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RESUMO 

 

O número de medicamentos para tratar a hiperuricemia é reduzido e gera efeitos 

adversos severos, justificando a busca por novas opções terapêuticas. Eruca sativa, 

popularmente conhecida como rúcula, é uma hortaliça originada do Mediterrâneo e 

leste do Irã, mas que foi domesticada na maior parte do mundo. Na medicina popular 

é conhecida por possuir várias propriedades biológicas incluindo diurética, protetora 

renal, anti-hipertensiva e antidiabética. A justificativa deste estudo se baseia na 

proposição de que tratamentos à base da rúcula poderiam ter efeitos na 

hiperuricemia, visto que ela é popularmente usada para o tratamento de 

comorbidades induzidas por níveis altos de ácido úrico. O presente trabalho propôs 

avaliar in vivo a atividade anti-hiperuricêmica (uricostática e uricosúrica) dos extratos 

hexânico e etanólico da rúcula, além de identificar seus constituintes químicos 

principais por CLAE-DAD e UHPLC-ESI-QTOF. As análises realizadas por CLAE-

DAD e por UHPLC-ESI-QTOF, sugeriram a presença de glicosinolatos e flavonóis 

poliglicosilados anteriormente identificados em outros estudos com E. sativa. O 

flavonoide majoritário do extrato etanólico, kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo, foi isolado 

do EESE e sua atividade anti-hiperuricêmica foi avaliada na dose de 10 mg/kg. Um 

método analítico foi desenvolvido e validado para quantificar o kaempferol-3,4’-O-

diglicosídeo no extrato etanólico por CLAE-DAD. Os experimentos in vivo foram 

realizados em ratos Wistar com hiperuricemia induzida por oxonato de potássio e 

ácido úrico. Alopurinol (inibidor da xantina oxidase), probenecida e benzbromarona 

(uricosúricos) foram usados controles positivos. Os tratamentos com ambos extratos 

na dose de 125 mg/kg e com kaempferol-3,4-O-diglicosídeo na dose de 10 mg/kg 

mostraram efeito hipouricêmico. Observou-se efeito dose-dependente em relação a 

atividade anti-hiperuricêmica nos tratamentos com ambos extratos. O principal 

mecanismo hipouricêmico observado para os extratos foi o uricosúrico, entretanto, 

outros mecanismos não elucidados contribuíram para o efeito anti-hiperuricêmico. 

Kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo, principal flavonoide componente do extrato etanólico 

de E. sativa foi importante para a atividade total deste extrato. Os resultados obtidos 

indicaram o potencial da E. sativa e do kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo para o 

tratamento da hiperuricemia e de doenças relacionadas.   



Palavras-chaves:   Eruca sativa, flavonoides, glicosinolatos, hiperuricemia, efeito 

uricosúrico, disfunção endotelial.



ABSTRACT 

 

The number of drugs to treat hyperuricemia is scarce and has serious adverse effects, 

justifying the search for new therapeutic options. E. sativa, popularly known as rocket, 

is a vegetable originally from the Mediterranean and eastern Iran, but which has been 

domesticated throughout the world. In folk medicine it is known for its digestive, 

aphrodisiac, diuretic, renal protective, antihypertensive and anti-diabetic properties. 

The justification of this study was sustained by the proposition that treatment based 

on rocket may exert effect on hyperuricemia, since it is used for the treatment of 

comorbidities induced by high levels of uric acid. The present work proposes to 

evaluate in vivo the anti-hyperuricemic activity (uricostatic and uricosuric) of ethanolic 

and hexane extracts as well as to identify its main chemical components by HPLC-

DAD and UHPLC-ESI-QTOF. Analysis by HPLC-DAD and UHPLC-ESI-QTOF, 

suggested the presence of glucosinolates and polyglucosylated flavonols previously 

found in other studies with E. sativa. The major flavonoid of the ethanolic extract, 

kaempferol-3,4'-O-diglucoside, was isolated and its anti-hyperuricemic activity was 

tested at the dose of 10 mg/kg. A HPLC-DAD method was developed and validated to 

quantify kaempferol-3,4'-O-diglycoside in the ethanolic extract. in vivo experiments 

were performed on Wistar rats with hyperuricemia induced by potassium oxonate and 

uric acid. Positive control groups received the drugs allopurinol (xanthine oxidase 

inhibitor), probenecid and benzbromarone (uricosuric). Doses of the tested extracts 

were at 125, 40 and 10 mg/kg and the isolated substance was tested at 10 mg/kg. 

Remarkable hypouricemic effect was observed on treatments with both extracts at 125 

mg/kg and kaempferol-3,4’-O-diglucoside at 10 mg/kg. It was noticed a dose-

dependent effect in both extracts. Main hypouricemic mechanism observed in the 

extracts was uricosuric, however it was evident that other unclear mechanisms 

contributed to the overall anti-hyperuricemic effect. Kaempferol-3,4'-O-diglucoside 

was an important contributor for the total ethanolic extract activity. Results obtained 

indicate the potential of E. sativa for the treatment of hyperuricemia. 

Keywords: Eruca sativa, flavonoids, glucosinolates, hyperuricemia, uricosuric effect, 

endothelial dysfunction.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O ser humano busca constantemente a melhoria de sua qualidade de vida. A 

descoberta de novos medicamentos tem contribuído para o tratamento e prevenção 

de diversas doenças. Produtos naturais tem se mostrado excelentes fontes de 

substâncias biologicamente ativas. Um exemplo conhecido, ganhador de um prêmio 

Nobel, foi a descoberta da atividade antimalárica da artemisinina isolada de plantas 

do gênero Artemisia. Essas plantas eram usadas pelos chineses há muito tempo 

atrás, porém só na década de 70 que esta atividade foi atribuída as espécies. Muitas 

plantas usadas na medicina tradicional foram pouco estudadas, e escondem um vasto 

potencial (CUI; SU, 2009).  

Espécies da família Brassicaceae, são comumente consumidas como alimentos 

em várias partes do mundo, e diversos efeitos benéficos são associados à seus 

constituintes químicos (KAPUSTA-DUCH et al., 2012). Dentro desta família está 

contida a Eruca sativa que é uma hortaliça popularmente conhecida como rúcula. Ela 

é utilizada na medicina tradicional por populações no oriente médio e o seu uso como 

um remédio vem desde a Grécia antiga. Já foram relatados seus benefícios para 

doenças crônicas como diabetes e hipertensão (YANIV; SCHAFFERMAN; AMAR, 

1998; MURUGAIYAH; CHAN, 2009; RAJAEI; MOHAMADI, 2012).  

Sabe-se que o desenvolvimento de diversas doenças crônicas como, hipertensão, 

diabetes e doenças vasculares está intimamente relacionado com a hiperuricemia, 

que é quando os níveis de ácido úrico no sangue estão superiores a 6,8 mg/dl. Além 

disso, essa condição clínica predispõe à episódios de artrite gotosa e nefrolitíase 

(CHOI et al., 2005; ÁLVAREZ-LARIO; MACARRÓN-VICENTE, 2011; GUSTAFSSON; 

UNWIN, 2013). Os efeitos anti-hipertensivo e antidiabético associados ao uso da 

Eruca sativa chamaram a atenção para o seu potencial em exercer efeitos na 

hiperuricemia, pois as suas patogêneses estão interconectadas (KANELLIS; KANG, 

2005; MAZZALI et al., 2007; GUSTAFSSON; UNWIN, 2013).
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Hiperuricemia e seus efeitos 

 

A hiperuricemia ocorre em função do aumento da produção de ácido úrico via 

xantina oxidase, excreção insuficiente deste metabólito ou ainda pelos dois 

mecanismos. Entretanto, sabe-se que o fator preponderante no estabelecimento da 

hiperuricemia é a hipoexcreção de urato (CHOI et al., 2005). 

O ácido úrico é formado a partir do catabolismo de nucleotídeos purínicos. 

Neste contexto dois metabólitos formados por esta via, a xantina e a hipoxantina, se 

destacam, pois são produtos intermediários que antecedem a formação do ácido 

úrico. A xantina oxidase age nestes dois metabólitos, convertendo a hipoxantina em 

xantina, e a xantina em ácido úrico (CHOI et al., 2005). Essa via é fundamental na 

etiologia da hiperuricemia, e está intrinsicamente relacionada com o aumento dos 

níveis séricos de ácido úrico. O urato, forma ionizada do ácido úrico, é totalmente 

filtrado no glomérulo renal, no entanto, cerca de 90% dele é reabsorvido. Esse 

processo ocorre por meio de transportadores específicos, como URAT1, GLUT9, 

OAT4, sendo os dois primeiros de maior relevância (GUSTAFSSON; UNWIN, 2013). 

Outros mecanismos ainda não muito bem compreendidos envolvem secreção tubular, 

por meio dos transportadores OAT e ABCG2, e secreção intestinal (BOBULESCU; 

MOE, 2012; HOSOMI et al., 2012).  

O ácido úrico em níveis normais desempenha um importante papel como um 

antioxidante natural. Nesse contexto, dados epidemiológicos indicaram a relação 

benéfica da hiperuricemia com doenças neurodegenerativas, como esclerose 

múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer, uma vez que estas doenças estão 

fortemente relacionadas com o estresse oxidativo. Entretanto dependendo das 

condições, o urato se comporta como um pró-oxidante (SO; THORENS, 2010; 

ÁLVAREZ-LARIO; MACARRÓN-VICENTE, 2011). 

