexano: AcOEt (85:15) 28-33 

Hexano: AcOEt (97.5:2.5) 2-4 Hexano: AcOEt (80:20) 34-39 
Hexano: AcOEt (95:5) 5-8 Hexano: AcOEt  (75:25) 40-44 

Hexano: AcOEt (92.5:7.5) 9-16 Hexano: AcOEt  (70:30) 45-47 
Hexano: AcOEt (90:10) 17-20 Hexano: AcOEt (65:35) 48-50 

Hexano: AcOEt (87.5:12.5) 21-27   
 

 
Tabela 1.22 – Grupos de frações reunidas de F6 

Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 
F6-1 1-3 * F6-6 12 * 
F6-2 4 0,002 F6-7 13-23 0,008 
F6-3 6-7 0,023 F6-8 24-36 0,014 
F6-4 8 0,045 F6-9 37-46 0,029 
F6-5 9-11 0,076 F6-10 47-50 0,030 

*Massa desprezível 

 
O grupo F6-3 apresentou apenas uma mancha na CCD quando revelado com 

anisaldeído e sulfato cérico, sugerindo tratar-se de substância pura. O ponto de fusão deste 
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sólido foi determinado, apresentando uma faixa de fusão entre 142 e 145 oC. Uma amostra foi 

encaminhada para análise de RMN de 1H e 13C. 

 

1.3.4.1.2. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE F8 
 

F8 (173 mg), foi submetido a fracionamento cromatográfico em sílica gel, 

empregando-se uma eluição gradiente com Hexano, Dicloromentano e AcOEt. Foram 

coletadas frações de 25 mL que puderam ser reunidas de acordo com o perfil na CCD em 20 

grupos como mostra a Tabela 1.24. 

Tabela 1.23 – Fracionamento cromatográfico de F8  
Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano  (100) 1-2 Diclorometano (100) 54-58 
Hexano:Diclorometano  (90:10) 3-6 Diclorometano:AcOEt (95:5) 59-62 
Hexano:Diclorometano  (80:20) 7-10 Diclorometano:AcOEt (90:10) 63-75 
Hexano:Diclorometano  (70:30) 11-14 Diclorometano:AcOEt (85:15) 76-79 
Hexano:Diclorometano  (60:40) 15-18 Diclorometano:AcOEt (80:20) 80-83 
Hexano:Diclorometano  (50:50) 19-22 Diclorometano:AcOEt (75:25) 84-87 
Hexano:Diclorometano  (40:60) 23-26 Diclorometano:AcOEt (70:30) 88-91 
Hexano:Diclorometano  (30:70) 27-30 Diclorometano:AcOEt (65:35) 92-94 
Hexano:Diclorometano  (25:75) 31-34 Diclorometano:AcOEt (60:40) 95-98 
Hexano:Diclorometano  (20:80) 35-38 Diclorometano:AcOEt (50:50) 99-101 
Hexano:Diclorometano  (15:85) 39-46 AcOEt (100) 102-105 
Hexano:Diclorometano  (10:90) 47-50 MeOH(100) 106-109 
Hexano:Diclorometano  (5:95) 51-53   

 

Tabela 1.24 – Grupos de frações reunidas de F8 
Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 

F8-1 1-20 0,006 F8-11 66-68 0,015 
F8-2 21-34 0,0010 F8-12 69-75 0,006 
F8-3 35-45 0,003 F8-13 76-78 0,007 
F8-4 46-48 0,001 F8-14 79-80 0,003 
F8-5 49-56 0,004 F8-15 81-82 0,003 
F8-6 57-60 0,004 F8-16 83-85 0,004 
F8-7 61-62 0,010 F8-17 86-93 0,011 
F8-8 63 0,006 F8-18 94-101 0,006 
F8-9 64 0,015 F8-19 102-105 0,001 
F8-10 65 0,015 F8-20 106-109 0,260 

 

A análise das frações 64 a 78 por CCD, após aspersão de sulfato cérico, indicou a 

presença de manchas características de lactonas sesquiterpênicas. Este material, codificado 

como F8-P (50 mg), foi fracionado em coluna de sílica gel seguindo as condições descritas 

nas Tabelas 1.25 e 1.26. 
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Tabela 1.25 – Fracionamento cromatográfico de F8-P 

Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 
Hexano  (100) 1-3 Hexano:Diclorometano  (40:60) 43-46 

Hexano:Diclorometano  (90:10) 4-6 Hexano:Diclorometano  (35:65) 47-50 
Hexano:Diclorometano  (85:15) 7-10 Hexano:Diclorometano  (30:70 51-54 
Hexano:Diclorometano  (80:20) 11-13 Hexano:Diclorometano  (25:75) 55-58 
Hexano:Diclorometano  (75:25) 14-16 Hexano:Diclorometano  (20:80) 59-62 
Hexano:Diclorometano  (70:30) 17-19 Hexano:Diclorometano  (15:85) 63-66 
Hexano:Diclorometano  (65:35) 20-24 Hexano:Diclorometano  (10:90) 67-70 
Hexano:Diclorometano  (60:40) 25-28 Hexano:Diclorometano  (5:95) 71-76 
Hexano:Diclorometano  (55:45) 29-32 Diclorometano  (100) 77-80 
Hexano:Diclorometano  (50:50) 33-38 MeOH (100) 81-82 
Hexano:Diclorometano  (45:55) 39-42   

 
 

Tabela 1.26 – Grupos de frações reunidas de F8-P 
Código Frações Massa (g) Código Frações Massa (g) 
F8-P-1 1-39 * F8-P-7 61-62 0,006 
F8-P-2 40-44 0,001 F8-P-8 63-67 * 
F8-P-3 45-50 0,003 F8-P-9 68-76 0,003 
F8-P-4 51-52 * F8-P-10 77-80 * 
F8-P-5 53-55 * F8-P-11 81-82 0,040 
F8-P-6 56-60 0,005    

*Massa desprezível 

A amostra codificada como F8-P-6 apresentou apenas uma mancha na CCD, foi 

recodificada como P6S e ponto de fusão foi observado entre 118 e 120 oC. A amostra foi 

encaminhada para análises de RMN de 1H e 13C. 

 

 
1.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
1.4.1. DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL DAS SUBSTÂNCIAS ISOLADAS DE L. 
TRICHOCARPHA 
 
1.4.1.1. ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE G4 e F6-3 

 

Os triterpenos pentacíclicos derivam do arranjo do epóxido do esqualeno num arranjo 

cadeira-cadeira-cadeira-barco seguido de uma condensação. A estrutura policíclica é bem 

diversificada, podendo ter cinco anéis de seis membros. Dentre os esqueletos básicos 

apresentados, estão os oleananos, com cinco anéis de seis membros que possuem dois metilas 

em C-20 (ex: β-amirina) e os ursanos, que apresentam um metila em C-20 e outro em C-19 

(ex: α-amirina). Os representantes classificados como lupanos, possuem quatro anéis de seis 

membros e um de cinco membros (ex: lupeol) [PATOCKA, 2003; MENDES, 2004]. O 
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esquema apresentado na Figura 1.3 mostra as etapas de biossíntese de triterpenos 

pentacíclicos. 
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Figura 1.3 - Etapas de biossíntese de triterpenos pentacíclicos [DEWICK, 2002] 

 

Do fracionamento cromatográfico de LT1, foi obtido um sólido branco codificado 

como G4 que apresentou, no teste de Liebermann-Buchard, coloração violeta característica de 

triterpeno pentacíclico e faixa de fusão de 108 a 112 oC. Do fracionamento cromatográfico de 
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LTA2 foi obtido um sólido branco denominado F6-3, que apresentou no teste de Liebermann-

Buchard coloração para triterpeno pentacíclico e intervalo de fusão entre 142 e 145o C. O 

solvente utilizado para causar a precipitação dos sólidos foi o diclorometano. 

Nos espectros de RMN de 1H das duas amostras foram observados sinais na região de 

δ 0,76 a 2,04 atribuídos a prótons metílicos e metilênicos característicos de triterpenos; um 

multipleto centrado em δ 5,12 referentes a prótons olefínicos e dois simpletos largos em δ 4,6 

e δ 4,7 referentes a hidrogênios vinílicos (Figuras 1.4; 1.10, páginas 35 e 36). 

No espectro de RMN de 13C foram observados sinais de carbonos olefínicos 

em δ 150,9 e δ 109,3 referentes à C-20 e C-29 de lupeol, em δ 124,4 e δ 139,6 

correspondentes a C-12 e C-13 de α-amirina e em δ 121,7, correspondente a C-12 de β-

amirina, respectivamente (Figuras 1.6; 1.12, páginas 36 e 39). A comparação entre os 

carbonos olefínicos de G4 e F6-3 e os dados registrados na literatura para lupeol, α e β-

amirina estão apresentados na Tabela 1.27. 
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Tabela 1.27- Dados de RMN de 13C de carbonos olefínicos para G4, F6-3, La-26  CDCl3, 
100 MHz, α e β-amirina e lupeol (MAHATO & KUNDU, 1994)*. 
Cn Lupeol α-amirina β-amirina G4 F6-3 
12 25,1 124,1 121,7 124,4 124,4 ; 121,7 
13 38,0 139,4 145,1 139,6 139,6 
20 150,9    150,9 
29 109,3    109,3 

*Espectros de RMN de 13C a 50 MHz em CDCl3 

α-amirina ( R1 : Me; R2: H) 
β-amirina( R1 : H; R2: Me) Lupeol 
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Figura 1.4 – Espectro de RMN de 1H de G4 (CDCl3, 400 MHz) 

 

 
Figura 1.5 – Espectro de RMN de 1H de G4 (CDCl3, 400 MHz), expansão da região a δ 5,2-3,0 
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Figura 1.6 – Espectro de RMN de 13C de G4 (CDCl3, 100 MHz) 

 
Figura 1.7 – Espectro de RMN de 13C de G4 (CDCl3, 100 MHz), expansão da região a δ 60,0-15,0 
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Figura 1.8 – Espectro DEPT de G4 (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 
Figura 1.9 – Espectro DEPT de G4 (CDCl3, 100 MHz), expansão a δ 45,0-15,0 
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Figura 1.10 – Espectro de RMN de 1H de F6-3 (CDCl3, 400 MHz) 

 

 
Figura 1.11 – Espectro de RMN de 1H de F6-3 (CDCl3, 400 MHz), expansão da região a δ 5,2-3,10 
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Figura 1.12 – Espectro de RMN de 13C de F6-3 (CDCl3, 100 MHz) 

 

 
Figura 1.13 – Espectro de RMN de 13C de F6-3 (CDCl3, 100 MHz), expansão da região a δ 150,0-

85,0 
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Figura 1.14 – Espectro DEPT de F6-3 (CDCl3, 100 MHz) 

 

1.4.1.2. ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE G6S 

 

Do fracionamento do extrato acetato de etila de LT1 foi obtido um sólido codificado 

como G6S que apresentou coloração azul esverdeada no teste de Lieberman- Buchard, 

caracterizando a presença de núcleo esteroidal [SILVA, 1990]. A análise do ponto de fusão 

para G6S mostrou intervalo de fusão de 105 a 111°C. O solvente utilizado para causar a 

precipitação do sólido foi o diclorometano. 

O espectro de RMN de 1H (Figura 1.15) apresentou sinais múltiplos na região de 

δ 0,67 a 2,34, sendo atribuídos a hidrogênios metínicos, metilênicos e metílicos. O multipleto 

centrado em δ 3,52 foi atribuído ao hidrogênio carbinólico H-3 e o dupleto largo em δ 5,36 (J 

= 6,0 Hz) foi atribuído ao hidrogênio olefínico H-6. 

Os espectros de RMN de 13C normal e DEPT (Figuras 1.16 e 1.18, páginas 42 e 43) 

mostraram 28 sinais de carbono, sendo 7 metílicos, 11 metilênicos, 8 metínicos e 2 não 

hidrogenados. Os sinais em δ 121,72 (C-H) e 140, 78 (C) foram atribuídos aos carbonos 
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olefínicos C6 e C5, respectivamente e o sinal em δ 71,83 (C-H) foi atribuído a C3. A 

confirmação da estrutura química e as atribuições para os demais sinais de carbono foram 

feitas por comparação dos deslocamentos químicos de RMN de 13C de G6S com dados da 

literatura para o esteróide sitosterol (Tabela 1.28). Com base nas análises dos espectros de 

RMN de 1H e de 13C de G6S e dos dados de RMN de 1H e de 13C encontrados na literatura 

para o sitosterol concluímos que G6S tratava-se deste esteróide. 
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Tabela 1.28 - Dados de RMN de 13C a 100 MHz em CDCl3, δ em ppm, de G6S e 
 β-sitosterol [SANTOS, 1999]* 

Cn β-sitosterol G6S Cn β-sitosterol G6S 
1 37,3 37,3 16 28,3 28,9 
2 31,6 31,7 17 56,1 56,1 
3 71,7 71,8 18 11,9 11,9 
4 42,4 42,3 19 19,4 19,4 
5 140,8 140,8 20 36,2 36,2 
6 121,6 121,7 21 18,8 18,8 
7 31,9 31,9 22 33,9 34,0 
8 31,9 31,9 23 26,1 26,1 
9 50,2 50,2 24 45,9 45,9 

10 36,5 36,5 25 29,2 29,2 
11 21,1 21,1 26 19,8 19,8 
12 39,8 39,8 27 19,1 19,0 
13 42,3 42,2 28 23,1 23,1 
14 56,8 56,8 29 12,3 12,2 
15 24,3 24,3 30 28,3 28,3 

* Espectros de RMN de 13C a 100 MHz em CDCl3 

β-sitosterol 
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Figura 1.15 – Espectro de RMN de 1H de G6S (CDCl3, 400 MHz) 

 
Figura 1.16 – Espectro de RMN de 13C de G6S (CDCl3, 100 MHz). 
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Figura 1.17 – Espectro de RMN de 13C de G6S (CDCl3, 100 MHz), expansão da região a δ 140,0-

124,0 

 

 

 
Figura 1.18 – Espectro DEPT de G6S (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

1.4.1.3. ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE P6S E G12S 
 

As lactonas sesquiterpênicas são constituintes comumente encontrados em espécies do 

gênero Lychnophora sendo considerados marcadores químicos deste gênero. Despertam 

grande interesse devido à sua especificidade e variada atividade biológica. O esqueleto 

lactonas sesquiterpênicas varia, mas todas elas surgem a partir do ciclodecadieno, produto da 
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ciclização do pirofosfato de 2E,6E-farnesila como mostrado na Figura 1.19 [BRUNETON, 

1995]. 

Cátion ciclodecadienila

Pirofosfato de 2E, 6E-farnesila

+

OPP

O

O
Costunolida

O

O

O

O
O

O

OR

O

O

O
O

O

O

O

O

Elemanolida Guaianolida

Pseudoguaianolida

EremofilanolidaEudesmanolida

Furanoeliangolida

 

Figura 1.19 – Relações biossintéticas de alguns tipos de lactonas sesquiterpênicas 

 

Os fracionamentos dos extratos acetato de etila levaram à obtenção de substâncias 

sólidas brancas. Essas substâncias, quando analisadas por CCD de sílica e reveladas com 

sulfato cérico, apresentaram manchas brancas características de lactonas sesquiterpênicas, 

indicando a presença destes metabólitos secundários em algumas frações obtidas. 

Lactonas sesquiterpênicas do tipo furanoeliangolida são freqüentes em espécies do 

gênero Lychnophora. Os furanoeliangolidas que são caracterizados pela presença de um 

grupo furanona em sua estrutura química [SAÚDE, 1994] podem apresentar esqueletos 

básicos dos tipos heliangolida ou goiazensolida (A E B) e eremantolida (C). 
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Do fracionamento de LTA2 foi isolado um sólido branco que apresentou mancha 

branca na CCD quando aspergida com sulfato cérico, característica de lactona 

sesquiterpênica. O sólido, denominados P6S apresentou faixa de fusão 118 a 120 oC, e foi 

identificado através dos espectros de RMN de 1H e de 13C. O solvente utilizado para causar a 

precipitação do sólido foi o diclorometano. 