Uma das doenças mais conhecidas causadas pela hiperuricemia é a artrite 

gotosa ou gota. Quando os níveis de urato no metabolismo estão acima do limiar de 

6,8 mg/dl, cristais de urato podem se precipitar nos tecidos, especialmente nas 

articulações, levando à formação de um tofo gostoso.(AZEVEDO et al., 2017; 

RAGAB; ELSHAHALY; BARDIN, 2017). Em contraste, de acordo com dados 

epidemiológicos apenas 0,5% dos pacientes com hiperuricemia acima de 9 mg/dl 
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desenvolvem gota. Sendo assim, a grande maioria dos pacientes hiperuricêmicos 

apresentam-se assintomáticos (DINCER; DINCER; LEVINSON, 2014). Quando 

cristais de urato são fagocitados por macrófagos nos líquidos sinoviais, várias 

citocinas e mediadores pró-inflamatórios são liberados no meio, iniciando um 

processo inflamatório. Esse processo é caracterizado pela ativação inicial de 

monócitos e mastócitos, que leva ao recrutamento exacerbado de neutrófilos 

(CRONSTEIN; SUNKUREDDI, 2013). 

A hiperuricemia assintomática tem sido associada, com outras doenças menos 

perceptíveis que a gota, mas extremamente importantes. Diversos estudos apontam 

o ácido úrico como tendo um papel causal no desenvolvimento de doenças 

vasculares. Foi sugerido que a hiperuricemia tem a propriedade de prejudicar a 

produção de óxido nítrico e induzir efeitos antiproliferativos em vasos sanguíneos, 

levando à condição conhecida como disfunção endotelial (KHOSLA et al., 2005). 

Alguns estudos mostraram a relação entre hiperuricemia e insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) por meio de metanálises, sugerindo que níveis elevados de ácido 

úrico são um fator de risco (HAMAGUCHI et al., 2011; TAMARIZ et al., 2011). Agentes 

uricosúrico diminuíram a concentração de ácido úrico no sangue por aumentar sua 

excreção, mas não causaram benefício na função endotelial nem no equilíbrio 

hemodinâmico. Entretanto, inibidores da xantina oxidase provocaram efeitos 

benéficos na função endotelial,  que foram associados com seu poder de reduzir o 

estresse oxidativo (GEORGE et al., 2006; OGINO et al., 2009; HARZAND; TAMARIZ; 

HARE, 2012). Esses achados sugeriram o envolvimento da xantina oxidase na ICC, 

excluindo a hiperuricemia como um contribuinte preponderante (GUSTAFSSON; 

UNWIN, 2013). Outra linha de estudo vai de encontro com essa hipótese. Um estudo 

conduzido por Kang e colaboradores (2005), observou que a proteína C reativa 

(PCR), possui um papel importante no desenvolvimento da disfunção endotelial e que 

níveis sanguíneos de ácido úrico de 6 mg/dl a 12 mg/dl regulam a expressão da PCR. 

No mesmo estudo foi mencionado que essa relação é mediada pela entrada do ácido 

úrico na célula via transportadores URAT1.  

Utilizando um modelo in vivo outro grupo de pesquisadores, sugeriu que a 

elevação do ácido úrico sérico está relacionada com o aumento da pressão arterial, 

por um mecanismo independente da deposição de cristais de urato. Demonstrou-se 

ainda que a hiperuricemia crônica pode induzir danos vasculares e glomerulares, 

contribuindo assim para o aparecimento da hipertensão arterial e doenças renais 
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(MAZZALI et al., 2007). Além do mais, já foi demonstrado que em ratos, o ácido úrico 

sérico elevado é um fator de risco para doenças renais e acelera a sua progressão 

(KANG et al., 2002). Contudo essa hipótese não foi totalmente confirmada em 

humanos e muito há para ser esclarecido. Ainda não se sabe se a hiperuricemia pode 

iniciar o processo de doença renal crônica (DRC), mas atualmente ela é considerada 

um marcador importante em doenças renais (NASHAR; FRIED, 2012). 

Outra correlação feita por diversos autores foi entre hiperuricemia e síndrome 

metabólica (LIN; TSAI; HSU, 2006; BARBOSA et al., 2011). Entretanto mais estudos 

são necessários para entender como o ácido úrico está envolvido na etiologia desta 

síndrome. Li, Hsieh, and Chang (2013) em uma revisão propuseram a relação entre 

hiperinsulinemia e hiperuricemia, como bidirecional. A hiperuricemia inibe a 

biodisponibilidade do óxido nítrico, que como consequência reduz a capacidade de 

captar glicose, levando a resistência à insulina. A hiperinsulinemia reduz a excreção 

renal de urato nos túbulos proximais, levando à hiperuricemia. Ainda foi proposto que 

a resistência à insulina seria a chave entre síndrome metabólica e hiperuricemia. A 

obesidade está relacionada com a síndrome metabólica, e estudos indicaram que a 

hiperuricemia precede esta condição. Transportadores URAT1 estão presentes em 

adipócitos e tem a função de transportar urato para dentro das células. Polimorfismos 

em genes que expressam estes transportadores são associados a obesidade e 

síndrome metabólica. Em contraste, polimorfismos em genes que expressam 

transportadores GLUT9, os quais transportam urato para fora das células, estão 

associados com a hiperuricemia, mas não com obesidade e síndrome metabólica 

(PRICE et al., 2006; SAUTIN et al., 2007; SHAFIU et al., 2013). 
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2.2. Estratégias terapêuticas na hiperuricemia 

Pacientes que apresentam concentrações de ácido úrico sérico superiores a 

6,8 mg/dl, necessitam de intervenção terapêutica. Já foi demonstrado que a 

hiperuricemia é um fator causal para o desenvolvimento da gota. Além disso, sabe-se 

que o ácido úrico possui um papel chave no desenvolvimento da síndrome metabólica, 

doenças renais, cardíacas e vasculares (HARZAND; TAMARIZ; HARE, 2012; GLIOZZI 

et al., 2016). 

No caso da gota os tratamentos disponíveis são divididos em duas 

abordagens. Gerenciamento das crises agudas e terapia de longo prazo. As crises 

agudas são tratadas com o objetivo de manejar a dor, reduzir a inflamação e restaurar 

a capacidade articular. Para estes fins são usados anti-inflamatórios não esteroidais, 

corticosteroides e a colchicina. Na terapia a longo prazo, gota crônica, almeja-se 

prevenir a instalação de novas crises reduzindo a formação de novos cristais de ácido 

úrico. Condutas utilizadas nesta abordagem são os tratamentos com inibidores da 

xantina oxidoreductase (XOD), agentes uricosúricos e uricases recombinantes 

(PEREZ-RUIZ et al., 2002; SHOJI; YAMANAKA; KAMATANI, 2004; PASCUAL; 

SIVERA, 2007).  

Na via uricostática, que se baseia na diminuição da produção de ácido úrico por 

meio da inibição da XOD, são usados como principais representantes o alopurinol e 

o febuxostate, sendo que o último possui maior seletividade pela XOD. O alopurinol, 

é comumente administrado na dose de 300 mg por dia, entretanto essa dose pode 

ser ajustada entre 100 e 900 mg por dia. A dose de 300 mg possui um perfil de 

toxicidade relativamente seguro, apresentando em 20% dos casos, efeitos adversos 

como intolerância gástrica, náusea e erupções cutâneas. Entretanto, nesta dose 

apenas metade dos pacientes apresentaram eficácia terapêutica. Reações mais 

graves como síndrome de hipersensibilidade e síndrome de Steven-Johnson 

acontecem com menor frequência, e são mais observadas em pacientes com 

insuficiência renal ou sob uso de diuréticos. O febuxostate, em sua dose mais comum 

(40 mg por dia) é mais efetivo que o alopurinol na dose de 300 mg por dia, sendo 

capaz de diminuir os níveis de ácido úrico a concentrações inferiores a 6 mg/dl, mais 

rápido e em maiores proporções de pacientes. Outras vantagens do febuxostate são 

que, apresenta metabolismo essencialmente hepático, não apresenta toxicidade 

renal, não necessita de ajustes de dose e possui menos interações medicamentosas 
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que o alopurinol. Entretanto, alguns efeitos adversos podem ser observados no uso 

do febuxostate como, alterações na função hepática e efeitos cardiovasculares 

adversos (AZEVEDO et al., 2017).  

A via uricosúrica, induz ao aumento da excreção do ácido úrico. O mecanismo 

se dá pelo bloqueio da reabsorção de urato por meio da inibição de transportadores 

específicos (URAT1, URAT9, OAT1, OAT4), aumentando assim a sua excreção. 

Probenecida e benzbromarona são fármacos que agem por esse mecanismo, sendo 

que o último é usado atualmente com restrição na clínica por apresentar toxicidade 

hepática elevada. A probenecida possui toxicidade mínima, mas existem relatos de 

reações de hipersensibilidade, podendo levar a necrose hepática fatal (ROBBINS et 

al., 2012; SURESH; DAS, 2012; GUSTAFSSON; UNWIN, 2013). Outros fármacos 

uricosúricos apresentaram grande potencial. Lesinurad, um inibidor da URAT1 é 

recomendado na clínica em associação com alupurinol, apresentando elevada 

eficácia (SAAG et al., 2017).  