O espectro de RMN de 1H de P6S apresentou um simpleto em δ 5,74 característico de 

hidrogênio H-2 do grupo furanona de lactonas sesquiterpênicas do tipo 3(2H)-furanonas [LE 

QUESNE et al.,1978], evidenciando a presença deste grupo em P6S. O espectro de RMN de 
13C apresentou sinais em δ 205,49, δ 104,49 e δ 186,98 correspondentes aos carbonos C1 

(C=O), C2 (=CH) e C3 (=C-O), respectivamente, do grupo furanona [VICHNEWISK et al., 

1989]. 

O espectro de RMN de 1H (Figura 1.20, página 48) mostrou dois dupletos em δ 6,21 

(J = 3,2 Hz) e em δ 5,43 (J =2,4 Hz) que foram atribuídos aos hidrogênios H-13a e H-13b, 

respectivamente, evidenciando a presença da ligação dupla metileno exocíclica conjugada 

com a carbonila da γ-lactona. [YOSHIDA et al., 1973]. Os dupletos referem-se aos 

acoplamentos de hidrogênios H-13a e H-13b com H-7. 

No espectro de RMN de 13C de P6S o deslocamento químico em δ 168,30, atribuído 

ao carbono carbonílico da γ-lactona e os deslocamentos em δ 134,72 e δ 125,64 atribuídos à 

ligação dupla metileno exocíclica, estão em conformidade com os dados encontrados na 

literatura para a lactona sesquiterpênica licnofolida (Tabela 1.30, página 48) [VICHNEWISK 

et al., 1989].  
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Os sinais no espectro de RMN de 1H de P6S em δ 6,03 (q, J = 7,2 Hz); δ 1,89 

(dd, J = 1,6 e 7,2 Hz) e δ 1,78 (t, J = 1,6 Hz) indicam a presença do grupo angelato 

[BOHLMANN et al., 1980c], um grupo éster amplamente encontrado em furanoeliangolídeos 

incluindo licnofolida. 

O espectro de RMN de 1H de P6S apresentou um sinal próximo de δ 4,5 (dt, J = 2,0 e 

11,6 Hz) que foi atribuído a H-8 . O sinal de H-8 refere-se ao acoplamento com os 

hidrogênios H-9a (δ 2,47 dd, J = 12 e 13,6 Hz) e H-9b (δ 2,28 dd, J = 2 e 14 Hz) e H-7 

(δ 3,68 m). 

O multipleto em δ5,43 foi atribuído a H-6. A multiplicidade se deve ao acoplamento 

de H-6 com os hidrogênios H-5 (δ 6,10 m), H-7 (δ 3,68 m) e H-15 (δ 2,08 t, J = 1,6 Hz). 

Os dados de RMN de 1H e de RMN de 13C apresentados por P6S estão de acordo com 

os dados descritos na literatura para o licnofolida. 

Dos extratos acetato de etila, LTA1 e LTA2 de partes aéreas de L. trichocarpha 

Spreng. foi obtido um sólido branco que se apresentou como mancha branca na CCD quando 

aspergida com sulfato cérico, o que caracteriza a presença de lactona sesquiterpênica. O 

sólido isolado de LTA1, codificado como G12S apresentou faixa de fusão 194 a 195 oC, e foi 

identificado através dos espectros de RMN de 1H e de 13C. O solvente utilizado para causar a 

precipitação do sólido foi o diclorometano. 
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O espectro de RMN de 1H de G12S apresentou um simpleto em δ 5,62 evidenciando a 

presença do grupo furanona característico de hidrogênio H-2 de lactonas sesquiterpênicas do 

tipo 3(2H)-furanonas [LE QUESNE et al.,1978]. O espectro de RMN de 13C apresentou sinais 

em δ 204,79, δ 105,26 e δ 187,22 para G12S correspondentes aos carbonos C1 (C=O), C2 

(=CH) e C3 (=C-O), respectivamente, do grupo furanona [VICHNEWISK et al., 1989]. 

A análise do espectro de RMN de 1H de G12S mostrou que esta lactona 

sesquiterpênica não apresentava os dois dupletos correspondentes aos hidrogênios da ligação 

dupla metilênica exocíclica conjugada com a carbonila da γ-lactona, H-13a e H-13b, que 

geralmente aparecem em δ 6,50-5,00, indicando que não havia acoplamento entre estes 

Eremantolida C 
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hidrogênios e H-7. O espectro de RMN de 1H de G12S mostrou um simpleto em δ 1,18, 

integrado para três hidrogênios, que foi atribuído a H-13. O dupleto duplo em δ 2,83 atribuído 

a H-7 (J = 4,4 e 7,2 Hz) apresentou acoplamentos com H-8 e H-6.  

O espectro de RMN de 1H do G12S (Figura 1.23, página 50) mostrou um simpleto 

largo em δ 5,31, atribuído a Η−2'a, um tripleto em δ 5,07 atribuído a Η−2'b (J = 1,6 Hz) e um 

simpleto em δ 1,90 referente à -3' que indicam a presença de um grupo isopropenila na 

molécula. O espectro de RMN de 1H apresentou multipleto centrado em δ 6,03 atribuído a H-

5, multipleto em δ 4,98 atribuído a H-6, duplo dupleto duplo em δ 4,12 atribuído a H-8 

(J = 2,8; 4,0 e 12,0 Hz) e os dupletos duplos em δ 2,43 (J = 2,4 e 13,6 Hz) e em δ 2,03 (J = 12 

e 13,5 Hz) atribuídos a H-9a e H-9b, respectivamente. Todos os valores encontrados no RMN 

de 1H e de 13C para G12S estão de acordo com os dados citados na literatura para o 

eremantolida C [LE QUESNE et al., 1978]. 

 

Tabela 1.29 - Dados de RMN de 1H a 400 MHz em CDCl3 , δ em ppm, de P6S, G12S, 
licnofolida [BOHLMANN et al., 1980c], e eremantolida C [LE QUESNE et al.,1978] 

H P6S Licnofolida * G12S Eremantolida C** 
H-2 5,74; s 5,72; s 5,62; s 5,60; s 
H-5 6,10; m 6,02; dq 6,03; m 6,03; m 
H-6 5,3; m 5,30; ddq 4,98; m 4,98; m 
H-7 3,68; m  3,72; dd 2,83; dd 2,83; dd 
H-8 4,5; dt 4,54; ddd 4,12; ddd 4,12; ddd 
H-9a 2,45; dd 2,49; dd 2,32; dd 2,43; dd 
H-9b 2,28; dd 2,32; dd 2,05; dd 2,03; dd 
H-13a 6,21;d 6,23; d 1,18; s 1,35; s 
H-13b 5,43;d 5,44; d - - 
H-14  1,54; s 1,47; s 1,45; s 
H-15 2,08; t 2,09; dd  2,0; sl 
H-2’a - - 5,31; sl 5,31; sl 
H-2’b - - 5,07; t 5,07; t- 
H-3’ 6,03; q 6,09; qq 1,9; s 1,9; s 
H-4b 1,89; dd 1,90; dq - - 
H-5b 1,78; t 1,80; dq - - 
OH - -  3,80; s 

*Espectro de RMN de 1H a 270 MHz em CDCl3 
** Espectro de RMN de 1H a 300 MHz em CDCl3 
***Não descritos 
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Tabela 1.30 - Dados de RMN de 13C a 100 MHz em CDCl3 , δ em ppm, de P6S, G12S e 
licnofolida [VICHNEWISK et al., 1989] 

Cn P6S Licnofolida* Eremantolida C** G12S 
C1 205,49 204,71 205,89 204,79 
C2 104,49 104,69 104,54 105,26 
C3 186,98 186,83 187,27 187,22 
C4 130,64 130,44 130,00 130,092 
C5 135,38 135,12 134,77 134,71 
C6 80,69 81,61 81,46 81,41 
C7 51,49 51,23 62,53 59,85 
C8 73,30 73,00 78,37 78,45 
C9 44,35 44,04 43,46 43,74 

C10 89,65 89,64 90,24 90,02 
C11 134,72 133,84 59,88 104,49 
C12 168,30 168,02 175,72 175,56 
C13 125,64 124,10 21,94 21,93 
C14 20,63 20,65 20,48 20,53 
C15 20,33 20,22 20,30 20,33 
C16 - - 106,09 62,51 
C1’ 167,38 167,00 142,22 130,09 
C2’ 126,72 126,51 115,80 116,00 
C3’ 140,96 140,54 19,00 18,97 
C4’ 20,07 19,93  - 
C5’ 15,69 15,61  - 

*Espectro de RMN de 13C a 100 MHz em CDCl3 
           ** Espectro de RMN de 13C a 75 MHz em CDCl3 

 
Figura 1.20 – Espectro de RMN de 1H de P6S (CDCl3, 400 MHz), expansão da região a δ 2,6-0,8.  
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Figura 1.21 – Espectro de RMN de 1H de P6S (CDCl3, 400 MHz), expansão da região a δ 6,2-3,8  

 

 
Figura 1.22 – Espectro de RMN de 13C de P6S (CDCl3, 100 MHz) 
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Figura 1.23 – Espectro de RMN de 1H de G12S (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

 
Figura 1.24 – Espectro de RMN de 1H de G12S (CDCl3, 400 MHz), expansão da região a δ 6,05-5,35 
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Figura 1.25 – Espectro de RMN de 1H de G12S (CDCl3, 400 MHz), expansão da região a δ 5,0-4,2 

 

 

 
Figura 1.26 – Espectro de RMN de 1H de G12S (CDCl3, 400 MHz), expansão da região a δ 2,85-2,05 
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Figura 1.27 – Espectro de RMN de 13C de G12S (CDCl3, 100 MHz) 

 

 
Figura 1.28 – Espectro de RMN de 13C de G12S (CDCl3, 100 MHz), expansão da região a δ 

22,0-18,5
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA IN VITRO DE 

LYCHNOPHORA TRICHOCARPHA SPRENG. 
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2.1. INTRODUÇÃO 
 
2.1.1. ATIVIDADE ANTIOXIDANTE  

 

Espécies reativas oxidadas (ROS) (ânion superóxido - O2
•-, radical hidroxila - •OH, 

peróxido de hidrogênio - H2O2), são moléculas instáveis geradas no metabolismo dos 

organismos vivos pela movimentação de elétrons ou pela atividade de enzimas 

oxidoredutases. Algumas células possuem mecanismos para combater esse estresse oxidativo, 

mas em situações extremas os agentes antioxidantes endógenos não são eficientes, sendo 

necessária a introdução de agentes antioxidantes exógenos [YILDIRIN, 2001; 

CHAUDHURI, 2007]. 

O aumento da produção de ROS está diretamente envolvido com processos 

patológicos cardiovasculares, como aterosclerose, hipertensão arterial, complicações 

vasculares em diabetes, afecções cardíacos, processos inflamatórios [CAI, 2005], câncer 

[ZHENBAO, 2007] e Alzheimer [ALLISON, 2001]. Os vegetais constituem potente fonte de 

substâncias antioxidantes naturais, pois possuem diferentes componentes capazes de proteger 

os organismos contra as ROS. Essas substâncias são capazes de capturar o elétron 

desemparelhado de ROS e interromper as reações em cadeia dessas moléculas. O ácido 

ascórbico (vitamina C) e o α-tocoferol (vitamina E) são importantes exemplos de 

antioxidantes naturais imprescindíveis ao organismo humano. 
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HO OH

OHO

HO

 
                                         

 

Alguns antioxidantes sintéticos, como o 2,6-bis(tert-butil)-4-metilfenol (BHT), o 2-

tert-butil-4-hidroxianisol (BHA) e o tert-butil-hidroquinona (TBHQ), utilizados como 

aditivos em alimentos, apresentam efeitos tóxicos e carcinogênicos em humanos, além de 

afetarem diversos sistemas enzimáticos. Por esse motivo, o interesse em antioxidantes 

naturais aumentou muito nos últimos anos [MIRANDA, 2007]. De um modo geral, as 

propriedades antioxidantes de extratos de plantas são atribuídas ao conteúdo de substâncias 

fenólicas [LU e FOO, 2001; REVILLA e RYAN, 2000]. Flavonóides como quercetina e 

Vitamina E 
Vitamina C 
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rutina são capazes de interromper o pocesso oxidativo em diferentes estágios de formação das 

ROS [AFANAS’EV, 1988]. 
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Várias espécies da família Asteraceae possuem atividade antioxidante descrita e 

podem ser consideradas fontes promissoras de novos fármacos. Entre essas espécies destaca-

se a Matricaria chamomilla, cuja tintura apresentou uma boa atividade antioxidante 

(CE50 = 78,22 µg/mL), que pode ser atribuída à presença de substâncias como lactonas 

sesquiterpênicas, flavonóides e alguns taninos [AVALLONE et al., 2000]. 

É sabido que espécies do gênero Lychnophora são utilizadas pela população como 

antiinflamatório no tratamento de contusões, dores e reumatismo [CERQUEIRA et al., 1987; 

SAÚDE, 1998]. Algumas espécies foram estudadas quanto à atividade antioxidante, inclusive 

a L. trichocarpha e demonstraram resultados promissores, principalmente as frações mais 

polares de L. passerina (CE50 = 78,66 µg/mL) [FERRAZ-FILHA, 2006]. 

A atividade antioxidante pode ser avaliada pela capacidade de retirada de radical livre 

com o 2,2-difenil-1-picril-hidrazil, um radical livre estável à temperatura ambiente e com 

coloração violeta característica quando se encontra em solução metanólica. É um método 

rápido e simples, que pode ser utilizado para amostras líquidas ou sólidas, não é específico 

para um componente antioxidante em particular e permite avaliar a capacidade antioxidante 

total de uma amostra. O elétron desemparelhado do radical livre DPPH confere a essa 

substância uma absorção máxima em 517 nm e uma coloração violácea. Quando o elétron se 

torna emparelhado com um hidrogênio proveniente de uma substância antioxidante a 

coloração muda de violácea para amarela. A absortividade molar do DPPH em 517 nm reduz 

de 9660 para 1640. A descoloração resultante é estequiométrica em relação ao número de 

elétrons capturados [PRAKASH, 2001] 

R=H: Quercetina 
R=D-glicose-L-raminose: Rutina 
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Figura 2.1 – Redução do radical DPPH por uma substância antioxidante 

 
 
2.1.2. INIBIÇÃO DA XANTINA OXIDASE  

 

A gota é uma doença metabólica, geneticamente determinada, caracterizada por 

deposição de cristais de urato de sódio (um produto do metabolismo das purinas) no tecido 

sinovial das articulações. A doença está associada aos níveis séricos elevados de ácido úrico, 

uma substância pouco solúvel, que é o principal produto final do metabolismo das purinas. 

A doença possui distribuição universal, ocorrendo em até 3% da população geral, 

principalmente entre os homens com idade entre 30 e 40 anos e nas mulheres no período da 

pós-menopausa. Sabe-se também, que quanto maior a ingestão de proteínas (purinas) por uma 

população, mais freqüente são os casos de hiperuricemia e de prováveis gotosos. Um dado 

interessante ocorreu nas 1a e 2a guerras mundiais, onde a diminuição de ingestão protéica 

levou a uma redução dos casos de gota, com a incidência voltando ao normal no período de 

paz.  

O acúmulo de ácido úrico nas articulações dá origem a uma resposta inflamatória que 

desencadeia episódios recorrentes de artrite aguda. Os cristais de urato são inicialmente 

fagocitados por sinoviócitos que liberam prostaglandinas, enzimas lisossômicas e 

interleucina-1, mediadores quimiotáticos que atraem leucócitos polimorfonucleados para o 

espaço articular. Nas fases mais avançadas da crise aparece um número maior de fagócitos 

mononucleares (macrófagos) que fagocitam os cristais de urato e liberam mediadores da 

inflamação. 

A xantina oxidase (XO) é a enzima que catalisa o metabolismo de hipoxantina e 

xantina em ácido úrico [RASARATNAM et al., 1995], com isso, sua inibição está 

diretamente relacionada com uma regressão do processo patológico originado pela gota. Essa 

enzima também está envolvida na produção de radicais livres derivados do oxigênio, espécies 
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altamente reativas que estão presentes nos sistemas biológicos e podem oxidar ácidos 

nucléicos, proteínas ou lipídios [PRAKASH, 2001].  

O tratamento da gota tem o objetivo de aliviar o ataque agudo da doença e evitar 

episódios recorrentes e litíase de urato. Os fármacos utilizados no tratamento da gota podem 

atuar inibindo a síntese de acido úrico, como é o caso do alopurinol; aumentando a excreção 

de acido úrico como fazem os agentes uricosúricos; inibindo a migração dos leucócitos para a 

articulação como a colchicina ou como os analgésicos e antiinflamatórios em geral. 

As crises agudas da doença são, na maioria das vezes, controladas com 

antiinflamatórios não esteroidais (AINES) ou corticosteróides injetados diretamente no espaço 

articular. Os AINES são muitas vezes escolhidos por possuírem uma ação rápida. O 

alopurinol constitui o fármaco de escolha para o tratamento a longo prazo, mas é ineficaz em 

uma crise aguda e, pode até mesmo agravá-la, causando efeitos adversos como erupção 

cutânea, febre, disfunção renal e hepática, náusea, vômito, diarréia, hepatotoxicidade, 

agranulocitose, anemia, leucopenia, nefropatite. 

O alopurinol ou 4-hidroxipirazolpirimidina é um isóstero da hipoxantina. Ele e seu 

metabólito, o oxipurinol, reduzem a biossíntese de ácido úrico a partir da hipoxantina. 

Atuando como inibidor da XO, ao qual liga-se com força 15 vezes maior que seu próprio 

substrato natural, a xantina, e aumenta a reutilização da hipoxantina e da xantina na síntese de 

nucleotídeos e ácidos nucléicos. Com isso, reduz as concentrações do ácido úrico no soro e na 

urina, diminui a deposição de urato e consequentemente, a ocorrência ou progressão da artrite 

gotosa e nefropatia por urato [KOROLKOVAS, 2004/2005].  
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Figura 2.2- Inibição de síntese do ácido úrico pelo alopurinol 

 

Estudos in vitro foram realizados com espécies do gênero Lychnophora na tentativa de 

encontrar substâncias que fossem potentes inibidores da XO e que poderiam ser usados no 

tratamento da gota e de doenças relacionadas à atividade da XO [SWEENEY et al., 2001; 

KONG et al., 2000; KOROLKOVAS, 2005; FERRAZ-FILHA et al., 2006]. 

Ferraz-Filha e colaboradores em 2006 demonstraram que diferentes extratos de seis 

espécies de Lychnophoras inclusive a L. trichocarpha possuem atividade significativa de 

inibição da XO. Com isso torna-se evidente a importância do estudo fitoquímico dessas 

espécies para a obtenção das substâncias responsáveis pela atividade descrita.  

 

2.1.3. INIBIÇÃO DA CICLOOXIGENASE-1 
 

O ácido araquidônico é um regulador chave na fisiologia celular. É um ácido graxo de 

20 carbonos liberado a partir de fosfolipídios de membrana pela ação da enzima 

fosfolipase A2, que pode ser ativada por diversos estímulos (químico, inflamatório, 
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traumático, mitogênico). O ácido araquidônico é convertido pela prostaglandina (PG) G/H 

sintase citosólica, também denominada ciclooxigenase (COX), em compostos intermediários, 

a PGG2 e a PGH2. A enzima prostaglandina G/H sintase, apresenta dois sítios catalíticos: um 

sítio ciclooxigenase e um sítio peroxidase. O sítio ciclooxigenase converte o ácido 

araquidônico em PGG2, que por sua vez é reduzida ao intermediário instável PGH2, pelo sítio 

peroxidase, o qual não é inibido pelos atiinflamatórios não esteroidais (AINES). 
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Figura 2.3 – Reações da prostaglandina sintase 

 

O termo COX deve-se ao seu proposto mecanismo de ação em formar peróxidos 

bicíclicos (endoperóxidos) a partir da oxigenação de ácidos graxos polinsaturados. Por volta 

de 1990 foram identificadas duas isoformas homólogas da COX, sendo referidas como COX-

1 e COX-2. Estas enzimas são codificadas por genes que são expressos diferencialmente. O 

gene da COX-1 é constitutivamente expresso na maioria dos tecidos e o da COX-2 é expresso 

sob estímulo de mitógenos, citocinas inflamatórias, fatores de crescimento e estimulantes 

tumorais, sugerindo relevante papel na progressão de processos inflamatórios e cancerígenos 

[GROSSER et al., 2006]. 

Por ser uma enzima presente na maioria dos tecidos, a atividade da COX-1 não parece 

ser alterada em quadros inflamatórios, observando-se aumento discreto de 2 a 4 vezes na sua 

expressão. Em menores quantidades, a COX-2 encontra- se em tecidos, como cérebro, 

intestinos, rins, testículos, glândula tireóide e pâncreas. Diante de um quadro inflamatório, sua 

expressão é aumentada cerca de 20 vezes ou mais. 
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Em geral, os AINES inibem, de forma variável, ambas as isoformas da COX em suas 

dosagens terapêuticas. Deste modo, passaram a ser caracterizados de acordo com sua 

capacidade de inibição COX-1 e 2. Tal característica é expressa em termos de IC50 (a 

concentração necessária para inibir 50% da atividade COX) utilizando metodologias in vitro. 

O uso de AINES convencionais está relacionado ao alto risco de dano na mucosa 

gastrointestinal, incluindo úlceras, erosões e, ainda, complicações como sangramento 

gastrointestinal, perfuração e obstrução. O provável mecanismo para tal toxicidade é a 

inibição da COX-1, enzima que produz as prostaglandinas citoprotetoras, PGE2 e PGI2. Estas 

são responsáveis pela manutenção da integridade da mucosa gástrica, reduzindo a secreção de 

ácido, aumentando a secreção de bicarbonato e melhorando o fluxo sangüíneo na 

microcirculação da mucosa. 

Inibidores seletivos da COX-2, os coxibs, são associados a menores danos 

gastrointestinais que os AINES convencionais. No entanto, eles não apresentam efeito sobre a 

produção de TXA2 como os inibidores não seletivos que inibem a COX1 nas plaquetas, 

reduzindo a produção de TXA2. Esse consequente desequilíbrio a favor de fatores pró-

trombóticos levam à agregação plaquetária e vasoconstrição, com maior tendência para 

oclusão vascular e isquemia tissular [KUMMER et al., 2002]. 

O presente estudo buscou determinar o mecanismo pelo qual a espécie L. trichocarpha 

exerce a sua ação antiinflamatória através de metodologias in vitro. Diante da evidente 

necessidade de estudos que permitam o desenvolvimento de novos fármacos com ação 

antiinflamatória e com menores efeitos adversos, essa constitui uma importante etapa desse 

processo para a espécie L. trichocarpha. 

 

2.2. METODOLOGIA 

 

2.2.1. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

Para avaliação da atividade antioxidante foi utilizada a metodologia descrita por Singh 

e colaboradores, (2002) com algumas modificações. As soluções metanólicas dos extratos, 

frações e substâncias isoladas de L. trichocarpha foram preparadas em concentrações de 10, 

20, 30, 40, 50 e 100 μg/mL. Todo o ensaio foi realizado em triplicata e como controle 

positivo foi utilizada a quercetina nas mesmas concentrações das amostras testadas.  
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A solução metanólica de DPPH (Sigma) 150 μg/mL foi adicionada aos tubos que 

foram deixados à temperatura de 25 a 30 oC. Um controle contendo a mistura da solução de 

DPPH e metanol foi usado como branco e o metanol foi utilizado como corretor da linha de 

base. As absorbâncias foram medidas a 517 nm no α Hélios Spectrophotometer, Thermo 

Electron Corporation, USA, do Laboratório de Desenvolvimento Galênico e Nanotecnologia 

da UFOP. Todos os ensaios foram realizados em triplicata 

Para detecção de prováveis interferências na absorbância por substâncias presentes nos 

extratos ou frações foram utilizados controles de todos os extratos em todas as concentrações 

testadas. A atividade de retirada de radical (ARR) foi expressa como porcentagem de inibição 

e calculada utilizando-se a equação a seguir: 

 
% ARR = [1 - (Abs. amostra – Abs. branco / Abs. controle positivo)] x 100 
 

Onde Abs. = absorbância 

 

Os cálculos de EC50 para atividade antioxidante foram realizados no programa de 

análise de probitos GW-BASIC 3.22. 

 

2.2.2. AVALIAÇÃO DA INIBIÇÃO DA XANTINA OXIDASE 

 

Para avaliação da atividade de inibição da xantina oxidase (XO) foi adotada a 

metodologia de Ferraz-Filha e colaboradores, 2006. Foram preparadas soluções dos extratos, 

frações e substâncias isoladas na concentração de 100 μg/mL, dissolvidas em etanol e tween, 

e diluídas com água para uma concentração final de 1% (v/v) e 0,1% (p/v), respectivamente. 

Os volumes foram completados para 2 mL tampão fosfato de potássio – fosfato de sódio 

1/15M, pH 7,5 e 0,2 mL de solução de xantina oxidase (1,3 unidades/mL, Sigma). 

O branco foi preparado utilizando-se uma solução de etanol / tween 1% em água 

destilada. Para avaliar a intensidade de absorbância das amostras foi preparado um controle 

com 1,5 mL de água, 0,5 mL de solução de extrato, 1,3 mL de tampão fosfato e 0,2 mL de 

solução de XO. O alopurinol, inibidor conhecido da xantina oxidase, foi utilizado como 

controle positivo em uma concentração final de 10 μg / mL: 

Após incubação a 30 0C, a reação foi iniciada pela adição de solução do substrato 

xantina (0,15 mM em água). As absorbâncias foram medidas a 295 nm a cada minuto durante 
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10 minutos. Foi utilizado o espectrofotômetro α Hélios Spectrophotometer, Thermo Electron 

Corporation, USA. Todos os ensaios foram realizados em triplicata 

 

% IXO = [1 - (Inc. amostra - Inc. branco / Inc. controle positivo)] x 100 
 

Onde Inc. = inclinação da reta 

 

2.2.3. AVALIAÇÃO DA INIBIÇÃO DA CICLOOXIGENASE 

 

Para avaliação da atividade de inibição ciclooxigenase 1 (COX-1) foi utilizada a 

metodologia descrita por Corazzi e colaboradores, 2005, com algumas modificações. Os 

extratos, frações e substâncias isoladas foram dissolvidos em solução aquosa de etanol a 1% 

(v/v) e tween 80 a 0,1% (p/v) para uma concentração final de 1mg/mL. 

Foi utilizado o tampão de reação Tris-HCl 100 mM pH 8,1, contendo 2 mM de fenol e 

1 μM de hematina (Sigma). A diluição da enzima ciclooxigenase-1 (Sigma) e o preparo dos 

substratos, N,N,N’,N’-tetrametil-ρ-fenilenodiamina (TMPD, Cayman Chemical) e ácido 

araquidônico (Sigma), foram realizados no momento do ensaio. Um branco de cada amostra 

foi preparado para retirar as interferências dos extratos, frações ou substâncias. Um controle 

positivo foi preparado para controlar a atividade enzimática. O diclofenaco foi utilizado com 

padrão positivo na concentração de 100 μg/mL. 

Em tubos de ensaio contendo o tampão da reação, os extratos, as frações ou 

substâncias isoladas em quantidades suficientes para se ter uma concentração final de 

200 μg/mL para os extratos e frações e 100 μg/mL para as substâncias, foi adicionado 

1,5 unidade de COX-1. Após a incubação da enzima com as amostras a 37 0C por 5 minutos, 

100 µM de TMPD e de ácido araquidônico foram adicionados em cada tubo e incubados por 

mais três minutos. A reação foi interrompida com a adição de diclofenaco para uma 

concentração final de 100 μM. As absorbâncias foram medidas a 610 nm em 

espectrofotômetro α Hélios Spectrophotometer, Thermo Electron Corporation, USA. Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata. A porcentagem de inibição da enzima COX-1 (ICOX-

1) foi calculada pela seguinte equação: 

 

% ICOX-1 = [1 - (Abs. amostra – Abs. branco / Abs. cont. positivo – Abs. branco)] x 100 
 
Onde Abs. = absorbância 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os radicais livres são espécies reativas associadas a inúmeras doenças crônicas, entre 

elas a artrite reumatóide e a aterosclerose. É bem conhecido que no processo inflamatório, 

células fagocitárias são ativadas e sintetizam e liberam grandes quantidades de espécies 

reativas causando injúria de células e tecidos diretamente por degradação oxidativa de 

componentes celulares ou indiretamente por alterações do balanço protease-anti-protease. 

Radicais livres tais como ânion superóxido (O2
.-), radical peroxila (ROO.) e radical hidroxila 

(OH.), peróxido de hidrogênio (H2O2) e ácido hipocloroso (HOCl) podem atuar como toxinas, 

moduladoras e mediadoras de genes que ativam a inflamação [CONNER e GRISHAM, 

1996]. Neste sentido, substâncias antioxidantes são úteis na prevenção ou auxiliam no 

tratamento de doenças inflamatórias. 

A busca por substâncias antioxidantes naturais vem aumentando nos últimos anos, 

especialmente após a introdução do extrato padronizado de Ginkgo biloba na terapêutica 

como antioxidante [MOREIRA et al., 2002]. As espécies de Lychnophoras são usadas na 

medicina popular como antiinflamatória, no tratamento de contusões, dores e reumatismo 

[CERQUEIRA et al., 1987; SAÚDE et al., 1998]. 

Os resultados obtidos nos testes de atividade antioxidante, para extratos, frações e 

substâncias isoladas de Lychnophora trichocarpha, na concentração de 100 μg/mL, e a 

concentração efetiva de captação de 50% do radical (EC50) estão apresentados na Tabela 2.1.  

Considerando que extratos brutos são misturas de substâncias em quantidades 

diferentes e, por isso, as prováveis substâncias ativas estariam em concentrações muito baixas, 

a literatura considera como atividade antioxidante significativa para extratos brutos aqueles 

com atividade superior a 50% na concentração de 100 μg/mL [PRAKASH, 2001]. 

Pode-se notar que os resultados obtidos para a atividade antioxidante foram bem 

promissores para os extratos etanólicos brutos das duas coletas (94%). As frações acetato de 

etila (LTA1 e LTA2), os triterpenos e o esteróide isolados das mesmas, apresentaram uma 

atividade antioxidante moderada. A melhor atividade apresentada pelos extratos etanólicos 

LT1 e LT2, pode estar associada à presença de flavonóides que possuem atividade 

antioxidante bem relatada [HARBONE e WILLIAMS, 2000].  

As substâncias isoladas β-sitosterol, licnofolida, eremantolida C e a mistura de lupeol 

e α e β-amirinas, assim como a fração hexânica LTH1 não apresentaram atividade 

significativa, o que não quer dizer que não sejam antioxidantes. Estudos envolvendo a 
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peroxidação lipídica demonstraram que triterpenos, incluindo lupeol, apresentam atividade 

antioxidante [ANDRIKOPOULOS et al., 2003]. Existem alguns protocolos específicos que 

permitem avaliar a atividade antioxidante de amostras menos polares [MURCIA et al., 2004]. 

Estudos realizados por Ferraz-Filha e colaboradores em 2006 para diferentes espécies 

de Lychnophoras, inclusive L. trichocarpha, demontraram que o extrato etanólico bruto e as 

frações acetato de etila e metanólica apresentam atividades antioxidantes relevantes. 

 
Tabela 2.1- Atividade antioxidante de extratos, frações e substâncias isoladas de Lychnophora 

trichocarpha na concentração de 100 µg/mL e o padrão positivo quercetina. 
Extrato, fração ou 

substância Atividade Antioxidante (%) EC50 (µg/mL ± e.p.m.) 