 Existem estratégias não convencionais para tratar a hiperuricemia que estão 

em desenvolvimento, uma delas envolve a utilização de ligantes de fosfato não-

absorvíveis, como o Sevelamer, que diminuiu a concentração de ácido úrico sérico 

em pacientes de hemodiálise. O mecanismo sugerido ocorre pela adsorção entérica 

de urato, impedindo a sua absorção (OHNO et al., 2009). BCX4208, um inibidor da 

purina nucleotídeo fosforilase (PNF), mostrou-se efetivo em diminuir ácido úrico sérico 

em pacientes com gota. Esta enzima age em etapas superiores do metabolismo das 

purinas, inibindo a formação de hipoxantina e xantina. A menor formação destes 

produtos causada pela inibição de PNF, diminui consequentemente a formação de 

ácido úrico (BANTIA et al., 2012). Levando em consideração que os seres humanos 

não possuem a uricase, presente na maioria dos mamíferos e responsável por 

metabolizar o ácido úrico à alantoína, outra abordagem preponderante é a utilização 

desta enzima obtida por tecnologia recombinante. Um representante dessa classe é 

a pegloticase, que foi aprovada pelo FDA (Food and Drug Adminstration) para casos 

em que o tratamento convencional da gota não for indicado ou não apresentar 

resposta terapêutica. Em ensaios clínicos foi demonstrado que esta enzima diminuiu 

rapidamente o ácido úrico sérico em humanos. Essa abordagem possui como 

desvantagem a possibilidade dos pacientes desenvolverem imunotoxicidade 

(KISSEL; LAMARCHE; ROYER, 1968; SUNDY et al., 2011; SURESH; DAS, 2012).  
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2.3. A rúcula e sua fitoquímica 

A rúcula ou Mostarda da Pérsia é uma planta comestível que faz parte da flora 

do Mediterrâneo e do leste do Irã. Pertence ao gênero botânico Eruca, um membro 

da tribo Brassiceae dentro da família Brassicaceae. Eruca contém apenas uma única 

espécie, Eruca vesicaria (L.) Cav., que apresenta outras subespécies. A subespécie 

de maior importância é a E. vesicaria subsp. sativa (Miller) Thellung. (syn Eruca sativa 

Miller), esta já foi domesticada e ocupa uma grande área geográfica no mundo. As 

outras duas subespécies, E. vesicaria e E. pinnatifida, se apresentam apenas 

localmente no leste do Mediterrâneo (PIGNONE; GÓMEZ-CAMPOS, 2011). Os 

parâmetros morfológicos para E. sativa Miller são bem descritos por Gómez-Campo 

(2003). 

 Outras espécies pertencentes a família Brassicaceae são associadas ao nome 

popular rúcula. Exemplos são: Diplotaxis erucoides L. (rúcula de parede), Diplotaxis 

tenuifolia L. (rúcula selvagem), e Bunias orientalis L. (rúcula turca). Contudo, possuem 

morfologia, número de cromossomos e perfil fitoquímico diferentes (BENNETT et al., 

2006; HALL; JOBLING; ROGERS, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Foto das folhas de rúcula comercial da linhagem Selecta (Horticeres). 
Fonte: MIKAMI e ARINELSON, 2011. 
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Eruca sativa é conhecida como uma rica fonte de glicosinolatos, flavonoides, 

carotenoides, fibras, minerais e compostos fenólicos (GARG; SHARMA, 2014). 

Glicosinolatos (GSL) e flavonoides são metabólitos secundários, e tem despertado 

grande interesse em trabalhos conduzidos com espécies de rúcula. Esses compostos 

são encontrados em grandes proporções nessas espécies e a eles foram atribuídas 

propriedades biológicas (JIN et al., 2009; BELL; WAGSTAFF, 2014). Os GSL mais 

encontrados em Eruca e Diplotaxis são, 4-metiltiobutilglicosinolato (glicoerucina), 4-

metilsulfinilbutil glicosinolato (glicorafanina), 4-mercaptobutilglicosinolato 

(glicosativina) e sua forma dimérica, 4-mercaptobutilglicosinolato dimérico (MBD-

GSL). Os perfis dos glicosinolatos entre as variedades de E. sativa variam pouco 

(PASINI et al., 2012). Entretanto, estudos ontogênicos mostraram que o perfil dos 

GSL varia entre os tecidos avaliados (BENNETT et al., 2006). Bennet e colaboradores 

(2006) afirmaram que todas as partes da planta, com exceção das raízes, possuem 

concentrações consideráveis de flavonoides poliglicosilados. Adicionalmente foi 

relatado que as agliconas dos flavonoides presentes em espécies de rúcula são 

associadas a três principais flavonóis: quercetina, kaempferol e isorhamnetina 

(BENNETT et al., 2006). Existe um consenso entre estudiosos da área afirmando que 

para as espécies de Eruca, uma frequência maior de derivados do kaempferol e 

isorhamnetina é encontrada, ao passo que no gênero Diplotaxis existe uma tendência 

em acumular derivados da quercertina (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ et al., 2008; JIN et al., 

2009; BELL; WAGSTAFF, 2014). Entretanto, Bell e colaboradores (2015), chamaram 

atenção para o fato que essas espécies estão em processo evolutivo e em função 

disso seus perfis fitoquímicos podem variar. Além do fator genético, condições de 

cultivo, época de coleta, temperatura e intensidade de luz causam diferenças na 

composição química dessas espécies. Os autores relataram a presença de miricetina 

e kaempferol, anteriormente descritas somente no gênero Eruca, em dois acessos de 

D. tenuifolia. Da mesma forma heterosídeos de quercetina relatados apenas em 

D.tenuifolia, foram encontrados em acessos de Eruca. Bell e colaboradores (2015) 

ainda afirmaram que, glucosativina, tanto na forma monomérica como na dimérica 

foram identificadas e quantificadas separadamente, e as concentrações de ambas as 

formas variaram significativamente entre os acessos. Em média, 91,3% da 

concentração total de GSL foi composta por glicosativina/ MBD. Isto é muito maior do 

que as proporções apresentadas em estudos anteriores, onde valores de cerca de 

60% foram geralmente relatadas. 
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Figura 2. Estrutura química dos glicosinolatos comumente encontrados nos gêneros 
Eruca e Diplotaxis. (a) 4-mercaptobutilglicosinolato (glicosativina); (b) 
Metiltiobutilglicosinolato (glicoerucina); (c) mercaptobutilglicosinolato dimérico (MBD); 
(d) Metilsulfinilbutilglicosinolato (glicorafanina). 

Figura 3. Estrutura química das principais agliconas de flavonoides encontradas nos 
gêneros Eruca e Diplotaxis. (a) kaempferol; (b) quercetina; (c) isorhamnetina. 
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2.4. Etnofarmacologia e atividades biológicas associadas à E. sativa 

 

 A rúcula é utilizada com fins medicinais desde a Grécia antiga. Na 

revisão feita por Barazani e Ziffer-Berger (2014) são relatados diversos usos 

terapêuticos descritos em Obras como, História Naturalis por Plínio (23-77 DC) e 

Materia Medica de Dioscorides (40-90 DC). Segundo essas obras a rúcula apresenta 

efeitos anti-helmíntico, digestivo, diurético, renoprotetor, afrodisíaco e no tratamento 

de doenças oculares. O uso era feito na forma de salada, mas Dioscorides também 

relata o consumo das sementes na forma de grão ou em conserva. Essas informações 

estão de acordo com as revisadas por Yaniv e colaboradores (1998). O último ainda 

vai além, e reuni dados da literatura Rabínica que menciona o uso da rúcula no 

controle de pestes e na prevenção de infecções. Na Era Medieval e no Renascimento, 

autores como Al-Tamimi, Maimonides, Ibn Wahsiyya e Ibn Al-Baytar descrevem as 

propriedades cosméticas da rúcula (KHOOBCHANDANI et al., 2011). As sementes 

na forma de creme eram utilizadas para o tratamento da acne e a ingestão das folhas 

ou sementes era usada para se obter propriedade desodorante. Outro estudo de 

revisão mostrou que E. sativa na era medieval e Ottomânica, era usada na medicina 

como um afrodisíaco, no tratamento de inflamações, problemas estomacais e 

intestinais, doenças psicológicas e epilepsia (LEV, 2002; BARLAS; IRGET; TEPECIK, 

2011). 

Diversas populações ainda incluem a rúcula em suas etnofarmacopeias. A tribo 

Khattak de Chonthra, localizada no distrito de Karak no Paquistão, utiliza a rúcula 

para o alívio da constipação, tratamento da caspa e perda de cabelo e como um 

afrodisíaco (REHMAN et al., 2015). Ainda no Paquistão, E. sativa Garsault, um 

diferente acesso encontrado na região da Caxemira, é utilizada na medicina 

tradicional como purificante do sangue e na nutrição animal. O óleo de suas 

sementes, é empregado em massagens e no controle da caspa (AMJAD, 2015). Outro 

diferente acesso no Paquistão, Lamk, é utilizado pelo povo de Abbot Abad para o 

tratamento de afecções do trato gastrointestinal como cólica, úlcera, emese e 

hemorroidas. Além disso, acredita-se que ela traz benefícios no controle da 

hipertensão, diabetes e epilepsia. O seu óleo fixo é utilizado topicamente para o 

tratamento de infecções (SABEEN e AHMAD, 2009). O óleo fixo de Tara mira, 

designação da rúcula na região do Norte do Paquistão, se destaca no uso como 
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cosmético, principalmente por mulheres, para evitar o aparecimento de cabelos 

brancos, quando aplicado duas vezes por semana. Acredita-se que cheirar o óleo de 

Tara mira produz propriedades benéficas contra a gripe (AHMAD; AJAB KHAN; 

MUHAMMAD, 2008). 