LT1 94 17,25 ± 4,84  
LTH1 2 - 
LTA1 69 62,98 ± 10,05 
LT2 94 19,4 ± 4,69 

LTA2 27 - 
β-sitosterol 6 - 

Lupeol+α e β-amirinas 4 - 
Licnofolida 6 - 

Eremantolida C 2 - 
Quercetina 100 5,412 ± 0,125 

 

A xantina oxidase (XO) é uma enzima que catalisa o metabolismo de hipoxantina e 

xantina a ácido úrico. O excesso de ácido úrico é responsável pela doença conhecida como 

gota. 

A literatura relata que extratos que causam atividade inibitória maior que 50% da 

enzima na concentração ≤ 50 µg/mL podem ser alvo para futuras investigações científicas 

[SCHMEDA-HIRSCHMANN et al., 1996]. 

Os estudos de Ferraz-Filha e colaboradores (2006) demonstraram que diferentes 

extratos de seis espécies de Lychnophoras utilizadas na medicina tradicional por sua ação 

analgésica e antiinflamatória, inclusive L. trichocarpha, possuiam uma atividade de inibição 

da XO significativa. Todos os extratos etanólicos brutos avaliados apresentaram uma ótima 

inibição da enzima, superior a 47% na concentração de 100 μg/mL, assim como as frações 

deles originadas. O extrato etanólico bruto de L. trichocarpha apresentou 64% de inibição, 

justificando o estudo biomonitorado da espécie. 

Os resultados dos ensaios, apresentados na Tabela 2.2 mostram que o extrato etanólico 

bruto da segunda coleta, LT2, apresentou uma inibição de 58% semelhante àquela encontrada 

por Ferraz-Filha e colaboradores, em 2006. A atividade de LT1, referentes à primeira coleta, 

foi de 64%. 
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Para as frações acetato de etila LTA1 e LTA2, referentes às duas coletas, foram 

encontradas maiores diferenças de atividade de inibição da XO, sendo de 77% para LTA1 e 

41% para LTA2, o que pode ser explicado por uma variação sazonal no perfil químico da 

espécie visto que as coletas foram realizadas em épocas diferentes do ano e em anos 

diferentes (2005 e 2006). Como nestas frações encontram-se os triterpenos característicos da 

espécie assim como as lactonas sesquiterpênicas, pôde-se inferir que ocorreu alguma variação 

na concentração de algum(s) desse(s) constituinte(s). A análise dos resultados obtidos para as 

substâncias isoladas de LTA1 e LTA2 mostrou que estas apresentaram baixa atividade de 

inibição da xantina oxidase. Considerando que as frações LTA1 e LTA2 demonstraram 

atividades mais altas, ressalta-se que a ação conjunta das substâncias presentes nessas frações 

não é obtida quando as substâncias isoladas são testadas separadamente, sugerindo que existe 

um sinergismo entre as mesmas.  

Muitas atividades biológicas, analisadas através de ensaios in vitro, foram relatadas 

para os flavonóides, substâncias comumente encontradas no gênero Lychnophora, dentre elas 

atividade antiinflamatória [HOPE, et al., 1983], inibição da XO [IiO et al., 1985], inibição da 

enzima gliooxalase I que provavelmente está envolvida no processo inflamatório [IiO, et al., 

1983]. Os flavonóides agem também inibindo a oxidação-redução de enzimas como a 

ciclooxigenase e lipooxigenase, indicando ser esse o mecanismo de ação antiinflamatória 

[BAUMANN, et al., 1980; SEKIYA et al., 1982]. 

Alguns estudos sugerem que a atividade de inibição da XO pelos flavonóides é 

proporcional ao número de hidroxilas presentes na sua estrutura química. Sendo tanto maior 

quanto maior for o número de hidroxilas (OH) aromáticas presentes na molécula. Pode-se 

considerar que a presença destes grupos seja indispensável à inibição da enzima XO, por 

alguma interação em seu sítio ativo. Alguns flavonóides como miricetina e a quercetina 

contem muitos grupos OH, mas são pouco solúveis em água, podendo ser caracterizados 

como surfactantes, ou seja, apresentam concomitantemente hidrofilicidade e hidrofobicidade. 

Miricetina e quercetina podem agir como surfactantes específicos, os quais se ligam a enzima 

xantina oxidase com afinidade especial. A determinação do coeficiente de partição dos 

flavonóides entre água e solventes orgânicos pode servir como medida da atividade 

surfactante e uma correlação desta com a atividade inibitória da XO [IiO, et al., 1985]. Desta 

forma, podemos considerar que os flavonóides detectados em LTA1 e LTA2, mas não 

isolados devido às pequenas quantidades, sejam os responsáveis pela inibição da XO.  
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Tabela 2.2- Atividade de inibição da xantina oxidase dos extratos, frações e substâncias 
isoladas de L. trichocarpha na concentração de 100 µg/mL. 

Extrato, fração ou substância Atividade de Inibição (%) 
LT1* 64 

LTA1* 77 
LT2 58 

LTA2 41 
G12-24 29 

G12-22-20 34 
β-sitosterol 22 

Lupeol+α e β-amirinas 19 
Licnofolida 13 

Eremantolida C 6 
Quercetina 58 
Alopurinol 90 

*[FERRAZ-FILHA et al., 2006] 

 

A ciclooxigenase é uma enzima responsável pela conversão de ácido araquidônico em 

prostaglandinas, tais como PGD2, PGE2 e PGF2α, mediadores de inflamação e dor. A COX-1 é 

uma isoforma constitutivamente expressa em muitos tecidos e produzem prostanóides 

reguladores do metabolismo celular normal. A COX-2 é uma isoforma induzida que produz 

prostanóides, responsáveis por estímulos pró-inflamatórios, como PGE2. 

Muitos estudos mostram que extratos vegetais inibem de maneira eficaz as isoformas 

COX-1 e COX-2. Um deles, realizado com espécies vegetais do Sudão como Capparis 

decídua, Combretum hartmannianum e Ziziphus spina-chri mostrou que diferentes extratos 

inibiram a COX-2 em até 97%, nas concentrações de 250 µg/mL. As mesmas espécies 

apresentaram menores inibições em relação à COX-1, mas ainda com inibições próximas a 

50% nas mesmas concentrações [ELDEEN e STADEN, 2008]. 

De acordo com a literatura, uma substância é considerada inativa em relação à inibição 

da COX-1 e da COX-2 se a inibição for menor que 50% numa concentração de 100 µg/mL 

[SU et al., 2004].  

Os resultados do presente estudo demonstraram que os extratos e frações de L. 

trichocarpha, na concentração de 200 µg/mL, apresentaram uma atividade de 100% de 

inibição da COX-1 e as substâncias isoladas, na concentração de 100 µg/mL apresentaram 

inibição de até 69 %. Os dados estão apresentados nas Tabelas 2.3 e 2.4. 

Um estudo recente que avaliou a inibição das ciclooxigenases 1 e 2 de substâncias 

isoladas de frutos de Cornus kousa, inclusive o β-sitosterol, demonstrou que este esteróide, 

em uma concentração de aproximadamente 90 µg/mL inibiu 48% da atividade da COX-1 e 

55% da COX-2 [VAREED et al, 2007].  
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Existem poucos estudos a respeito da inibição da COX por lactonas sesquiterpênicas, 

mas sua ação antiinflamatória já está bem relatada [LYB et al.,1998; ABAD et al., 1994]. É 

conhecido o envolvimento dessas substâncias nos mecanismos de inibição da fosforilação 

oxidativa, da agregação plaquetária e da liberação de histamina e serotonina [HALL et al., 

1980, SCHRÖDER et al., 1990]. Tal atividade inibitória pode ser atribuída à presença de 

estruturas carbonílicas α-β-insaturadas, tais como α-metileno-γ-lactona ou ciclopentenonas α-

β-insaturadas, que reagem com nucleófilos, especialmente resíduos de cisteína, existentes nos 

sítios ativos de enzimas envolvidas nestes processos [SCHMIDT, 1997; PICMAN et al.,1979; 

PICMAN, 1986]. Estudos recentes realizados por Liu e colaboradores, mostraram que a 

presença de grupos acetilados na molécula pode aumentar o efeito antiinflamatório das 

lactonas sesquiterpênicas.  

O grupo α-metileno-γ-lactona, presente na molécula de licnofolida associado à 

presença da ciclopentenona α-β-insaturada e do éster angelato provavelmente seriam 

responsáveis pela atividade antiinflamatória desta lactona sesquiterpênica. Eremantolida C, 

por sua vez não possui o grupo α-metileno-γ-lactona na sua estrutura química, apresentando 

apenas a ciclopentenona α-β-insaturada (Figura 2.4). Tais evidências justificariam o maior 

percentual de inibição da COX-1 apresentado por licnofolida, 56%, e a menor inibição 

proporcionada por eremantolida C, 23%. 

A atividade antiinflamatória dos triterpenos pode ocorrer por mecanismos que 

envolvem a inibição da COX, da lipoxigenase (LPX), de elastases e do sistema complemento 

[SINGH et al., 1992]. O lupeol possui atividade antiinflamatória descrita, porém não 

apresentou em estudos prévios atividade antinociceptiva, antipirética e ulcerogênica, 

demonstrando que este triterpeno poderia não inibir a cicloxigenase com alta eficiência, 

considerando a forte correlação entre a potência dos AINES como inibidores da 

ciclooxigenase e atividade ulcerogênica [BOYLE et al., 1982]. Neste estudo foi mostrado que 

lupeol inibiu a COX-1 em 45 %, corroborando com as conclusões descritas na literatura. 
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Figura 2.4 – Produtos de licnofolida e eremantolida C com resíduos de cisteína  

 

Tabela 2.3- Atividade de inibição da ciclooxigenase-1 dos extratos e frações de L. 
trichocarpha na concentração de 200 µg/mL. 

Extrato ou fração Atividade de Inibição (%) 
200 µg/mL 

LT1 98 
LT2 100 

LTH1 100 
LTA1 100 
LTA2 100 

 

Tabela 2.4- Atividade de inibição da ciclooxigenase-1 das substâncias isoladas de L. 
trichocarpha na concentração de 100 µg/mL. 

Substância Atividade de Inibição (%) 
100 µg/mL 

β-sitosterol 69 
Lupeol 45 

Lupeol+α e β-amirinas 48 
Licnofolida 56 

Eremantolida C 23 
Diclofenaco 100 

 

 

 

 

Licnofolida
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As avaliações dos mecanismos de ação antiinflamatória realizadas nesse estudo 

demonstraram que os extratos e frações de L. trichocarpha apresentaram relevante atividade 

antioxidante e de inibição da xantina oxidase, mas as substâncias isoladas das frações acetato 

de etila (LTA1 e LTA2) desta espécie vegetal não possuem atividades significativas por esses 

dois métodos de avaliação. A melhor atividade por parte dos extratos e frações pode ser 

explicada por um sinergismo entre as atividades das substâncias isoladas e, ainda, que outras 

substâncias presentes no extrato em menores proporções, como por exemplo, os flavonóides, 

poderiam contribuir para a atividade antioxidante e de inibição da XO dos extratos e frações.  

Os extratos etanólicos brutos das duas coletas (LT1 e LT2), a fração hexânica (LTH1) 

e as frações acetato de etila (LTA1 e LTA2) inibiram significativamente a COX-1. As 

substâncias responsáveis por estas atividades foram o β-sitosterol e licnofolida. 
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3.1. INTRODUÇÃO 
 

O processo inflamatório agudo é uma resposta de um tecido vascularizado à invasão 

de um agente agressor. A reação inflamatória é caracterizada pela presença de rubor (eritema), 

tumor (edema), dor e perda da função do tecido afetado. Em geral, ocorrem reações 

imunologicamente específicas ou reações inatas que possuem a função de proteção, mas se 

forem desenvolvidas de forma inadequada, tornam-se prejudiciais. 

A resposta inflamatória aguda é caracterizada por eventos vasculares tais como 

vasodilatação aumentando o fluxo sanguíneo e levando à produção de calor e eritema; 

aumento da permeabilidade com exsudação de líquido rico em macromoléculas plasmáticas 

para o espaço intersticial, o que viabiliza o acesso dos mediadores do processo inflamatório ao 

local da inflamação. O extravasamento de proteínas leva ao aumento da pressão oncótica 

intersticial fazendo com que esse extravasamento seja acompanhado da saída de água nos 

vasos, levando ao aumento final do líquido extravascular. A perda de líquidos proporciona a 

concentração de hemácias nos pequenos vasos e aumento da viscosidade sanguínea, quadro 

conhecido como estase sanguínea. Quando a estase se desenvolve ocorre a migração de 

leucócitos que aderem ao endotélio e migram através da parede vascular para o local da 

inflamação quimiotaxicamente [JOHNSTON & BUTCHER, 2002] e juntamente com a 

fagocitose e destruição dos microorganismos pelos leucócitos fagocíticos constituem os 

eventos celulares do processo inflamatório  

O processo inflamatório agudo é controlado por citocinas, aminas vasoativas 

(histamina e serotonina), bradicinina, produtos de clivagem dos sistemas enzimáticos 

presentes no plasma (complemento, coagulação, cininas e sistema fibrinolítico), por 

mediadores lipídicos como prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, pelo fator de 

ativação plaquetário (PAF) e pelo óxido nítrico (NO) [FERREIRA, 2002]. 

Algumas vezes a inflamação deixa de ter papel protetor e passa a atuar 

impropriamente contra substâncias inócuas ou contra os tecidos do próprio corpo, de modo 

que as próprias respostas podem produzir lesão e passar a ser parte do processo patológico, 

como na anafilaxia, de forma aguda ou na asma, na artrite reumatóide e na aterosclerose, de 

forma crônica. Em situações como essas há a necessidade de interferência clínica e/ou 

farmacológica podendo ser empregados agentes antiinflamatórios ou imunodepressores  

A busca por substâncias antiinflamatórias tem sido uma das prioridades para as 

indústrias farmacêuticas [VERPOORTE, 1999] juntamente com as analgésicas [MATTISON 
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et al., 1988]. Além do mercado desses fármacos movimentar vários bilhões de dólares 

[FLOWER et al., 1985], os efeitos adversos  causados por eles são muitos e indicam a 

necessidade dessa busca por novas substâncias, sendo que nos últimos 25 anos surgiram 51 

novas substâncias com ação antiinflamatória [NEWMAN et al., 2007]. 

O uso de espécies de Lychnophoras para o tratamento de afecções inflamatórias tem 

sido realizado popularmente há anos. Com a chegada dos europeus ao Brasil, o contato com 

as espécies nativas permitiu que os imigrantes percebessem que o odor das Lychnophoras era 

muito semelhante ao odor da Arnica montana européia. Na constituição química das espécies 

de Lychnophoras e de Arnica montana são encontradas substâncias comuns como lactonas 

sesquiterpênicas e flavonóides com conhecida atividade antiinflamatória [MACIEL et al., 

2005]. 

Um estudo realizado com espécies de Lychnophoras, inclusive L. trichocarpha, 

avaliou as atividades analgésica e antiinflamatória de seus extratos etanólicos brutos. Foi 

descrita atividade analgésica para L. ericoides. Enquanto L. pinaster e L. trichocarpha 

demonstraram atividades analgésica e antiinflamatória significativas [GUZZO et al., 2007]. 

Por tudo isso, torna-se importante buscar as substâncias responsáveis pela ação 

antiinflamatória e avaliar cada uma delas. Nesse estudo foi realizada essa análise através de 

metodologias in vitro na tentativa de determinar o mecanismo de ação, e in vivo com o 

objetivo de avaliar a via pela qual se administra a espécie, a via tópica. 

 

3.2. METODOLOGIA 
 

3.2.2. ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

  

Foram utilizados oito camundongos Swiss machos por grupo experimental, com idade 

adulta, pesando em média 30,0 g, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal 

de Ouro Preto. Os animais foram mantidos no Biotério da Escola de Farmácia da mesma 

instituição até a realização dos experimentos. Foram empregados camundongos albinos que 

receberam água e ração peletizada à vontade, mantidos em ciclo de 12 horas claro e 12 horas 

escuro. Os protocolos experimentais foram submetidos ao Comitê de Ética da UFOP. 
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3.2.3. PREPARAÇÃO DAS POMADAS  

 

Os extratos, frações e substâncias isoladas de L. trichocarpha foram solubilizados em 

DMSO:Tween 80:água destilada (1:1:8) na concentração de 150 mg/mL e incorporados em 

pomada base (lanolina:vaselina - 3:7). Foram preparadas pomadas apresentando concentração 

final de 10%, para os extratos e frações e de 1% para as substâncias isoladas. Foram avaliadas 

as atividades antiinflamatórias dos extratos etanólicos brutos de ambas as coletas LT1 e LT2; 

as frações: hexânica (LTH1); acetato de etila (LTA1 e LTA2) e as substâncias isoladas de 

LT1 e LT2 de L. trichocarpha: lupeol, α e β-amirinas, β-sitosterol, licnofolida, eremantolida 

C. 

 

3.2.4. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA 

 

Para avaliação da atividade antiinflamatória, foi empregado o método de edema de 

pata induzido pela carragenina, de Winter e colaboradores (1962), com modificações. Um 

volume de 0,02 mL de solução de carragenina 0,1% em salina (Sigma-Adrich) foi injetado na 

região subplantar da pata direita posterior dos camundongos e a pata esquerda foi submetida a 

apenas introdução da agulha (Sham). 

As pomadas dos extratos, frações ou substâncias isoladas de L. trichocarpha foram 

aplicadas topicamente com o auxílio de uma espátula logo após a administração de 

carragenina ou a introdução da agulha na pata do animal. Uma porção de 0,2 g de pomada foi 

padronizada para aplicação em cada pata. O Diclofenaco de dietilamônio (11,6 mg/g - 

Novarts - Cataflan Emulgel®) foi empregado como fármaco padrão e gel de Arnica montana 

Arnica Gel (200 mg/g – Herbarium) foi empregado como fitoterápico de referência. No grupo 

controle foi utilizada a aplicação da pomada base. O paquímetro metálico (150 mm-6”, 

Vonder, China) foi utilizado para mensurar os edemas das patas, considerando-se a validação 

da metodologia de mensuração do edema de pata para esse instrumento por Guzzo e 

colaboradores em 2007. 

Para garantir o contato completo das pomadas com o local de desenvolvimento do 

edema induzido pela carragenina foram utilizados curativos de gaze e esparadrapo, o que 

impediu também que os animais retirassem a preparação. Os animais foram mantidos em 

gaiolas sem acesso à ração durante três horas após a administração da carragenina.  
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A variação da espessura da pata, que traduz o edema formado, foi expressa 

percentualmente e calculada entre o tempo zero e 3 horas após, referentes ao momento da 

administração da carragenina.  

 

3.2.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão (e.p.m.) com n ≥ 8 para 

cada grupo experimental. Os dados foram submetidos à análise de variância (One-way 

ANOVA) seguida do teste de Bonferroni, considerando o intervalo de confiança de 95% e 

diferenças significativas para valor de P menor ou igual a 0,05 (P≤0,05). Foi adotado o 

Software GrafPad Prism 4.0. 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A avaliação da atividade antiinflamatória utilizando o método de edema de pata 

induzido pela carragenina tem sido muito utilizado para investigar atividade antiinflamatória 

de produtos naturais [PANTHONG et al., 2003]. Esse é um modelo experimental de 

inflamação aguda que envolve diferentes fases [VINEGAR et al., 1969]. Na primeira fase a 

carragenina estimula a liberação de citocinas pró-inflamatórias que estimulam a liberação de 

serotonina e histamina nos primeiros 90 minutos, e de cininas numa fase intermediária de 90 a 

150 minutos [RONALD & CHRISTOPHER, 1990]. A partir desses eventos, o edema é 

mantido principalmente pela produção de prostaglandinas (PGs) [DI ROSA & 

SORRENTINO, 1968; DI ROSA, 1972]. O edema inflamatório decorre da interação entre 

substâncias que promovem o aumento da permeabilidade vascular com mediadores que 

causam a dilatação. Os vasodilatadores não são capazes de induzir o edema diretamente, mas 

potencializam a ação dos outros mediadores por aumentarem o aporte sanguíneo na região 

[WILLIANS, 1978; 1979]. 

Fármacos, como o diclofenaco, inibem a ação da ciclooxigenase (COX) e 

consequentemente reduzem a produção de PGs e evitam a potencialização exercida pelo 

efeito vasodilatador, reduzindo, assim, o edema inflamatório [TULUNAY, 2000]. 

Na medicina popular, preparações alcoólicas das flores de Arnica montana L. são 

utilizadas em tratamentos de hematomas, contusões, reumatismos e inflamações da pele. As 

arnicas brasileiras são utilizadas de maneira semelhante e, por esse motivo o gel comercial de 
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A. montana L. foi usado como fitoterápico padrão nas análises de atividade antiinflamatória 

dos extratos etanólicos LT1 e LT2, frações e substâncias puras da L. trichocarpha Spreng, 

“arnica brasileira”. 

Na Tabela 3.1 estão apresentados os resultados da avaliação da atividade 

antiinflamatória in vivo da espécie L. trichocarpha. Foram avaliados os extratos das duas 

coletas realizadas em épocas diferentes do ano, LT1 e LT2, assim como suas frações e 

substâncias isoladas. O edema observado no grupo no qual foi aplicada apenas pomada base 

foi considerado como a inflamação máxima, com o qual os demais grupos foram comparados 

a fim de avaliar a atividade antiinflamatória das amostras testadas. O fármaco padrão 

empregado Diclofenaco gel e o fitoterápico Arnica montana gel apresentaram atividades 

semelhantes entre si e foram capazes de reduzir significativamente o edema. 

Todas as análises demonstraram resultados similares ao fármaco padrão empregado, 

Diclofenaco gel e ao fitoterápico Arnica montana gel. O extrato etanólico (LT2) obtido da 

arnica brasileira, a princípio pareceu possuir maior atividade que a Arnica montana, mas a 

análise estatística mostrou que suas atividades foram semelhantes. 

As atividades antiinflamatórias dos extratos (LT1 e LT2) e frações (LTH1, LTA1 e 

LTA2) das duas coletas realizadas em diferentes épocas do ano foram semelhantes, sendo 

capazes de reduzir significativamente o edema de pata induzido pela carragenina.  

Nenhuma das frações (LTA1 e LTA2) e extratos etanólicos brutos (LT1 e LT2) 

apresentaram diferenças significativas de atividades entre si, indicando que diferentes coletas 

podem não alterar a atividade antiiflamatória observada. 

As frações ativas LTA1 e LTA2 de L. trichocarpha Spreng foram submetidas a 

fracionamento cromatográfico do qual foi obtida uma mistura dos triterpenos lupeol, α e β-

amirinas e foram purificados o esteróide β-sitosterol, e as lactonas sesquiterpênicas 

eremantolida C e licnofolida. As substâncias purificadas e a mistura de triterpenos bem como 

o lupeol puro foram avaliadas utilizando o método de edema de pata induzido por 

carragenina. Os resultados são apresentados na Tabela 3.1 e Figura 3.1. A mistura de 

triterpenos e as substâncias puras apresentaram capacidade significativa em reduzir o edema. 

Lupeol e licnofolida pareceram, a princípio, mais ativos, mas suas atividades foram 

estatisticamente semelhantes às outras substâncias.  

A atividade antiinflamatória, em muitas espécies vegetais, pode ser atribuída à 

presença de substâncias como triterpenos [AHMAD et al., 1983; SAFAIHY & SAILER, 

1997], lactonas sesquiterpênicas [LYB et al.,1998; ABAD et al., 1994] e flavonóides 
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[PARMAR e GOSH, 1978]. Estudos prévios realizados com lupeol, α e β-amirinas mostraram 

a atividade antiinflamatória para estes triterpenóides [RECIO et al., 1995; AKIHISA et al., 

1996; RAJIC et al., 2000]. Em nossos estudos, lupeol e a mistura de lupeol α e β-amirinas não 

apresentaram inibição significativa da COX-1, mas reduziram o edema de pata induzido por 

carragenina, mostrando que estes triterpenóides possuem outro mecanismo de ação 

antiinflamatório. A atividade antiinflamatória do lupeol parece estar mais fortemente 

relacionada à inibição da produção de PGE2, de TNF-α e IL-1β [FERNANDEZ et al., 2000]. 

Por outro lado, triterpenos como α e β-amirinas apresentaram atividade antiulcerogênica 

atribuída a um mecanismo antioxidante também apresentado pelo lupeol [OLIVEIRA, et al., 

2004].  

A literatura relata que o esteróide β-sitosterol demonstrou capacidade de reduzir o 

número de contorções induzidas pelo ácido acético [VILLASEÑOR et al., 2002] e o edema de 

pata induzido pela carragenina quando administrado por via oral [NAVARRO et al., 2000]. 

Neste trabalho foi demonstrada a capacidade do β-sitosterol em reduzir o edema de pata 

induzido pela carragenina por via tópica e que o mecanismo desta atividade seria pela inibição 

da COX-1 (69%).  

A lactona sesquiterpênica licnofolida reduziu o edema de pata induzido por carragenina 

por via tópica e promoveu uma inibição significativa da COX-1 (56%). Eremantolida C por 

sua vez, apresentou atividade antiinflamatória in vivo, mas não foi ativo sobre a COX-1.  

As lactonas sesquiterpênicas helenalina, 11α,13-diidrohelenalina, chamissonolida e seus 

derivados ésteres, isoladas de Arnica montana L. (Asteraceae), são consideradas as 

substâncias antiinflamatórias desta planta. É relatado que o mecanismo do efeito 

antiinflamatório para essas substâncias ocorreria pela inibição da atividade do NF-κB, por 

meio da alquilação da sua subunidade p65. Esta alquilação inibe a ligação do NF-κB ao DNA 

[KNORRE et al., 1998]. A lactona sesquiterpênica partenolida, isolada de Tanacetum 

parthenium (L.) Schultz Bip (Asteraceae), é um inibidor da fosforilação do IκB, proteína 

citosólica e inibitória do NF-κB. O IκB quando fosforilado pelas IκB kinases (IΚK) se tornam 

alvos das enzimas proteassomais, são degradados, liberando o NF-κB, o qual migra para o 

núcleo da célula, se liga ao DNA ativando a expressão de vários genes envolvidos nas 

respostas inflamatória e imune [GHOSH et al., 1998]. Diante destas informações, é plausível 

pensar que a atividade antiinflamatória de eremantolida C possa ocorrer pela inibição de 

algum fator de transcrição, como o NF-κB, uma vez que a mesma não inibiu 

significativamente a COX-1. A atividade antiinflamatória de licnofolida foi atribuída à 
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inibição da COX-1, mas não está descartada a hipótese de atuar também via inibição da 

transcrição do NF-κB como outras lactonas sesquiterpênicas.  

Com base no que foi exposto, propõe-se que a atividade antiinflamatória das frações 

acetato de etila (LTA1 e LTA2) de L. trichocarpha pode ser atribuída aos triterpenos, 

esteróides e lactonas sesquiterpênicas. Em especial, é possível afirmar que o β-sitosterol e o 

licnofolida atuam pelo mecanismo de inibição da COX-1. As demais substâncias presentes 

nessas frações, que também apresentaram atividade antiinflamatória in vivo possuem outros 

mecanismos que precisam ainda ser elucidados.  

Os resultados obtidos justificam o uso do extrato etanólico de L. trichocarpha (arnica) 

na medicina popular para ação antiinflamatória e indicam que a via tópica é adequada para 

sua utilização. 

 

 

Tabela 3.1- Variação percentual do edema de pata induzido por carragenina em camundongos 
Extrato, fração ou substância Variação do edema (%)  

Pomada Base 22,4 ± 1,5 
Diclofenaco Gel 4,4 ± 1,4* 

Arnica Gel 5,7 ± 2,1* 
Sham 5,1 ± 1,4* 
LT1 4,4 ± 1,6* 
LT2 3,5 ± 1,5* 

LTH1 11,4 ± 3,9 ** 
LTA1 4,3 ± 2,7* 
LTA2 7,2 ± 2,4* 

β-sitosterol 9,6 ± 4,3 *** 
Lupeol + α e β-amirinas  6,9 ± 2,6* 

Lupeol 3,1 ± 1,9* 
Licnofolida 5,3 ± 2,5* 

Eremantolida C 7,2 ± 1,7* 
*P < 0,001, **P < 0,05; ***P < 0,01 quando comparadas com o grupo tratado com pomada base (ANOVA 
seguido do teste de Bonferroni). Os valores representam a média ± e.p.m. em %. Extratos e frações foram 
testados a 10% e substâncias a 1% (p/p). Medidas realizadas antes e 3 horas após a administração da 
carragenina. 
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Figura 3.1- Avaliação dos extratos, frações e substâncias isoladas de L. trichocarpha quanto à capacidade 
de redução do edema de pata induzido por carragenina em camundongos. Os valores representam a variação 
percentual em média ± e.p.m. *P < 0,001, **P < 0,01, ***P < 0,05 comparadas ao grupo controle 
(ANOVA seguido do teste de Bonferroni). As amostras foram testadas na concentração de 1%(substâncias 
puras, p/p) e 10% (extratos e frações, p/p). As medidas foram realizadas antes e 3 horas após a administração 
da carragenina. 
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4.1. INTRODUÇÃO 
 

Muitas vezes as plantas medicinais são consumidas com pouca ou nenhuma 

comprovação de suas propriedades farmacológicas, propagadas por usuários ou comerciantes. 

Essas plantas são utilizadas para diferentes fins medicinais e as pessoas costumam atribuir a 

elas ausência de efeitos adversos ou de algum tipo de toxicidade. Isto, entretanto, não é 

verdade. A toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de saúde pública. Os efeitos 

adversos dos fitomedicamentos, possíveis adulterações e toxidez, bem como a ação a 

interação com outras drogas ocorrem comumente. As pesquisas realizadas para avaliação do 

uso seguro de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil ainda são incipientes, assim como o 

controle da comercialização pelos órgãos oficiais em feiras livres, mercados públicos ou lojas 

de produtos naturais [VEIGA, 2005]. 

Considerando que substâncias extremamente tóxicas como estricnina, digitoxinas, 

curares e heterosídeos cianogênicos são extraídos de plantas [LAPA et al., 2004], não se pode 

afirmar, antes de uma investigação cuidadosa, que uma planta medicinal é inócua e possui uso 

seguro. 

Como os xenobióticos sintéticos, a preconização das plantas medicinais e registros de 

fitoterápicos devem ser fundamentados em evidências experimentais comprobatórias capazes 

de demonstrar que os riscos a que se expõem aqueles que as utilizam são suplantados pelos 

benefícios que possam advir [BRASIL, 1995]. Com isso, se for comprovada a eficácia de 

determinada planta medicinal, esta deve ser submetida a estudos toxicológicos que se iniciam 

na etapa pré-clínica realizada em animais experimentais. 

Em 2006, o decreto no 5.813 de 22 de junho aprovou a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos e incluiu em seus objetivos ampliar as opções terapêuticas aos 

usuários, com garantia de acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à 

fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade. Para isso propôs a promoção de pesquisas, 

desenvolvimento de tecnologias e inovações neste setor [BRASIL, 2006b]. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou em 2004 a RE nº 90, 

em 16 de março que, regulamenta os estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos no 

país, objetivando a padronização dessas pesquisas para assegurar a confiabilidade de seus 

resultados. 

Em estudos, muitas espécies vegetais mostraram-se tóxicas a diversos tecidos e órgãos 

de animais experimentais. A toxicidade sobre o tecido hepático foi demonstrada por várias 
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espécies como Cylicosdiscus gabunenses [MABEKU , 2007] e sobre o tecido renal cita-se 

Solanum grandiflorum, cujo extrato hidroalcóolico bruto demonstrou nefrotoxicidade 

[PEREIRA et al., 2003] e Herniaria cinera, cujo extrato butanólico causou necrose tubular 

com hemorragia visualizadas em estudos histológicos [SOKAR et al., 2003] 

A atividade sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) já foi demonstrada para várias 

espécies vegetais. Entre elas cita-se o estudo do extrato de Nelumbo nucifera que demonstrou 

perda de coordenação motora e de tônus muscular dos animais tratados [MUKHERJEE et al., 

1996]. O extrato de Casimiora edulis causou diminuição da atividade motora dos animais 

[MORA et al., 2005]. 