Usos cosméticos para a planta são encontrados também no Egito, onde 

mulheres na cidade de Alexandria, utilizavam o suco das folhas para obter efeitos 

cosméticos no rosto (depilação, hidratação, nutrição, clareador e contra o 

envelhecimento) e utilizavam o óleo para tratamento capilar (ELANSARY et al., 2015). 

Um estudo etnobotânico conduzido na Jordânia apontou o uso popular de E. sativa 

para o tratamento de hipercolesterolemia e na prevenção da coagulação sanguínea 

(AFIFI e ABU-IRMAILEH, 2000). No Irã, as sementes são utilizadas para o tratamento 

de afecções da pele como perda de cabelo e sarna (RAJAEI; MOHAMADI, 2012). Um 

estudo realizado na Palestina, constatou que pacientes hipertensos utilizavam a 

rúcula como uma forma alternativa de redução da pressão arterial. Ainda foi relatado 

que ela possuiria efeitos benéficos contra o câncer (ALI-SHTAYEH et al., 2013).  

Populações africanas também utilizam E. sativa na medicina. No Marrocos, na 

região de Fez-Boulemane a rúcula é usada na medicina tradicional como alimento 

funcional. Denominada Fjel na região, ela é conhecida pelos seus benefícios contra 

o diabetes (JOUAD et al., 2001). 

Vários estudos relataram as atividades biológicas associadas a tratamentos 

utilizando E. sativa, sendo que a maioria dessas atividades estão em sincronia com 

seus usos tradicionais. A atividade antidiabética de E. sativa foi avaliada em células 

responsivas à insulina. Foi demonstrado que a fração rica em ácidos graxos exibiu 

atividade antidiabética nestas células, podendo assim ser uma potencial alternativa 

para o tratamento do diabetes tipo 2 (HETTA et al., 2017). Estes achados estão de 

acordo com os encontrados por Sultan e colaboradores (2016), que demonstraram a 

atividade hipoglicêmica do extrato hidroalcólico (EHA) de E. sativa em coelhos, com 

diabetes induzido por alloxano, quando administrado EHA na dose de 50 mg/kg, por 

28 dias consecutivos. Em outro estudo, EHA e o kaempferol isolado da rúcula foram 

capazes de promover a melhora na neuropatia diabética induzida em ratos 

associando este efeito à atenuação do estresse oxidativo causado por mediadores 

pró-inflamatórios (KISHORE; KAUR; SINGH, 2018). Choi e Kim, (2014) 
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demonstraram que o extrato etanólico de E. sativa e alguns de seus constituintes 

químicos isolados (kaempferol, quercetina e isorhmnetina) inibiram a expressão de 

citocinas pró-inflamatórias em queratinócitos imortais aneuplóides transformados 

espontaneamente (HaCaT), induzidas por lipossacarídeos (LPS), como IL-1, IL-6, IL-

8 e TNF-α. De forma similar, inibiram peptídeos antimicrobianos induzidos por LPS. 

Aparentemente, o efeito foi causado pela diminuição da transcrição de RNAm 

relacionado a essas citocinas e peptídeos. No mesmo trabalho foi constatada a 

melhora na função de barreira da pele causada pelos tratamentos com E. sativa. Os 

prováveis mecanismos são via ativação de receptores ativados por proliferador de 

peroxissoma- α (PPAR-α) e aumento de filagrina e involucrina na pele.  

Em um trabalho foi demonstrado que o EHA da rúcula possui atividade 

antiplaquetária e inibitória da formação de trombos em modelos murinos. O autor 

ainda apontou que a atividade antiplaquetária está associada a inibição do fator 

nuclear κB (NF-κB) (FUENTES et al., 2014).  

Outro estudo mostrou que a administração intravenosa e oral do extrato 

metanólico de E. sativa, bem como suas frações hexânica, clorofórmica, acetato de 

etila e aquosa, foram eficazes no tratamento da hipertensão, sendo os possíveis 

mecanismos explicados por efeitos vasodilatadores e cardiotônicos (SALMA; KHAN; 

SHAH, 2018). O óleo de sementes de rúcula causou efeitos nefroprotetores e 

hepatoprotetores em ratos com toxicidade induzida por profenofos, um pesticida 

organofosforado (FARRAG; AHMED, 2014). Em paralelo, um estudo de toxicidade 

induzida por Abamacetina (2017) em ratos mostrou que uma suspensão utilizando 

folhas frescas de E. sativa em água destilada reduziu significativamente os efeitos 

tóxicos avaliados, incluindo nefrotoxicidade e hepatotoxicidade (MELIGI; HASSAN, 

2017). 

O efeito do óleo essencial de E. sativa também foi avaliado em ratos Wistar, 

com toxicidade induzida por hipertireoidismo. O óleo essencial preveniu danos a 

tireoide, cérebro e rins (DHIBI et al., 2018). Adicionalmente, Sarwar Alam e 

colaboradores (2007) constataram o efeito nefroprotetor do extrato etanólico das 

sementes de E. sativa em ratos com nefrotoxicidade induzida por cloreto de mercúrio.  
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Em modelo in vivo foi demonstrado que o extrato etanólico de E. sativa induziu 

efeito antisecretor, citoprotetivo e antiulcerogênico (ALQASOUMI et al., 2009; SALEH; 

QADER; THAKER, 2016).  

O extrato bruto metanólico de E.sativa e algumas de suas frações atenuaram 

a atividade da urease, uma enzima chave para o crescimento de Helicobacter pylori 

(KHAN; KHAN, 2014).  

O óleo de sementes de E. sativa causou efeito anticarcinogênico em modelos 

in vivo de melanoma (KHOOBCHANDANI et al., 2011).  

Os estudos realizados até o momento mostram que E. sativa é uma espécie 

que apresenta potencial para o tratamento de diversos tipos de doenças crônicas, 

como hipertensão e diabetes.
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3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 A hiperuricemia ocorre devido a hiperprodução de ácido úrico ou a excreção 

insuficiente dele. Os níveis elevados de ácido úrico no sangue causam diversos danos 

ao paciente como o desenvolvimento de gota, disfunção endotelial, doenças 

cardíacas, renais e diabetes (KHOSLA et al., 2005; AZEVEDO et al., 2017). 

Atualmente, a terapia para hiperuricêmica utiliza fármacos uricosúricos e 

uricostáticos e em casos refratários ao tratamento da gota, são empregadas uricases 

exógenas, sendo que essas ultimas são de uso restrito devido à sua alta 

imunotoxicidade (ABHISHEK, 2018). O número de fármacos disponíveis é reduzido, 

tendo dois principais representantes uricostáticos (alopurinol e febuxostate) e dois 

uricosúricos (probenecida e benzbromarona) (AZEVEDO et al., 2017). Testes clínicos 

com alopurinol demonstraram que cerca de 40% dos pacientes respondem ao 

tratamento na dose de 300 mg. Resultados clínicos com febuxostate, nas doses de 

80 e 120 mg, se monstraram mais satisfatórios que com alopurinol (SCHUMACHER 

et al., 2008). Entretanto, nos dois casos existem relatos de efeitos adversos 

importantes. O uso do alopurinol é limitado em pacientes com doenças renais, 

enquanto o uso de febuxostate está associado com maior risco de problemas 

cardíacos. Ambos, podem apresentar reações de hipersensibilidade severas 

(SURESH; DAS, 2012; AZEVEDO et al., 2017). O tratamento com alopurinol tem um 

custo menor em relação ao tratamento com febuxostate. Assim, febuxostate é 

prescrito quando o paciente não responde a terapia com alopurinol ou quando 

apresenta restrições ao uso deste fármaco (AZEVEDO et al., 2017). 

Probenecida e benzbromarona são usados como tratamentos de segunda linha 

quando tratamento com inibidores da XO falham ou não são indicados. Podem ser 

utilizados em conjunto com uricostáticos para obtenção de efeito sinérgico 

(AZEVEDO et al., 2017). Possuem perfil de segurança inferior aos inibidores de XO. 

O uso da benzbromarona é restrito em diversos países devido a efeitos adversos 

como hepatoxicidade severa e supressão da medula espinhal. Probenecida, não é 

bem aceita na clínica assim como a benzbromarona. Ambas são potentes inibidores 

de transportadores URAT1 e OAT-4 e inibem competitivamente a excreção renal de 

ácidos orgânicos (CRITTENDEN; MICHAEL, 2013; BACH; SIMKIN, 2014). Essa 

característica diminui a excreção renal de fármacos como antibióticos, anti-
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inflamatórios não esteroidais, heparina e furosemida, tornando o seu uso pouco 

recomendado. Além disso, a meia vida de eliminação da probenecida é de 3 h-8 h e 

sua posologia é feita normalmente de 2-3 vezes ao dia, diminuindo a adesão ao 

tratamento (ROBBINS et al., 2012; BACH; SIMKIN, 2014). Dessa forma é 

preponderante a busca por novas abordagens terapêuticas para o controle da 

hiperuricemia que sejam, mais eficientes e mais seguras.  