Poucos estudos sobre a toxicidade foram realizados com as espécies de Lychnophoras, 

ocorrendo relatos de redução da locomoção espontânea após a administração oral do extrato 

hidroalcóolico de L. ericoides [CERQUEIRA et al., 1987; GUZZO et al., 2007]. Para o 

extrato hidroalcóolico de L. pinaster não foi verificada atividade sobre o tônus muscular 

[AZEVEDO, 2004]. Extratos de L. trichocarpha e L. ericoides causaram redução da 

capacidade exploratória dos animais [GUZZO et al., 2007]. 

Um estudo realizado por Ferraz-Filha (2008) avaliou a citotoxicidade de seis espécies 

de Lychnophoras sobre Artemia salina. O extrato etanólico bruto de L. trichocarpha 

apresentou DL50 = 672,377 µg/mL, sendo que concentrações menores que 1000 µg/mL são 

consideradas citotóxicas. 

No reino vegetal, com o imenso número de metabólitos sencundários, existem grandes 

possibilidades de se encontrar substâncias que exerçam vários tipos de atividades biológicas. 

Destacam-se os alcalóides vinblastina e vincristina, o diterpenóide taxol, as lactonas 

sesquiterpênicas budleína-A e eupasserina, as quais são exemplos de substâncias com 

atividade antitumoral e citotóxica, encontradas na natureza [ROBBERS, 1997]. 

Lactonas sesquiterpênicas são conhecidas por sua atividade citotóxica e antitumoral 

[KUPCHAN, et al, 1971]. Licnofolida e eremantolida C, presentes em L. trichocarpha, são 

substâncias com potencial citotoxicidade [SAÚDE, 1998; CANALLE et al., 2001]. Esse 

estudo foi proposto com o objetivo de avaliar a toxicidade aguda da espécie L. trichocarpha 

em camundongos, na tentativa de garantir a segurança de seu uso pelas pessoas e a via correta 

de administração.  
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4.2. METODOLOGIA  
 

4.2.1. ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 

Foram utilizados camundongos Swiss machos e fêmeas, pesando entre 25 e 30 g, 

provenientes do Biotério Central da UFOP e mantidos no Biotério da Escola de Farmácia da 

mesma Instituição até a realização dos experimentos. Os animais receberam água e comida à 

vontade, foram mantidos em ciclo de 12 horas claro e 12 horas escuro e divididos em grupos 

de 6 machos e 6 fêmeas para cada dose do extrato bruto avaliada. Os protocolos 

experimentais foram submetidos ao Comitê de Ética da UFOP. 

 

4.2.2. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DO EXTRATO 

 

O extrato etanólico bruto da coleta de agosto de 2006 de L. trichocarpha foi 

solubilizado em DMSO:Tween 80:água destilada (1:1:8) nas concentrações de 25, 50, 75, 

112,5 e 150 g/mL, a fim de manter o volume de administração até o máximo de 0,05 mL 

correspondente às doses de 0,25; 0,50; 0,75; 1,125 e 1,50 g/kg, respectivamente. 

 

4.2.3. AVALIAÇÃO DA LETALIDADE  

 

Para avaliar a letalidade do extrato etanólico bruto de L. trichocarpha foram 

administradas aos animais as doses de 0,75; 1,125 e 1,50 g/kg por via intraperitoneal (i.p.) em 

doses repetidas durante 11 dias.  

 

4.2.4. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LOCOMOTORA E FORÇA MUSCULAR 

 

4.2.4.1. MÉTODO DO CAMPO ABERTO  

 

O objetivo desse método proposto por Turner, em 1972, é avaliar a locomoção 

espontânea e a capacidade exploratória do animal. O campo aberto utilizado consiste de uma 

base medindo 100 X 80 cm, contendo uma circunferência dividida em 12 espaços sobre a qual 

um cilindro de acrílico é colocado delimitando o espaço onde permanece o animal, como 

mostra a Figura 4.1 (A). Os animais foram colocados individualmente em um dos espaços do 
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campo aberto e o número de espaços percorridos foi contado durante 5 minutos, como 

também o número de vezes que o animal se levanta e suporta seu peso apenas sobre as patas 

posteriores (rearing). 

 

4.2.4.2. MÉTODO DE TRAÇÃO  

 

O método de tração foi realizado de acordo com o método descrito por Rudzik e 

colaboradores, (1973) para avaliar alterações do tônus muscular. O aparelho de tração 

consiste em um fio metálico horizontal estendido a 30 cm de altura e sustentado por duas 

barras laterais como mostra a Figura 4.1 (B). Cada animal foi colocado no fio individualmente 

pelas patas anteriores e foi observado, em até 5 segundos se ele era capaz de colocar uma das 

patas posteriores no fio.  

 

 

    
Figura 4.1 – Campo aberto (A) e aparelho de tração (B) 

 

4.2.5. AVALIAÇÃO DO CONSUMO MÉDIO DE ALIMENTO E VARIAÇÃO DE 

PESO CORPORAL 

 

O consumo de alimento foi avaliado pesando-se a ração nos tempos determinados 

utilizando balança semi-analítica. Foi utilizado como padrão 200,0 g de ração fornecida ao 

final da tarde e pesada novamente na manhã do dia seguinte. A diferença em 

aproximadamente 15 horas de consumo por 6 animais foi utilizado como variação do 

consumo de alimento. A água foi fornecida à vontade durante todo o experimento.  

Os pesos corporais individuais foram obtidos nos tempos determinados.  

A

B
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4.2.6. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 

Para a realização das dosagens bioquímicas, os animais que receberam as doses de 

0,25 g/kg, 0,50 g/kg e 0,75 g/kg foram anestesiados com pentobarbital (30 mg/kg, i.p.), o 

sangue coletado foi recolhido em tubos eppendorf em ausência de anticoagulante e 

centrifugado a 10000 rpm durante 30 minutos no equipamento Centrifuge 5415D do 

Laboratório de Desenvolvimento Galênico e Nanotecnologia da UFOP. O soro obtido foi 

mantido sob refrigeração (-4o C) por até quatro dias precedentes às dosagens. 

As determinações dos níveis séricos de uréia, creatinina, ácido úrico, proteínas totais, 

alanina aminotransferase (ALT), aspastato aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina foram 

realizadas no Laboratório de Biofármacos, da Universidade Federal de Viçosa, utilizando kits 

comerciais da marca Bioclin e o Auto Analisador Multiparamétrico, LISABIO B652.  

A determinação de creatinina e de proteínas totais foi realizada por metodologia 

colorimétrica e os demais parâmetros foram dosados por metodologia enzimática 

colorimétrica. 

 

4.2.7. AVALIAÇÃO DOS PESOS ÚMIDOS DOS ÓRGÃOS  

 

Para avaliar diferenças nos tamanhos dos órgãos analisados, os mesmos, fígado e rins, 

foram lavados com solução salina assim que retirados do animal e pesados ainda úmidos em 

balança semi-analítica. Foi obtida a relação entre o peso de cada órgão e o peso total do 

animal. A análise foi realizada para os grupos que receberam as doses de 0,25, 0,50 e 

0,75 g/kg comparando-se ao grupo controle. 

 

4.2.8. AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

 

Para avaliar as alterações histopatológicas os órgãos foram coletados e fixados em 

solução de formol a 10%, tamponado (pH 7,2), com o objetivo de preservar a morfologia e a 

composição do tecido até a confecção das lâminas no Laboratório de Imunopatologia, 

NUPEB, UFOP. 

 Os tecidos foram submetidos à desidratação para remover toda a água presente nos 

mesmos. O processo foi realizado em concentrações crescentes de álcool (alcoóis 70, 80, 90 e 
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absoluto), deixando-se os tecidos imersos por um período de 20 minutos em cada 

concentração. 

 Após a desidratação, seguiu-se a diafanização a fim de tornar o tecido translúcido. 

Para isso, os tecidos foram submetidos a dois banhos de xilol com duração de 10 minutos 

cada. Seguiu-se então a inclusão dos tecidos em parafina, utilizando dois banhos de parafina 

para sua penetração nos vasos e espaços intercelulares. Foram confeccionados blocos 

contendo cada um o fígado, os rins e o coração de cada animal. 

 Os blocos de parafina contendo os tecidos impregnados foram, então, submetidos à 

microtomia obtendo-se dois cortes seriados com 4 µm de espessura cada um, para cada bloco. 

Os cortes foram colocados em banho-maria para que as fitas fossem esticadas e colocadas 

sobre as lâminas de vidro que foram mantidas em estufa a 60 oC para secarem. 

 Com os tecidos já aderidos às lâminas, foi realizada a coloração Hematoxilina-Eosina 

para proporcionar uma análise geral das alterações histopatológicas. O processo de coloração 

se inicia com a imersão das lâminas em dois banhos de xilol de 15 minutos cada, para 

desparafinização. Em seguida, essas lâminas foram imersas em banhos de álcool (álcool 

absoluto, 90, 80 70) e água, cada um de 5 minutos, para re-hidratação. Seguiu-se um banho de 

10 minutos no corante hematoxilina (corante ácido), em seguida as lâminas foram lavadas em 

água corrente por 5 minutos. Foi realizada então a diferenciação com a passagem rápida das 

lâminas em álcool-acidulado. Novamente as lâminas foram lavadas em água corrente por 5 

minutos e imersas no corante eosina (corante básico) por 30 segundos e em seguida lavadas 

em água corrente por 1 minuto. 

Para finalizar o processo, as lâminas foram imersas em três banhos de álcool absoluto 

rapidamente e levadas à estufa a 60 oC por alguns minutos para secagem. Depois de secas, as 

lâminas foram imersas em xilol e montadas com Entellan (Merck) e lamínula. 

As avaliações foram feitas utilizando-se objetiva de 10 e de 40X do microscópio 

Olympus BX50, pentaocular localizado na Escola de Farmácia, UFOP. A fotodocumentação 

foi realizada no Laboratório Multiusuários do NUPEB, UFOP utilizando-se a objetiva de 40X 

de um microscópio Leica, DM5000, acoplado a câmera digital e computador. 

 

4.2.9. PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

 

Para avaliar a toxicidade aguda do extrato etanólico bruto de L. trichocarpha foram 

respeitadas as especificações da resolução da ANVISA-RE No 90, de 16 de março de 2004 
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(Guia para realização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos). Foram utlizados 

três protocolos diferentes que estão apresentados na Figura 4.2. 

Primeiramente, foram administradas as doses de 0,75; 1,125 e 1,50 g/kg do extrato de 

L. trichocarpha (i.p.) em doses repetidas para avaliação da letalidade induzida pelo extrato. O 

grupo controle recebeu apenas o veículo do extrato. 

Um segundo protocolo experimental foi realizado para a avaliação da toxicidade 

aguda hepática e renal. Para isso foram administradas as dose de 0,25, 0,50 e 0,75 g/kg do 

extrato (i.p.).em dose única O grupo controle recebeu apenas o veículo do extrato. Esses 

animais foram observados durante quatorze dias quanto à atividade locomotora, rearing e 

tônus muscular, utilizando-se respectivamente os métodos Campo Aberto e Tração. O 

consumo médio de ração para cada grupo e a variação do peso corporal dos animais foi 

registrado durante este período. No décimo quarto dia os animais foram anestesiados com 

pentobarbital sódico (30 mg/kg, i.p.) para a coleta do sangue pela veia cava inferior por 

exsanguinação a fim de realizar as dosagens bioquímicas. Os órgãos foram coletados para 

avaliação histopatológica.  

Os animais foram colocados no campo aberto e na barra de tração antes (tempo 0) e 

após a administração das doses 0,25 g/kg, 0,50 g/kg e 0,75 g/kg i.p. do extrato nos tempos 1, 

4 e 24 horas e 7 e 14 dias. 

O consumo de alimento foi determinado antes e 1, 4, 7, 11 e 14 dias após a 

administração do extrato nas doses 0,25; 0,50 e 0,75 g/kg. O peso corporal foi determinado 

nos mesmos tempos, exceto no primeiro dia após a administração do extrato. 

Um último protocolo experimental foi realizado para esclarecer a causa do óbito dos 

animais que receberam a dose mais alta do extrato (1,5 g/kg, i.p.) no primeiro protocolo 

experimental. Foi realizada análise histopatológica do coração, fígado, rins, pulmão, cérebro e 

fragmentos do intestino delgado, ampliando a análise do segundo protocolo. O grupo controle 

recebeu apenas o veículo do extrato. Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical 

cerca de duas horas após a administração do extrato. 

 

4.2.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão (e.p.m.) com n ≥ 6 para 

cada grupo experimental. Os dados foram submetidos à análise de variância (One-way 

ANOVA) seguida do teste de Dunnett. Para avaliar a locomoção dos animais no Campo 
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Aberto e o número de rearing, foi utilizado o teste t. Os resultados do método de Tração 

foram avaliados pelo teste Fisher. Para todas as análises foi adotado intervalo de confiança de 

95% e as diferenças foram consideradas significativas quando o valor de P foi menor ou igual 

a 0,05 (P≤0,05). Foi adotado o Software GrafPad Prism 4.0. 

 

 
Figura 4.2 – Protocolos experimentais utilizados para avaliar a toxicidade de L. trichocarpha. 

 

 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.3.1. PROTOCOLO 1: LETALIDADE INDUZIDA PELO EXTRATO - DOSES DE 

0,750; 1,125 e 1,500 g/kg 

 

 Os animais que receberam as dose de 0,750; 1,125 e 1,500 g/kg apresentaram sintomas 

graves de toxicidade como piloereção, redução da motilidade, contorções abdominais, 

aumento da freqüência de evacuação, dispnéia, ptose palpebral e paralisia da região posterior. 

Alguns apresentaram sangramento na região ocular e cianose. Os sintomas se agravaram com 

o decorrer do experimento, sendo observada hipotermia e isolamento precedentes ao óbito.  

 Entre os animais que receberam as doses de 0,750 e 1,500 g/kg, as fêmeas resistiram 

durante um período maior, sobrevivendo mais tempo. No grupo que recebeu a dose de 1,125 
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g/kg não foi observada essa diferença. Para melhor compreensão os dados foram reunidos e 

estão apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Número de animais viáveis durante a administração de extrato etanólico bruto de  
L. trichocarpha (n =12) 

Dias de 
administração Controle 0,750 g/kg 1,125 g/kg 1,500 g/kg 

1 12/12 12/12 12/12 12/12 
2 12/12 12/12 12/12 11/12 
3 12/12 12/12 9/12 8/12 
4 12/12 12/12 9/12 6/12 
5 12/12 12/12 8/12 4/12 
6 12/12 12/12 5/12 1/12 
7 12/12 11/12 2/12 0/12 
8 12/12 8/12 0/12  
9 12/12 4/12   

10 12/12 2/12   
11 12/12 0/12   

Os valores (x/n) representam a relação de animais viáveis (x) pelo número total de animais (n), sendo 
n =12 
 

4.3.2. PROTOCOLO 2: TOXICIDADE AGUDA – DOSES DE 0,25; 0,50 e 0,75 g/kg 

 

As análises estatísticas foram realizadas inicialmente com os grupos de machos e fêmeas 

separadamente. No entanto, não foram observadas diferenças significativas entre os dois 

sexos em relação a todos os parâmetros avaliados. Assim os resultados estão apresentados 

considerando a cada dose um grupo experimental de camundongos machos e fêmeas. Este 

procedimento não foi realizado para a análise de variação de peso corporal e consumo de 

alimento. 

 

4.3.2.1. DOSAGENS BIOQUÍMICAS 

 

Não foram observadas diferenças significativas nos parâmetros sorológicos avaliados 

entre os grupos que receberam as doses se 0,25; 0,50 e 0,75 g/kg e o grupo controle. 