O uso de um agente único para tratar a hiperuricemia e outras comorbidades 

que a acompanham, como Gota, hipertensão, urolitíase e diabetes tem sido discutido. 

Vantagens como simplificação da posologia, aumento da relação custo/benefício, 

redução de efeitos adversos são atrativos nesta abordagem (BACH; SIMKIN, 2014; 

ARAÚJO et al., 2016; ABHISHEK, 2018). Arhalofenato é um fármaco que possui 

atividade anti-diabética, efeito uricosúrico modesto e atividade anti-inflamatória com 

especificidade para a gota (NEOGI; CHOI, 2016; POILEY et al., 2016). Losartana é 

um anti-hipertensivo consolidado na clínica, e possui atividade uricosúrica modesta 

através da inibição de URAT1 e GLUT9. Entretanto nenhum desses fármacos é eficaz 

quando utilizado sozinho para tratar a hiperuricemia. 

Produtos naturais são considerados uma grande fonte de substâncias ativas, 

pois possuem perfil químico complexo. Já foi demonstrado o potencial de diversas 

espécies de plantas em relação a terapia anti-hiperuricêmica (DE SOUZA et al., 2012; 

ARAÚJO et al., 2016; FERRAZ-FILHA et al., 2017). Além disso, não é incomum 

encontrar exemplos que atuem em mais de dois mecanismos hipouricêmicos como 

por exemplo produtos derivados de Lychnophoras, Phyllanthus niruri e Biota orientalis 

que inibem a xantina oxidase e exibem efeito uricosúrico (ZHU et al., 2004; 

MURUGAIYAH; CHAN, 2009; BERNARDES et al., 2019). 

A rúcula, Eruca sativa Miller, é uma hortaliça difundida em diversas regiões do 

mundo e comumente utilizada na alimentação. Ela é consumida pura em saladas, 

pode ser cozida junto com outros alimentos, processada em pestos, ou na forma de 

extratos. A rúcula no Brasil é normalmente cultivada em campo aberto ou em sistema 

hidropônico (AMORIM; HENZ; MATTOS, 2007).  

 Já foi demonstrado em modelos animais que a rúcula está associada a diversas 

atividades biológicas, como ação anti-hipertensiva, nefroprotetora, antidiabética e 

diurética (JOUAD et al., 2001; BARAZANI; ZIFFER-BERGER, 2014; KIM; CHOI; KIM, 
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2014; HETTA et al., 2017; MELIGI; HASSAN, 2017; SALMA; KHAN; SHAH, 2018). 

Tais atividades são desejadas visto que a hiperuricemia é intimamente relacionada 

com a disfunção endotelial, e apontada como fator causal de doenças como 

hipertensão e diabetes (KANELLIS; KANG, 2005; ÁLVAREZ-LARIO; MACARRÓN-

VICENTE, 2011; GUSTAFSSON; UNWIN, 2013). Olhando pelo caminho inverso, 

talvez o fato de espécies de E. sativa demonstrarem benefícios na hipertensão e 

diabetes seja um importante indício que elas atuem também como agentes anti-

hiperuricêmicos. A constituição química da rúcula já foi bem estudada, e muitas 

destas atividades biológicas foram atribuídas a compostos isolados da classe química 

dos glicosinolatos e flavonoides (BENNETT et al., 2006; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ et al., 

2008; BELL; WAGSTAFF, 2014; KIM; CHOI; KIM, 2014; SALMA; KHAN; SHAH, 

2018). Entretanto, pouco se sabe sobre a química da rúcula cultivada no Brasil e os 

estudos sobre seus efeitos terapêuticos são reduzidos, apesar dessa planta 

apresentar diversos usos etnofarmacológicos relatados em outros países.  

A descoberta de efeitos anti-hiperuricêmicos em E. sativa chamaria atenção 

para o seu potencial no tratamento da hiperuricemia e suas comorbidades 

associadas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

Contribuir para o conhecimento da química da Eruca sativa Miller, variedade 

Selecta, cultivada no Brasil e avaliar os seus efeitos na hiperuricemia induzida em 

ratos. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 Obter extratos etanólico e hexânico da espécie E. sativa. 

 Caracterizar os extratos de E. sativa. 

 Avaliar a atividade anti-hiperuricêmica, de inibição da xantina oxidase hepática e 

uricosúrica dos extratos da E. sativa. 

 Isolar e caracterizar os principais constituintes químicos de um extrato ativo. 

 Desenvolver método para a quantificação de um marcador químico contido no 

extrato ativo e quantificar o marcador.  
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5. ESTUDO FITOQUÍMICO 

5.1. Métodos 

5.1.1. Material e reagentes 

Etanol P.A (Anidrol ®), hexano P.A. (Neon ®), clorofórmio P.A (Synth ®), 

acetato de etila P.A. (Qhemis), metanol P.A (Dinâmica ®), isopropanol (J.T.Baker 

®)acetonitrila (J.T.Baker ®), metanol (J.T.Baker ®), sílica gel de fase reversa (KP-

C18-HS Biotage ®),  balanças Shimadzu ® e Quimis ®, medidor de ponto de fusão 

M-560 Buchi ®, evaporador rotativo R-210 (Buchi ®), estufa MARCONI ® modelo 

MA035, moinho de facas MARCONI ®, luz ultravioleta (UV) a 254/366 nm (Blak-Ray),  

espectrofotômetro Bruker Avance III 400 MHz, cromatógrafo líquido de alta eficiência 

Waters® modelo 2695, detector de arranjo de diodos (DAD) Waters 2996, coluna 

Phenomenex, Luna® C18 (5 um, 250 x 4,6 mm), sistema UHPLC-ESI-QTOF 

(Fundação Oswaldo Cruz, Centro de Pesquisas René Rachou), coluna Shimadzu 

Shim pack XR-ODS III C18 (2,2 um; 2 x 150 mm) dispositivo de filtração Millex ® (0,45 

µm), membrana de politetrafluoretileno (PTFE, 0,45 µm) Millipore, sistema filtração 

sistema Milli-Q ® (Millipore ®), placas de CCD 10X10 Biotage ® KP-SIL, 

difenilboriloxietilamina (Sigma Aldrich), polietilenoglicol (Sigma-Aldrich). 

 

5.1.2. Obtenção do material vegetal 

As sementes de E. sativa Miller, da variedade Selecta (Folha Larga) foram 

obtidas da empresa Horticeres. O cultivo foi feito em sistema hidropônico em estufas 

cobertas, não climatizadas, no município de Mario Campos, MG, Brasil. Durante o 

cultivo, houve suplementação com fertilizante a base de N, K, P e Fe. Após a coleta, 

as partes aéreas da rúcula foram lavadas, secas em estufa com circulação de ar à 

38 °C e pulverizadas em moinho de facas. 

5.1.3. Obtenção do extrato hexânico  

As partes aéreas secas e pulverizadas da rúcula (50,0 g) foram extraídas por 

percolação contínua com hexano, até o esgotamento do material vegetal. O solvente 

foi eliminado em evaporador rotatório e o material foi mantido sob vácuo para a 

obtenção de 0,84 g de extrato hexânico (EESH) seco. 
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5.1.4. Obtenção do extrato etanólico 

As partes aéreas secas e pulverizadas da rúcula (370,0 g) foram extraídas por 

percolação contínua com etanol, até o esgotamento do material vegetal. O solvente 

foi eliminado em evaporador rotatório e o material foi mantido sob vácuo para a 

obtenção de 66,0 g do extrato etanólico (EESE) seco. 

5.1.5. Preparo dos reveladores Natural Product-Polietilenoglicol (NP-PEG) 

Para o preparo da solução de NP, adicionou-se 0,5 g de difenilboriloxietilamina 

(NP) a 50 ml de metanol. Para o preparo da solução de polietilenoglicol (PEG), 

adicionou-se 2,5 g de PEG a 50 ml de etanol. Para a revelação das cromatoplacas, 

aspergiu-se a solução de NP seguida da solução de PEG. As cromatoplacas foram 

então reveladas sob luz UV a 366 nm. 

5.1.6. Ponto de Fusão 

O ponto de fusão foi determinado em graus Celsius (°C) no medidor de ponto 

de fusão. O controle de temperatura foi ajustado para 175 ºC- 230 ºC, 0,5 ºC/min. 

 

5.1.7. Adaptação das condições analíticas por CLAE-DAD para obtenção de 

impressões digitais dos extratos da rúcula 

A técnica de CLAE-DAD foi empregada para a obtenção dos perfis 

cromatográficos (impressão digital) dos extratos da rúcula. Foram utilizadas duas 

condições de análises para atender as diferenças de polaridade dos extratos hexânico 

e etanólico. Os métodos foram desenvolvidos visando obter um perfil cromatográfico 

que detectasse o maior número possível de picos com melhor resolução da linha de 

base do sinal cromatográfico. Os métodos utilizados por Bennett et al. (2006) e 

Martínez-Sánchez et al. (2008), foram tomados como ponto de partida para o 

desenvolvimento da condição analítica para a impressão digital do extrato etanólico. 