A regulação de líquidos e eletrólitos e a eliminação dos resíduos metabólicos são 

essenciais à homeostase corporal. O sistema renal possui papel fundamental na realização 

destas funções. Para avaliar a possível toxicidade renal foram mensurados os níveis de uréia, 

ácido úrico e creatinina. 
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A uréia é o principal produto de catabolismo das proteínas e aminoácidos, é solúvel 

em água e excretada na urina [BRODY, 1993]. É o resíduo responsável por 80% do 

nitrogênio não protéico excretado na urina em condições normais. 

O ácido úrico é o produto do metabolismo das bases púricas, sendo também 

responsável pela eliminação de nitrogênio do organismo. A geração acelerada de ácido úrico 

no metabolismo de bases púricas, ou sua baixa excreção do organismo pode causar 

hiperuricemia. 

A creatinina é o composto nitrogenado do sangue menos variável. Seus valores não 

dependem da ingestão de proteínas e não são afetados pelo volume urinário [LIMA et al, 

1985]. A creatinina é produzida como resultado da desidratação não enzimática da creatina 

muscular que, por sua vez, é sintetizada no fígado, rins e pâncreas, transportada para células 

musculares e para o cérebro onde é fosforilada. Em condições fisiológicas, tanto a creatina-

fosfato como a creatina, perdem o ácido fosfórico ou água, respectivamente, para formar o 

anidro creatinina. 

A creatinina livre não é reutilizada no metabolismo corporal e assim funciona somente 

como um produto dos resíduos de creatina. A creatina difunde do músculo para o plasma de 

onde é removida quase inteiramente e em velocidade relativamente constante por filtração 

glomerular. A quantidade de creatinina excretada diariamente é proporcional à massa 

muscular e não é afetada pela dieta, idade, sexo ou exercício e corresponde a 2% das reservas 

corporais de creatina-fosfato [ROSSONI JÚNIOR, 2008]. 

O grupo que recebeu a dose de 0,75 g/kg apresentou discreto aumento de uréia, mas 

não significativo. O valor para o grupo controle foi de 56,17 ± 3,40 mg/dL, enquanto para o 

grupo que recebeu a dose de 0,75 g/kg foi 64,08 ± 2,20 mg/dL. Os valores estão apresentados 

na Tabela 4.2 e na Figura 4.3. 

Deve-se considerar que modificações em tais parâmetros indicativos de alterações 

renais ocorrem de forma relativamente lenta e os 14 dias relativos à duração do experimento 

podem não traduzir a toxicidade real. 

 

Tabela 4.2 - Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos tratados com extrato etanólico 
bruto de L. trichocarpha por via intraperitoneal, após 14 dias  

Dosagem Controle 0,25 g/kg 0,50 g/kg 0,75 g/kg 
Uréia (mg/dL) 56,17 ± 3,40 51,92 ± 3,36 56,52 ± 2,70 64,08 ± 2,20 

Ácido úrico (mg/dL) 2,60 ± 0,24 3,07 ± 0,74 2,69 ± 0,20 2,96 ± 0,44 
Creatinina (mg/dL) 0,40 ±0,05 0,37 ± 0,02 0,31 ± 0,026 0,40 ± 0,05 

Os valores representam a média ± e.p.m., n=12 animais (ANOVA seguido do teste de Dunnett, 
considerando diferença significativa quando P ≤ 0,05) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bases_p%C3%BAricas
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Figura 4.3 - Parâmetros bioquímicos indicativos de alterações renais obtidos do soro de camundongos 
tratados com extrato etanólico bruto de L. trichocarpha por via intraperitoneal, após 14 dias. Os 
valores representam a variação percentual em média ± e.p.m. n=12 animais (ANOVA seguido do teste 
de Dunnett, considerando diferença significativa quando P ≤ 0,05). 

 
 

O fígado é o órgão responsável pela produção de albumina, pelo metabolismo de 

proteínas e de glicose. Para avaliar a possível toxicidade hepática foram mensurados os níveis 

das aminotransferases AST e ALT, fosfatase alcalina e proteínas totais.  

As enzimas AST e ALT são indicadoras de lesão celular em fase aguda ou crônica. Na 

fase aguda a concentração de ALT é maior e na crônica prevalece a concentração de AST. 

AST existe em grande quantidade no miocárdio, fígado, músculo esquelético, cérebro 

e rins, sendo 80% contida na mitocôndria da célula. Quando acontecem lesões com destruição 

celular ocorre um considerável aumento dessa enzima no sangue [LIMA et al, 1985; GELLA, 

1994]. Já a ALT é encontrada principalmente no citoplasma do hepatócito. 

 A diferença de localização entre as duas enzimas tem auxiliado no diagnóstico e 

prognóstico de doenças hepáticas. Em situações de danos hepatocelulares leves a forma 

predominante no soro é a citoplasmática, a ALT, enquanto em lesões graves há liberação de 

enzima mitocondrial elevando a relação AST/ALT [LIMA et al, 1985]. 

A fosfatase alcalina é uma enzima hepática indicadora de colestases, ou seja, 

perturbações do fluxo biliar. É capaz de remover grupos fosfatos de um grande número de 

moléculas diferentes, incluindo nucleotídeos, proteínas e alcalóides. 
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O número de proteínas distintas dentro de uma célula humana é estimado entre 3000 a 

5000. Mais de 300 proteínas foram identificadas somente no plasma sanguíneo. Muitas delas 

apresentam funções bioquímicas específicas e suas concentrações podem ser afetadas por 

processos patológicos, sendo investigadas em várias doenças. 

A albumina representa 60% das proteínas presentes no plasma humano. É sintetizada 

no fígado (aproximadamente 15 g/dia) em velocidade dependente da ingestão protéica, mas 

regulada por retroalimentação pelo teor de albumina circulante. Desempenha importantes 

funções como regulação osmótica, transporte e armazenamento de esteróides e fármacos 

[MOTTA, 2003] 

Os níveis encontrados para esses parâmetros nos grupos tratados com as doses de 0,25, 

0,50 e 0,75 g/kg não se mostraram estatisticamente diferentes dos valores apresentados pelo 

grupo controle. Os valores estão apresentados na Tabela 4.3 e na Figura 4.4. 

 

Tabela 4.3 - Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos tratados com extrato etanólico 
bruto de L. trichocarpha por via intraperitoneal, após 14 dias  

Dosagem Controle 0,25 g/kg 0,50 g/kg 0,75 g/kg 
 AST(U/L) 152,90 ± 12,59 122,80 ± 10,70 133,60 ± 5,69 178,90 ± 17,88 
ALT (U/L) 93,73 ± 14,02 79,27 ± 14,95 74,55 ± 11,28 73,56 ± 10,85 

Fosfatase alcalina (U/L) 174,70 ± 9,06 182,50 ± 19,70 224,00 ± 18,06 216,20 ± 17,18 
Proteínas (mg/L) 70,65 ± 4,39 64,55 ± 2,66 61,13 ± 2,18 64,40 ± 2,89 
Os valores representam a média ± e.p.m., n=12 animais (ANOVA seguido do teste de Dunnett, 

considerando diferença significativa quando P ≤ 0,05) 
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Figura 4.4 - Parâmetros bioquímicos indicativos de alterações hepáticas obtidos do soro de 
camundongos tratados com extrato etanólico bruto de L. trichocarpha por via intraperitoneal, após 14 
dias. Os valores representam a variação percentual em média ± e.p.m. n=12 animais (ANOVA seguido 
do teste de Dunnett, considerando diferença significativa quando P ≤ 0,05). 

 

 
4.3.1.2. ATIVIDADE LOCOMOTORA E FORÇA MUSCULAR  
 

A interferência na atividade motora do animal pode levar a resultados incorretos em 

determinadas respostas avaliadas, como por exemplo, a antinocicepção. Isso indica como é 

importante verificar se a espécie L. trichocarpha possui substâncias capazes de alterar 

significativamente a locomoção do animal e com isso, predizer o alcance dessas mesmas 

substâncias ao SNC, através da passagem pela barreira hematoencefálica. Como as ações 

nesse sistema são, na maioria das vezes tomadas como efeitos indesejáveis, o conhecimento 

de tal atividade da espécie poderia determinar o uso seguro da espécie. 

O método do campo aberto é utilizado para avaliar a locomoção do animal, através do 

número de espaços percorridos, e sua capacidade exploratória, através do número de rearing. 

Os animais que receberam as doses de 0,25 e 0,50 g/kg do extrato bruto de L. trichocarpha 

não apresentaram nenhuma alteração significativa em relação ao grupo controle, em nenhum 

dos tempos observados quanto ao número de quadros percorridos. Entretanto, no grupo que 

recebeu a dose de 0,75 g/kg foi observado reduçãoo do número de espaços percorridos em 1 e 

4 horas após a administração do extrato (35,83 ± 8,32 e 37,45 ± 7,00, respectivamente), em 
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relação ao tempo 0, ou seja, antes da administração do extrato (87,18 ± 7,73). Os valores estão 

apresentados na Tabela 4.4 e na Figura 4.5. 

Um estudo anterior com a espécie L. ericoides demonstrou redução do número de 

quadros percorridos no método do campo aberto quando administrado o extrato 

hidroalcóolico dessa espécie aos animais [CERQUEIRA et al., 1987]. 

Outro estudo que investigou as espécies L. ericoides e L. tricocarpha também mostrou 

que a primeira na dose de 1,5g/kg e a segunda nas doses de 0,75 e 1,50 g/kg reduziram a 

atividade locomotora dos animais no campo aberto [GUZZO et al., 2007]. 

 
Tabela 4.4 – Efeito do extrato etanólico bruto de L. trichocarpha sobre o número de quadros 

percorridos pelos animais em 5 min no campo aberto 
Tempo Controle 0,25 g/kg 0,50 g/kg 0,75 g/kg 
0 hora 99,75 ± 10,16 90,08 ± 11,10 73,67 ± 8,71 87,18 ± 7,73 
1 hora 78,33 ± 6,90 70,83 ± 4,83 65,83 ± 10,08 35,83 ± 8,32* 
4 horas 75,57 ± 6,76 64,25 ± 8,97 57,33 ± 9,11 37,45 ± 7,00* 

24 horas 70,78 ± 9,71 81,58 ± 11,18 83,92 ± 8,31 82,45 ± 9,21  
7 dias 77,29 ± 12,97 80,08 ± 8,61 90,08 ± 7,26 88,00 ± 11,61 

14 dias 77,56 ± 11,31 76,67 ± 10,28 86,42 ± 7,05 72,27 ± 10,94 
Os valores representam a média ± e.p.m., n=12 animais, *P ≤ 0,05 comparado ao tempo 0 (teste t) 
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Figura 4.5 - Efeito do extrato etanólico bruto de L. trichocarpha sobre o número de espaços 
percorridos pelos animais em 5 min no campo aberto. Os tempos analisados foram 1, 4, 24 e antes da 
administração do extrato. Os valores representam a media ± e.p.m., n=12, *P ≤ 0,05 comparado ao 
tempo 0 (teste t). 
  

O número de vezes que o animal levanta-se (rearing) em 5 min também foi avaliado 

no campo aberto e traduz a capacidade exploratória do animal. Os dados apresentados na 

Tabela 4.5 e na Figura 4.6 mostram que a dose de 0,25 g/kg não reduziu o número de rearing 

dos animais em nenhum dos tempos avaliados. O grupo que recebeu a dose de 0,50 g/kg 

apresentou redução significativa do número desse evento 1 e 4 horas após a administração do 

extrato (7,20 ± 1,85 e 5,33 ± 1,41) respectivamente em relação ao tempo 0 (20,92 ± 5,54). 
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No grupo tratado com a dose de 0,75 g/kg também foi observado redução do número 

de rearing nos mesmos tempos de 1 e 4 horas após a administração do extrato (2,08 ± 1,1 e 

1,58 ± 0,70), respectivamente, em relação ao tempo de 0 (16,00 ± 2,92). 

 
Tabela 4.5 – Efeito do extrato etanólico bruto de L. trichocarpha sobre o número de rearing 

realizado pelos animais em 5 min no campo aberto 
Tempo Controle 0,25 g/kg 0,50 g/kg 0,75 g/kg 
0 hora 22,25 ± 2,61 21,83 ± 3,66 20,92 ± 5,54 16,00 ± 2,92 
1 hora 18,45 ± 2,96 14,75 ± 2,00 7,20 ± 1,85* 2,08 ± 1,07* 
4 horas 15,00 ± 2,4 5 16,58 ± 2,89 5,33 ± 1,41* 1,58 ± 0,70* 

24 horas 14,57 ± 1,73 22,73 ± 3,79 33,55 ± 4,17 14,00 ± 2,46 
7 dias 18,43 ± 2,32 21,82 ± 2,94 25,10 ± 4,91 16,18 ± 3,48 

14 dias 18,75 ± 4,31 20,63 ± 3,13 22,30 ± 3,12 12,63 ± 3,52 
Os valores representam a média ± e.p.m., n=12 animais, *P ≤ 0,05 comparado ao tempo 0 (teste t) 
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Figura 4.6- Efeito do extrato etanólico bruto de L. trichocarpha sobre o número de rearing em 5 min 
no campo aberto, analisados antes, 1, 4, 24 h após a administração do extrato. Os valores representam 
a media ± e.p.m., n=12, *P ≤ 0,05 comparado ao tempo 0 (teste t). 
 

Além de permitir a análise das atividades locomotora e da capacidade exploratória do 

animal, o campo aberto é utilizado muitas vezes para avaliar o comportamento emocional 

[GRAY, 1979]. Uma diminuição do número de quadros percorridos ou do número de rearing 

indica um efeito sedativo e pode ser útil como parâmetro de avaliação de ansiedade nos 

animais [RODRÍGUEZ et al., 1984]. Uma diminuição da locomoção espontânea traduz uma 

excitabilidade reduzida com origem no SNC, causando a sedação [OZTURK et al., 1996). 

O método de tração foi utilizado para investigar alterações no tônus muscular dos 

animais causadas pela administração do extrato de L. trichocarpha. Somente o grupo que 

recebeu a dose de 0,75 g/kg apresentou uma alteração significativa 1 hora após a 

administração do extrato em relação ao tempo 0. 1 hora após a administração 50% dos 

animais falharam no teste, sendo que nesse grupo nenhum animal falhou no tempo 0. Os 

dados estão apresentados na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Efeito do extrato etanólico de L. trichocarpha sobre a força muscular dos animais no 
método de tração 

Tempo Controle 0,25 g/kg 0,50 g/kg 0,75 g/kg 
0 hora 0 0,25 0 0 
1 hora 33,33 0,25 0 50,00* 
4 horas 33,33 33,33 8,33 25,00 

24 horas 25,00 50,00 16,67 16,67 
7 dias 16,67 33,33 0 25,00 

14 dias 25,00 41,67 0 0,33 
Os dados representam a porcentagem de animais que falharam no teste. *P ≤ 0,05 comparado ao 

tempo 0 (teste de Fisher) 
 

O mecanismo pelo qual o extrato de L. trichocarpha exerce atividade sobre o SNC 

ainda é desconhecido, assim como a(s) substância(s) responsável(eis) por essa atividade. 

Apesar de boa parte dos constituintes da espécie ser conhecida, não se pode atribuir com 

segurança essa ação a algum(s) dele(s).  

 

4.3.1.3. CONSUMO MÉDIO DE ALIMENTO E VARIAÇÃO DE PESO CORPORAL 

 
A administração do extrato de L. trichocarpha causou redução do consumo de 

alimento pelos animais. O consumo médio de alimento reduziu de forma abrupta 

especialmente no grupo que recebeu a dose 0,75 g/kg em ambos os grupos, de machos e 

fêmeas. No dia anterior à administração do extrato avaliado, o consumo médio dos machos foi 

de 6,23 g/animal, passando para 0,32 g/animal um dia após a administração do extrato. Para 

as fêmeas o consumo foi de 6,40 g/animal antes da administração, passando para 

1,20 g/animal um dia após a administração do extrato (Tabelas 4.7 e 4.8; Figuras 4.7 e 4.8).  

 
Tabela 4.7 – Consumo médio de camundongos machos que receberam o extrato etanólico bruto 

de L. trichocarpha  
Consumo médio (g/animal) Grupo 

Dia 0 Dia 1 Dia 4 Dia 7 Dia 11 Dia 14 
Controle 5,64 5,65 7,25 5,35 7,37 7,14 
0,25 g/kg 8,62 5,16 5,95 4,51 7,22 7,84 
0,50 g/kg 2,83 1,26 5,16 5,13 3,73 3,16 
0,75 g/kg 6,23 0,32 7,88 5,69 7,01 6,96 

Os valores representam a média, n=6 animais 
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Tabela 4.8 – Consumo médio de camundongos fêmeas que receberam o extrato etanólico bruto de 
L. trichocarpha  

Consumo médio (g/animal) Grupo 
Dia 0 Dia 1 Dia 4 Dia 7 Dia 11 Dia 14 

Controle 4,09 8,85 5,47 4,39 5,52 7,00 
0,25 g/kg 8,58 5,96 6,66 4,93 7,13 7,94 
0,50 g/kg 6,36 3,01 5,36 4,88 5,72 9,69 
0,75 g/kg 6,40 1,20 4,86 4,62 6,65 8,99 

Os valores representam a média, n=6 animais 
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Figura 4.7 – Consumo de alimentos de camundongos machos tratados com o extrato etanólico bruto 
de L. trichocarpha. Os valores representam a média, n=6. 
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Figura 4.8 – Consumo de alimentos de camundongos fêmeas tratadas com o extrato etanólico bruto de 
L. trichocarpha. Os valores representam a média, n=6. 
 
 

O peso corporal dos animais que receberam as doses de 0,25; 0,50 e 0,75 g/kg não 

apresentou variações significativas em relação ao grupo controle. Houve uma evolução 

natural com aumento de peso no decorrer do experimento, como apresentado nas Figuras 4.9 

e 4.10. 
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Os camundongos machos e fêmeas que receberam a maior dose (0,75 g/kg) 

apresentaram redução no consumo de alimento nos primeiros dias procedentes à 

administração do extrato. Provavelmente por isso, houve uma queda no peso corporal entre as 

fêmeas e um discreto aumento entre os machos.  
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Figura 4.9 – Variação de peso corporal de camundongos machos tratados com o extrato etanólico 
bruto de L. trichocarpha. Os valores representam a variação em relação ao tempo 0, n=6, *P ≤ 0,05, 
comparada à variação do grupo controle (ANOVA seguida de Dunnett). 
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Figura 4.10 – Variação de peso corporal de camundongos fêmeas tratadas com o extrato etanólico 
bruto de L. trichocarpha. Os valores representam a variação em relação ao tempo 0, n=6, *P ≤ 0,05, 
comparada à  variação do grupo controle (ANOVA seguida de Dunnett). 
 
 
4.3.1.4. PESOS ÚMIDOS DOS ÓRGÃOS  
 

Os pesos do fígado e dos rins dos animais que receberam as doses de 0,25; 0,50 e 0,75 

g/kg não apresentaram diferenças significativas em relação ao grupo controle. Os dados estão 

apresentados na Tabela 4.9 e na Figura 4.11. 
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Tabela 4.9. Relação entre os pesos dos órgãos e peso corpóreo de camundongos tratados com extrato 
etanólico bruto de L. trichocarpha 

Grupo Fígado (%) Rins (%) 
Controle 4,81 ± 0,25 0,60 ± 0,05 
0,25 g/kg 4,79 ± 0,21 0,57 ± 0,01 
0,50 g/kg 4,81 ± 0,22 0,53 ± 0,14 
0,75 g/kg 4,96 ± 0,17 0,63 ± 0,05 

Os valores representam a média ± e.p.m., n=12, *P ≤ 0,05 (ANOVA seguida de Dunnett) 
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Figura 4.11 – Relação entre os pesos dos órgãos e peso corporal de camundongos tratados com 
extrato etanólico bruto de L. trichocarpha por via intraperitoneal, após 14 dias (toxicidade aguda). Os 
valores representam a média ± e.p.m. n=12 animais, *P ≤ 0,05 (ANOVA seguido do teste de Dunnett). 
 
 
4.3.1.5. HISTOPATOLOGIA 
 

A avaliação histopatológica (n=6, 3 machos e 3 fêmeas) realizada para cada dose 

(0,25, 0,50 e 0,75 g/kg) evidenciou congestão e inflamação, renal e hepática, independente da 

dose utilizada, variando de discreta a moderada. Além disso, em 55,55% dos animais 

observou-se perda glomerular. Entretanto esses eventos foram sutis e não levaram a alterações 

bioquímicas nos órgãos em questão, como demonstrado previamente pelas dosagens 

sorológicas, permitindo que os animais sobrevivessem às doses propostas.  

A fotomicrografia apresentada na Figura 4.12 representa os aspectos gerais do fígado e 

dos rins dos animais que receberam as doses 0,25; 0,50 e 0,75 g/kg no segundo protocolo e do 

grupo controle. 

 

4.3.2. PROTOCOLO 3: TOXICIDADE AGUDA – DOSE DE 1,50 g/kg 
 

Os animais que receberam a dose de 1,5 g/kg apresentaram sintomas graves de 

toxicidade como piloereção, redução da motilidade, contorções abdominais, aumento da 

freqüência de evacuação, agrupamentos discretos, dispnéia, ptose palpebral e paralisia da 

região posterior. Algumas dessas alterações, principalmente a redução da motilidade e a ptose 
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palpebral constituem sinais indicativos de ação depressora do SNC. A paralisia da região 

posterior é um sintoma comum da proximidade ao óbito. Ao que parece, a contração da 

musculatura lisa abdominal, observada com a administração de dose alta do extrato, como a 

de 1,5 g/kg, provocaria não somente cólicas e diarréias como também danos neuromusculares 

graves, causando paralisia em toda a região posterior do animal. 

 O fato também foi constatado no estudo com a espécie Jatropha gossypiifolia L. em 

ratos [MARIZ et al., 2006]. Foi realizado o deslocamento cervical nos animais quando estes 

estavam muito próximos ao óbito, apresentando os sintomas citados acima, principalmente a 

paralisia da região posterior. É importante esclarecer que estes animais viriam ao óbito com a 

dose administrada. 

 
4.3.2.1. HISTOPATOLOGIA 
 

A avaliação histopatológica (n=8, 4 machos e 4 fêmeas) realizada para a dose de 

1,50 g/kg evidenciou hemorragia em 62,50% e congestão pulmonar em 100% dos animais. 

No cérebro e fígado verificou-se congestão em 62,50% dos animais. Estes resultados sugerem 

que os sintomas graves de toxicidade apresentados por esses animais e o óbito observado 

rapidamente, provavelmente estão relacionados com alterações agudas no SNC e nos 

pulmões. 

A fotomicrografia apresentada na Figura 4.13 representa os aspectos gerais do cérebro 

e do pulmão dos animais que receberam a dose de 1,50 g/kg proposta no último protocolo e 

do grupo controle. 

As lactonas sesquiterpênicas presentes na espécie L. trichocarpha são substâncias que 

apresentam conhecida citotoxicidade. Podendo-se citar ação citotóxica contra hepatócitos 

humanos e alergênica sobre a pele [PICMAN, 1986]. A espécie A. montana, também rica em 

lactonas sesquiterpênicas, é considerada pela FDA como “planta perigosa” e seu uso não é 

permitido em medicamentos por via oral [MACIEL et al., 2006]. 

O extrato etanólico bruto de L. trichocarpha administrado aos animais é constituído 

por várias substâncias, algumas destas ainda não isoladas e identificadas. Mas a toxicidade 

observada nos animais possivelmente pode ser atribuída à presença das lactonas 

sesquiterpênicas no extrato. Essas substâncias apresentam baixa polaridade podendo alcançar 

o SNC com relativa facilidade, levando às alterações na locomoção dos animais e do número 

de rearing observado no método do campo aberto para a maior dose administrada no segundo 

protocolo experimental 0,75 g/kg. 
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Os sintomas graves observados no terceiro protocolo experimental, quando foi 

administrada a dose de 1,5 g/kg, são indicativos de toxicidade no SNC, como ptose palpebral 

e redução da motilidade com paralisia da região posterior. Essas alterações imediatas, 

considerando que os sintomas surgiram logo após a administração do extrato, foram 

confirmadas pela análise histopatológica, na qual foi observada congestão cerebral na maioria 

dos animais.  

Inúmeras lactonas sesquiterpênicas citotóxicas foram isoladas durante a busca por 

agentes antitumorais de origem natural. Neste processo, observou-se que a ocorrência de 

atividade citotóxica era muito comum, e a atividade antitumoral ocorria em menor extensão. 

Os estudos realizados por Kupchan e colaboradores (1971), verificaram a relação estrutura-

atividade citotóxica das lactonas sesquiterpênicas. A presença da porção α-metileno-γ-lactona 

mostrou-se essencial para a atividade citotóxica e a presença de grupos tais como ésteres 

insaturados, ciclopentenona ou α-metileno-γ-lactona contribuem para o aumento da 

citotoxicidade. O mecanismo das atividades citotóxica e antitumoral ocorre através de reações 

de α-metileno-γ-lactona e outros sistemas conjugados com grupos sulfidrila das enzimas que 

controlam a divisão celular, inibindo assim a síntese de proteínas e do DNA [KUPCHAN, et 

al, 1971]. 

Entre as duas lactonas presentes em L. trichocarpha, licnofolida apresentou atividade 

antitumoral mais pronunciada em relação ao eremantolida C. O grupo α-metileno-γ-lactona é 

o responsável pela atividade tóxica e não está presente no eremantolida C. Apesar da ausência 

desse grupo, os eremantolidas apresentam atividade antitumoral e citotóxica em menores 

proporções. A maior atividade citotóxica do licnofolida em relação ao eremantolida está 

relacionada não apenas com a presença do grupo α-metileno-γ-lactona, como também com a 

presença de mais dois centros eletrofílicos em licnofolida, o grupo angelado em C-8 e o 

carbono 5. O eremantolida C, por sua vez, possui apenas o carbono 5 como centro aceptor de 

Michael [SAÚDE, 1998]. 

 Pelas análises dos resultados dos protocolos experimentais de toxicidade é possível 

afirmar que o uso sistêmico da espécie L. trichocarpha, cujo extrato foi administrado por via 

intraperitoneal aos animais, não é seguro para a população e apontam a necessidade de um 

maior número de estudos que avaliem os efeitos por via oral e que possam esclarecer os 

mecanismos pelos quais as substâncias atuam para causar a toxicidade.  
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Figura 4.12 – Fotomicrografias de cortes histológicos renais e hepáticos de animais pertencentes aos 
grupos controle (A e C) e tratado com extrato etanólico bruto de L. trichocarpha (B e D), 
respectivamente. A: aspecto histopatológico normal; C: pequeno grupo de células inflamatórias; B: 
Congestão glomerular (setas) e renal (cabeça de setas) e D: Congestão hepática (cabeça de seta) e 
inflamação discreta (áreas delimitadas). Hematoxilina-Eosina, Barra = 50 μm.  
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Figura 4.13 – Fotomicrografias de cortes histológicos cerebrais e pulmonares de animais pertencentes 
aos grupos controle (A e C) e tratado com 1,50 g/kg de extrato etanólico bruto de L. trichocarpha (B e 
D), respectivamente. A e C: aspecto histopatológico normal; B: Congestão (cabeças de seta) cerebral e 
pulmonar (D). Hematoxilina-Eosina, Barra = 50 μm. 
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CONCLUSÕES GERAIS 
 

Os fracionamentos cromatográficos realizados para as frações acetato de etila (LTA1 e 

LTA2) obtidas de extratos etanólicos das partes aéreas de Lychnophora trichocarpha Spreng. 

referentes as duas coletas realizadas em épocas diferentes do ano e em anos diferentes (2005 e 

2006), mostraram que não haviam diferenças entre os constituintes químicos obtidos. Foi 

observado que os teores eram diferentes, principalmente em relação ao licnofolida que estava 

presente em maior concentração em LT2.  

Os extratos etanólicos LT1 e LT2 apresentaram excelente atividade antioxidante. Após 

os fracionamentos cromatográficos destes extratos, observou-se que a atividade estava mais 

concentrada na porção polar, provavelmente devido à presença de flavonóides. A fração 

LTA2 mostrou uma atividade antioxidante significativa. Entretanto, nenhum dos constituintes 

químicos isolados desta fração apresentou atividade. Assim, pôde-se concluir que 

provavelmente outras substâncias, tais como os flavonóides, detectados nesta fração, possam 

ser as substâncias ativas. 

Foi observada atividade de inibição da xantina oxidase (XO) para LT1 e LT2 e ótima 

atividade para LTA1, entretanto todas as substâncias isoladas desta fração não mostraram 

atividade de inibição da XO significativa, indicando haver um sinergismo entre as substâncias 

presentes em LTA1. Outras substâncias poderiam contribuir para a atividade de LTA1, como 

por exemplo, os flavonóides, presentes em pequenas quantidades na fração. 

Os extratos LT1 e LT2 e suas frações LTH1, LTA1 e LTA2 inibiram 

significativamente a COX-1, mostrando que este seria um dos mecanismos para o efeito 

aniinflamatório de L. trichocarpha. A atividade antiinflamatória das frações acetato de etila 

(LTA1 e LTA2) de L. trichocarpha pôde ser atribuída aos triterpenos, ao β-sitosterol e às 

lactonas sesquiterpênicas. Pelos estudos realizados, foi possível afirmar que  β-sitosterol e 

licnofolida atuam pelo mecanismo de inibição da COX-1. As demais substâncias presentes 

nessas frações, lupeol, α e β-amirinas e eremantolida C, que também apresentaram atividade 

antiinflamatória in vivo, possuem outros mecanismos de ação antiinflamatória que precisam 

ainda ser elucidados.  

Na avaliação da atividade antiinflamatória in vivo os extratos, frações e substâncias isoladas 

demonstraram atividades comparáveis ao Diclofenaco gel e à Arnica montana gel. Não foram 

identificadas diferenças de atividade entre as duas coletas realizadas para L. trichocarpha. A 

administração dos extratos e frações (a 10%) e das substâncias isoladas (a 1%), incorporados 



Conclusões gerais 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 
                                                                   104                                      Fernanda Cristina Ferrari 

em pomada, no método do edema de pata, comprovou a eficiência da via tópica para os 

extratos da espécie de Lychnophora. O fármaco Diclofenaco de dietilamônio e o fitoterápico 

Arnica montana gel, utilizados como controles positivos, não apresentaram diferenças de 

atividades entre si. Todas as análises demonstraram resultados semelhantes nas atividades 

antiinflamatórias dos extratos etanólicos, frações acetato de etila, substâncias purificadas, 

Diclofenaco gel e Arnica montana gel.  

Na avaliação da letalidade, o extrato etanólico de L. trichocarpha mostrou-se tóxico 

causando o óbito dos animais que receberam as doses de 0,750; 1,125 e 1,500 g/kg por via 

intraperitoneal em até 11 dias. Na avaliação da toxicidade aguda do extrato etanólico de L. 

trichocarpha foram observadas alterações na atividade locomotora e na capacidade 

exploratória dos animais que receberam a dose de 0,75 g/kg i.p. Ainda foram observadas 

redução do consumo de alimento e do peso corporal dos animais que receberam essa dose. 

Nas análises histopatológicas dos rins e fígado foram observadas congestão e inflamação nos 

órgãos dos animais que receberam as doses de 0,250; 0,500 e 0,750 g/kg i.p. 

Alterações histopatológicas pulmonares e cerebrais foram observadas quando a dose 

de 1,500 g/kg i.p. foi administrada aos animais.  

Os resultados obtidos justificam o uso do extrato etanólico de L. trichocarpha (arnica) 

na medicina popular como antiinflamatório e indicam que não há diferenças significativas de 

atividades para coletas das partes aéreas da planta entre os meses de agosto e outubro. Pelas 

análises de toxicidade realizadas foi possível afirmar que o uso sistêmico de L. trichocarpha 

não é seguro, sendo aconselhada apenas a utilização da via tópica para o tratamento de 

processos inflamatórios. 
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