Diversas condições foram testadas (fases móveis em eluição gradiente com 

diferentes proporções de mistura água/metanol; água acidificada/metanol acidificado; 

água acidificada/ acetonitrila acidificada), e a condição mais apropriada foi escolhida, 

levando em consideração o maior número de picos identificados e a pureza do pico 

majoritário. A condição utilizada está resumida na Tabela 1. Em relação ao extrato 

hexânico, o método utilizado por Bahadir-Acikara et al. (2018) foi o que, após 

modificações, gerou a condição estabelecida na Tabela 2. A amostra de EESH foi 
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preparada diluindo-se 1 mg de extrato em 1 ml de isopropanol. Para EESE, foi feita 

uma diluição de 2 mg de extrato em 1 ml de metanol. Um padrão de kaempferol (0,5 

mg/ml em metanol) foi injetado separadamente para comparar os resultados obtidos 

com as amostras. O volume de injeção foi de 20 µl em todas as injeções. As análises 

foram feitas em cromatógrafo a líquido de alta eficiência (CLAE), equipado com 

detector de arranjo de diodos (DAD), que teve leitura ajustada entre 200-400 nm. 

Todas as análises foram conduzidas utilizando coluna Phenomenex, Luna® C18 

(5 um, 250 x 4,6 mm). A temperatura de análise foi de 30 ºC para a condição 1 e de 

40 ºC para a condição 2. O fluxo foi de 1,0 ml/min nas duas condições. O software 

Empower® foi empregado para o processamento dos dados. Todos os 

cromatogramas foram extraídos em 264 nm. 

 

Tabela 1. Condição 1 para análise por CLAE-DAD utilizada para a obtenção do perfil 

cromatográfico (impressão digital) do extrato etanólico de Eruca sativa e algumas de 

suas frações 

Tempo 
(min) 

%A %B 

0 100 0 

10 80 20 

25 50 50 

40 0 100 

45 100 0 

60 100 0 

A: Água acidificada com ácido fórmico 0.1%; B - Acetonitrila acidificada com ácido fórmico 0.1%.  T ºC 30ºC. 

Fluxo = 1,0 ml/min.
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Tabela 2. Condição 2 de análise por CLAE-DAD para a obtenção do perfil cromatográfico 

(impressão digital) do extrato hexânico de Eruca sativa 

A: Água ultrapura; B – Acetonitrila. T ºC 40 ºC. Fluxo = 1,0 ml/min. 

 

5.1.8. Adaptação das condições analíticas por UHPLC-ESI-QTOF para 

obtenção dos perfis cromatográficos dos extratos de E. sativa 

O método usado foi adaptado de Bennett e colaboradores (2006) e Martínez-

Sánchez e colaboradores (2008). EESE (10 mg) foi diluído em 500 µl de DMSO. Em 

seguida, 100 µl desta solução foram diluídos em 300 µl de metanol. O volume de 

injeção da amostra foi de 5 µl. A análise por UHPLC-ESI-QTOF foi conduzida em 

cromatógrafo a líquido de ultra eficiência utilizando coluna (2,2 um; 2 x 150 mm; C18) 

acoplado a detector DAD que teve leitura ajustada entre 190-450 nm e detector de 

massas ajustado no modo de íon positivo. A ionização foi conduzida via ionização por 

eletrospray (IES) e a fragmentação foi feita por dissociação induzida por colisão (DIC). 

A faixa de detecção foi de 100 m/z à 1500 m/z. A nebulização foi feita em 3 Bar, a 

temperatura de secagem foi de 200 ºC e a voltagem do capilar foi ajustada para 4500 

V. A fase móvel foi composta pela solução A (ácido fórmico 0,1% em água) e solução 

B (acetonitrila acidificada com solução de ácido fórmico 0,1%). O gradiente definido 

para a cromatografia foi iniciado com 0 % da fase móvel B passando para 20 % em 

20 min, 50 % em 25 min, chegando a 100% em 40 min. A proporção de 100% de B 

foi mantida por 5 min e então retornou-se as condições iniciais em 1 min. Essa 

condição foi mantida por mais 9 min. A temperatura do forno foi de 40ºC e o fluxo de 

400 µl /min foi constante. Os compostos foram identificados comparando-se os 

resultados obtidos com a literatura e bibliotecas disponíveis.

Tempo 
(min) % A % B 

0 20 80 
70 6 94 

140 0 100 
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5.1.9. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

As análises de RMN foram realizadas na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), no labotatório de ressonância magnética nuclear (LAREMAR). A 

amostra FPK3-7 (7 mg) foi diluída em dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) e 

tetrametilsilano (TMS) foi utilizado como padrão interno. Foram feitos experimentos 

de RMN de 1H, RMN de 13C, DEPT 145ºC, COSY, HSQC e HMBC. As constantes de 

acoplamento (J) foram registradas em Hertz (Hz) e os deslocamentos químicos (δ) 

em partes por milhão (ppm). Todos os espectros obtidos foram processados no 

Software TopSpin 4.0.6 da Bruker.
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5.2. Resultados e discussão 

5.2.1. Caracterização dos extratos de E. sativa por CLAE-DAD 

A Figura 4 representa a impressão digital de EESE na condição 1 (página 18). Na 

região entre 4 e 15 minutos está aparentemente concentrada a maior parte das 

substâncias presentes em EESE, com 4 picos principais de intensidade maior e 

diversos outros minoritários, indicando uma natureza polar da constituição química de 

EESE. Após o tempo de retenção (TR) de 15 minutos, encontra-se apenas alguns 

picos minoritários ao longo do cromatograma. Na Figura 5 está representada a 

impressão digital de EESH obtida por CLAE-DAD na condição 2 (Tabela 2). Nota-se 

que EESH gerou aparentemente um cromatograma simples, com quatro picos 

principais. Nenhuma inferência foi observada pela análise dos espectros no UV dos 

picos encontrados em EESH. Comparando-se as impressões digitais de EESE e 

EESH obtidas nas condições 1 e 2, respectivamente, pôde-se observar a maior 

complexidade e polaridade do extrato etanólico.  

 

Figura 4. Perfil cromatográfico do extrato etanólico de Eruca sativa (condição 1).
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Figura 5. Perfil cromatográfico do extrato hexânico de Eruca sativa (condição 2). 

 

Mabry, Markham e Thomas (1970), estudaram o espectro de absorção no UV 

de diversas classes de flavonoides e estabeleceram que essas substâncias 

apresentam duas bandas de absorção máxima características: banda I (300-550 nm) 

e banda II (240-280 nm). Análises dessas bandas podem prever o padrão de oxidação 

das estruturas químicas dos flavonoides. Flavonóis geralmente apresentam a banda I 

na faixa de 352-385 nm. Entretanto, para os flavonóis metilados ou glicosilados a 

banda I é deslocada para a região de 328-357 nm. A região de 328-357 nm referente 

a flavonóis glicosilados se sobrepõe com a região atribuída a subclasse das flavonas. 

Entretanto nunca foi relatada essa subclasse em espécies de rúcula até 2015 (BELL; 

ORUNA-CONCHA; WAGSTAFF, 2015). Uma pesquisa feita na plataforma PubMed 

ajustando-se a busca a partir de 2015 até o presente momento, mostrou que não 

foram feitos mais trabalhos em relação a composição de flavonoides em espécies de 

E. sativa. 

A análise do espectro no UV extraído do pico K (TR = 14.9 min; Figura 6a) 

mostrou absorção em 263,5 nm característica da banda II de flavonoides. 

Bell e colaboradores (2015) por meio da análise estatística por Análise de 

Componentes Principais (ACP) inferiram que existe uma forte tendência das espécies 

de E. sativa em acumular flavonóis com núcleos de kaempferol, sendo o majoritário 

o kaempferol 3,4’-O-diglicosídeo. 

Objetivando comparar os dados do espectro no UV extraído do pico K com o 
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do kaempferol (Figuras 5 e 6), uma solução do padrão de kaempferol foi injetada nas 

mesmas condições usadas para análise de EESE por CLAE-DAD. O TR do pico do 

kaempferol (25,717 min) foi maior que o TR (14,532min) do pico K (Figura 4), 

indicando que o flavonoide K é mais polar que o kaempferol. A análise do espectro 

no UV do kaempferol padrão (Figura 6b) mostrou absorções em 263,5 nm, referente 

a banda II, e em 363,4 nm, correspondente a banda I. Observou-se deslocamento 

hipsocrômico de 27 nm da banda I do flavonoide K em relação a banda I do 

kaempferol, indicativo da presença de substituições nas hidroxilas nas posições 3 e 

4’. Não foram observadas nos espectros no UV de K e do kaempferol diferenças nos 

deslocamentos entre as bandas II, sugerindo que possuam o mesmo padrão de 

substituição no anel A. Esses achados sugeriram que o flavonoide K possui como 

aglicona o kaempferol, e que há um forte indício do flavonoide K ser o kaempferol-

3,4’-O-diglicosídeo, devido a tendência de E. sativa em acumular este metabólito 

secundário (BELL; ORUNA-CONCHA; WAGSTAFF, 2015). Análises de 

espectrometria de massas e de RMN foram feitas para confirmar esta proposição.
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Figura 6. Comparação dos espectros no UV do pico K e do padrão de kaempferol. 

(a) Espectro no ultravioleta referente ao pico K extraído do cromatograma de CLAE-

DAD de EESE na condição 1. (b) Espectro no ultravioleta do kaempferol padrão obtido 

por CLAE-DAD na condição 1. 

 

 

Figura 7. Estrutura química do kaempferol, destacando-se os anéis que formam um 

flavonoide, seu padrão de oxidação e as partes da estrutura que correspondem a 

cada banda no espectro de absorção no UV. 

A B 14.899 min 25.717 min 
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5.2.2. Caracterização dos extratos de E. sativa por UHPLC-ESI-QTOF 

Na análise do cromatograma de EESE por UHPLC-ESI-QTOF foram encontradas 

120 substâncias, destas, 9 foram identificadas. No cromatograma de EESH 

identificou-se 2 substâncias de um total de 72 picos registrados. Estes resultados 

estão resumidos nas Tabelas 3 e 4. O extrato etanólico possui maior complexidade 

que o hexânico, pois um maior número de substâncias foi detectado. Isso pode ser 

explicado pelo etanol ser um solvente capaz de extrair desde substâncias mais 

polares, como flavonoides glicosilados, até substâncias hidrofóbicas como terpenos 

menos oxidados e hidrocarbonetos. Essa característica é preponderante quando se 

estuda atividades biológicas, pois mais substâncias podem estar envolvidas nos 

efeitos biológicos. Por exemplo, interações de sinergismo e antagonismo dos efeitos 

biológicos tem a possibilidade de ocorrer. 

 

Tabela 3.  Dados das substâncias identificadas no cromatograma do extrato etanólico de E. 

sativa por UHPLC-ESI-QTOF 

 

 

  

Tempo de 
retenção 

(min) 
Substância MS+(MS2+) Pureza 

Comparação 
com a Literatura 

Área % 

1,0 Glicosativina glicosinolato 328,1384; 166,0861 - (BENNETT et al., 
2002) 

18.05 

1,4 Leucina 
 

182,0808;268,1037 
132,1019 

 

823 Banco de Massas 
Fiocruz 

2.18 

1,8 
 

Glicorafanina glicosinolato 438,0554; 
196,0457;358,0987 

- (TUYTTEN et al., 
2008; PASINI et 

al., 2012) 

0.69 

4,2 Triptofano 
 
 

188,0702 (146,0601); 
205,0968 

967 CPqRR – 
Compound Bank 

2.26 

12,6 Kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo 611,1602 (611,1598; 
449,1070;287,0544) 

771 Bell, Oruna-
Concha, and 

Wagstaff (2015) 

2.41 

14,5 Angustiona 197,1168 (179,1062) 952 Banco de Massas 
Fiocruz 

0.88 

15,1 Kaempferol-3-O-glicosídeo 449,1068 (287,0544) 790 Bell, Oruna-
Concha and  

Wagstaff (2015) 
 

0.25 

16,2 Kaempferol-3-(2-sinapoil-
glucosídeo) -4’-O-glicosídeo 

817.2178 (817,2166; 
655;1641; 369;1166; 

207;0646) 
 

- Cuyckens and 
Claeys, (2004); 

Bell; Oruna-
Concha and 

Wagstaff (2015) 
 

0.42 

46,4 Erucamida 338,3423 977 CPqRR – 
Compound Bank 

1.57 
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Tabela 4. Dados das substâncias identificadas no cromatograma do extrato hexânico de E. 

sativa por UHPLC-ESI-QTOF 

 

No espectro de flavonoides-O-glicosilados, o pico do íon molecular [M+H]+  possui 

normalmente intensidade baixa e a perda de uma molécula de açúcar é evidente. O 

produto é um íon aglicona Y0+. No caso de flavonoides-di-O-glicosilados, um 

intermediário Y1+ correspondente a perda de uma molécula de açúcar é observado 

(CAVALIERE et al., 2005). 

Através da análise por UHPLC de EESE identificou-se um pico com TR = 12,6 min 

(Tabela 3), cujo espectro de massas (Figura 8) mostrou um íon molecular com m/z 

611,1597, que sugeriu a presença do kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo em EESE. 

Fragmentações secundárias, confirmaram a perda de dois fragmentos com relação 

m/z 162, sugerindo a perda de duas hexoses. A detecção dos fragmentos m/z 

449,1074 e 287,0544 foram associados a um núcleo de kaempferol monoglicosilado 

e sua aglicona, respectivamente (Figura 9). O pico com TR=15,1 min (Tabela 3), 

mostrou um íon molecular com m/z 449,1070, que sugeriu a presença do kaempferol-

3-O-glicosídeo. Fragmentações secundárias de m/z 449,1068, levaram a perda de 

uma glicose (m/z 162) gerando o íon m/z 287,0544 que está associado a aglicona do 

kaempferol. 

 

Figura 8. Espectro de massas da fragmentação secundária do íon molecular de m/z 

611.1602 identificado no pico com TR = 12,6 min. 

Tempo de 
retenção 

(min) 
 Substância MS+(MS2+) Pureza 

Comparação 
com a Literatura 

Area % 

14,5 Angustiona 197,1172 (179,1069;161,0959) 949 Banco de Massas 
Fiocruz 

6,58 

46,4 Erucamida 338,3416 998 CPqRR 
Compound Bank 

2,72 
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Figura 9. Esquema mostrando a proposta para os fragmentos obtidos do íon 

molecular [M+H]+ com m/z 611,1602 sugerido como kaempferol-3,4’-O-diglucosídeo 

. 

 

Cuyckens e colaboradores (2003) estudaram a fragmentação de flavonóis 

glicosilados acilados, e identificaram fragmentos específicos referentes aos grupos 

acilas como cafeoil, sinapoil, feruloil, benzoil, entre outros. Foi constatado que íons 

derivados de grupos acila podem ser observados nos espectros de massas no modo 

positivo. Esse conhecimento, possibilitou a identificação, no cromatograma de EESE, 

de um flavonol glicosilado acilado. No espectro de massas do pico com TR=16,2 min 

foi observado um íon molecular com m/z 817,2178. Fragmentações secundárias 

(Figuras 10 e 11, página X) mostraram a perda de uma glicose levando a formação 

de um fragmento com m/z 655. Em sequência observou-se a perda de um fragmento 

com m/z 286, característico de uma aglicona de kaempferol, e a formação do 

fragmento com m/z 369,1166 que foi associado a um grupo sinapoilhexose. A perda 

de uma hexose (m/z 162) levou a formação do fragmento com m/z 207,0646 

referentes a um grupo sinapoil. Esses resultados, sugeriram a identidade da 

substância correspondete ao pico com TR= 16,2 min como sendo o kaempferol-3-(2-

sinapoil-glucosídeo) -4’-O-glicosídeo. 

No cromatograma de EESE foram identificados glicosativina glicosinolato e 
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glicorafanina glicosinolato, tempos de retenção 1,0 e 1,8 min, respectivamente. Essa 

afirmação foi sustentada pela identificação nos espectros de massas dos sinais  de 

m/z 328,1384 e 166,0861, característicos da glicosativina e m/z 438,055; 358,0987 e 

196,0457 correspondente à glicorafanina (BENNETT et al., 2002; TUYTTEN et al., 

2008; PASINI et al., 2012). 

Os compostos identificados em EESE, foram anteriormente identificados por 

diversos outros pesquisadores que estudaram a química da E. sativa, como 

glicosinolatos e flavonóis (BENNETT et al., 2006; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ et al., 2008; 

BELL; WAGSTAFF, 2014; BELL et al., 2017). Até o momento foram isolados e 

caracterizados em E. sativa apenas flavonóis, sendo esses em sua maioria 

poliglicosilados e possuindo três agliconas principais: kaempferol, quercetina e 

isorhamnetina (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ et al., 2008). De acordo com a literatura, 

espécies de E. sativa acumulam principalmente derivados do kaempferol (BELL; 

ORUNA-CONCHA; WAGSTAFF, 2015). Dessa forma foi possível comprovar, que a 

variedade Selecta de E. sativa (planta estudada no presente trabalho), possui a 

mesma tendência em acumular derivados do kaempferol, como demonstrado por 

outros autores. 

Outros trabalhos mostraram uma variedade maior de glicosinolatos encontrados 

em maiores quantidades como glicorafenina, glicoerucina e DMB. Em EESE, apenas 

os glicosinolatos glicorafanina e glicosativina foram identificados por UHPLC-ESI-

QTOF. Uma explicação para o menor número de glicosinolatos identificados pode 

estar associada ao solvente utilizado na extração. A maioria dos trabalhos que 

identificou quantidades e variedades maiores de glicosinolatos usou metanol e água 

aquecida na extração (BENNETT et al., 2006; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ et al., 2008; 

TUYTTEN et al., 2008; BELL; ORUNA-CONCHA; WAGSTAFF, 2015) 
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Figura 10. Espectro de massas da fragmentação secundária do íon molecular de 
m/z 817,2178 correspondente ao pico com TR = 16,2 min do cromatograma do 
extrato etanólico de Eruca sativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Esquema mostrando a proposta para os fragmentos obtidos do íon 

molecular [M+H]+ com m/z 817,2178 sugerido como kaempferol-3-(2-sinapoil-

glucosídeo) -4’-O-glicosídeo.
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Os aminoácidos leucina e triptofano foram identificados em EESE pela 

comparação dos espectros de massas destas substâncias (registrados no banco de 

dados) com aqueles referentes aos picos com TR de 1,4 e 4,2 min no cromatograma 

de EESE, respectivamente, confirmando as suas identidades (Tabela 3). Esses 

aminoácidos (leucina e triptofano) são precursores biossintéticos dos glicosinolatos 

(MITHEN et al., 2000). Bell e colaboradores (2017) quantificaram aminoácidos em 

acessos de E. sativa encontrando teores de leucina na faixa de 2,6 a 3,5 µg/g. Esses 

autores ainda determinaram em acessos de E. sativa os teores de íons poliatômicos 

como: sulfato (12,8 g/kg), cloreto (12,6 g/kg), fosfato (14,6 g/kg) e nitrato (26,9 g/kg). 

Angustiona e erucamida foram identificadas nos dois extratos (Tabela 3 e 4) pela 

comparação dos dados obtidos pelas análises dos espectros de massas destas 

substâncias com aqueles armazenados no banco de dados Bruker Compass Data 

Analysis 4.2 e do laboratório René Rachou (Fiocruz). Esses resultados permitiram 

inferir que tanto a extração com hexano como a com etanol foram capazes de extrair 

as substâncias sugeridas como erucamida e angustiona. 

 

5.2.3. Isolamento do flavonoide K 

Diversos métodos foram testados para o isolamento do kaempferol-3,4’-O-

diglicosídeo, como cromatografia em coluna de fase normal utilizando sílica gel 60, 

sílica gel Flash 60, Sephadex-LH20 e sílica de fase reversa. O método de 

cromatografia usando sílica de fase reversa foi o mais eficaz para purificar o 

flavonoide K. 

EESE foi inicialmente submetido ao método proposto por Nazif e 

colaboradores (2010), com modificações. EESE (55,00 g) foi dissolvido em 300 ml de 

água destilada a 60 ºC. O material foi mantido sob refrigeração durante a noite e 

depois filtrado em papel de filtro originando um resíduo insolúvel (EESEres; 21,67 g) 

e um filtrado aquoso (EESEAq1). O filtrado EESEAq1 foi submetido a partição líquido-

líquido com 3 porções de 150 ml de clorofórmio originando a fração clorofórmica 

EESECl (0,34 g) e aquosa (EESEAq2). Em seguida, a fração EESEAq2 foi submetida 

a partição com acetato de etila, utilizando 3 porções de 150 ml, para a obtenção das 

frações acetato etílica (EESEaE, 0,27 g) e aquosa (EESEAq3). A fração EESEAq3 foi 

evaporada sob pressão reduzida. Ao resíduo originado foram adicionados 300 ml de 
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metanol e, após filtração, foram obtidos o precipitado EESEPR (7,78 g) e a fração 

aquosa EESEAq4 (18,16 g). O método usado encontra-se resumido na Figura 12. 

  

  

Figura 12. Esquema de partição líquido-líquido realizada com o extrato etanólico de 
Eruca sativa (EESE). 

 
A fração EESEAq4 (2,5 g) foi diluída em água destilada em quantidade suficiente 

para solubilização da amostra (2 ml) e adicionada à coluna previamente preparada 

com sílica de fase reversa. Para o empacotamento da coluna (20 mm de diâmetro; 

50 cm de altura) utilizou-se 75 g de sílica (KP-C18-HS). A coluna foi estabilizada com 

água destilada, e a eluição foi em gradiente empregando misturas de água destilada 

e metanol em polaridades decrescentes, como resumido na Tabela 5. Um total de 

114 frações de 10 ml cada foram recolhidas. O monitoramento foi feito por CCD 
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(revelador NP-PEG). Nas frações eluídas com água:metanol (70:30) e (60:40) foi 

detectada a presença do flavonoide K. Essas frações foram reunidas, de acordo com 

semelhanças dos perfis cromatográficos. As frações que apresentaram o flavonoide 

com maior grau de pureza foram reunidas e nomeadas como FPK1 (0,135 g), e as 

frações que apresentaram o flavonoide com grau de pureza menor foram reunidas e 

nomeadas como FPK2 (0,196 g). Para obtenção de maior quantidade do flavonoide K 

os procedimentos realizados para o fracionamento de EESEAq4 foram repetidos 

cinco vezes.   

Tabela 5. Fracionamento de EESEAq4 por cromatografia em coluna aberta de sílica de fase 

reversa 

Eluente Frações (10 ml) 

Água (100) 1-16 

Água: Metanol (90:10) 17-30 

Água: Metanol (80:20) 31-45 

Água: Metanol (70:30) 46-68 

Água: Metanol (60:40) 69-93 

Metanol (100) 94-114 

 

As frações reunidas FPK1 e FPK2, obtidas dos fracionamentos de EESEAq4 

de acordo com procedimentos descritos acima, foram submetidas, separadamente, a 

um fracionamento por coluna aberta em sílica de fase reversa. As amostras foram 

diluídas em quantidade suficiente de água destilada, para aplicação na coluna. Para 

o empacotamento da coluna (47,0 cm x 1,2 cm) utilizou-se 6 g de sílica de fase 

reversa (KP-C18-HS). A coluna foi estabilizada com água destilada, e a eluição foi em 

gradiente empregando misturas de água destilada e metanol em polaridades 

decrescentes, como resumido na Tabela 6. Do fracionamento cromatográfico de 

FPK1 foram recolhidas um total de 65 frações de 5 ml cada, e do fracionamento 

cromatográfico de FPK2 foram obtidas 70 frações de 5 ml cada. O flavonoide K foi 

detectado, por CCD revelada com NP-PEG, nas frações eluídas com água:metanol 

(75:25) em ambos os fracionamentos. O monitoramento foi feito por CCD, e as 

frações contendo o flavonoide K foram reunidas de acordo com seus perfis 

cromatográficos. Nomeou-se as frações com grau de pureza maior como FPK3 

(0,048 g), e as frações contendo o flavonoide K mais impuro como FPK4 (0,130 g). 
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A fração FPK3 foi submetida a fracionamento cromatográfico em coluna aberta 

contendo sílica de fase reversa. Para ser aplicada na coluna, a amostra foi diluída em 

quantidade suficiente de água destilada. Para o empacotamento da coluna 

(33,0 cm x 1,0 cm) utilizou-se 4 g de sílica de fase reversa (KP-C18-HS). A coluna foi 

estabilizada com água destilada, e a eluição foi em gradiente empregando misturas 

de água destilada e metanol com polaridades decrescentes, como resumido na 

Tabela 7. O monitoramento foi realizado por CCD, e as frações contendo o 

flavonoide K foram reunidas de acordo com seus graus de pureza. A reunião das 

frações oriundas do fracionamento de FPK3 estão resumidas na Tabela 8. Um total 

de 80 frações de 5 ml foram recolhidas para o fracionamento de FPK3. As frações 

contendo o flavonoide K foram eluidas quando a proporção de fase móvel estava com 

água:metanol (75:25). A fração reunida e nomeada como FPK3-7 (0,007 g) consistiu 

de um sólido amarelo e foi considerada pura por apresentar apenas uma mancha em 

seu perfil cromatográfico na CCD (Figura 13) e uma estreita faixa de fusão (P.F 217,3- 

218,9ºC). Dessa forma, FPK3-7 foi selecionada para análise por RMN para 

elucidação de sua estrutura química.  

O fracionamento de FPK4 foi conduzido da mesma maneira que o 

fracionamento de FPK3 e não gerou frações com grau de pureza satisfatório. As 

frações impuras contendo o flavonoide K oriundas do fracionamento de FPK3 e FPK4, 

foram reunidas e fracionadas novamente, seguindo o método do fracionamento de 

FPK3 (Tabela 7). Este procedimento foi repetido mais 3 vezes com o intuito de 

aumentar a quantidade do flavonoide K puro. 

 

Tabela 6. Fracionamento de FPK1 e FPK2 por cromatografia em coluna aberta de sílica de 

fase reversa 

Eluente Frações FPK1 (5 ml) Frações FPK2 (5 ml) 

Água (100) 1-5 1-5 

Água: Metanol (90:10 6-15 6-15 

Água: Metanol (80:20) 16-23 16-24 

Água: Metanol (75:25) 24-45 25-48 

Água: Metanol (70:30) 46-51 49-56 

Metanol (100) 52-65 57-70 
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Tabela 7. Fracionamento de FPK3 por cromatografia em coluna aberta de sílica de fase 

reversa 

Eluente Frações FPK1 (5 ml) Frações FPK2 (5 ml) 

Água (100) 1-5 1-5 

Água: Metanol (90:10 6-15 6-15 

Água: Metanol (80:20) 16-23 16-24 

Água: Metanol (75:25) 24-45 25-48 

Água: Metanol (70:30) 46-51 49-56 

Metanol (100) 52-65 57-70 

 

 

Tabela 8. Reunião de frações do fracionamento de FPK3 por cromatografia em coluna de 

sílica de fase reversa 

Código Frações (5 ml) Massa (g) 

FPK3-1 1-10 0,001 

FPK3-2 11-17 0,003 

FPK3-3 18-21 0,004 

FPK3-4 22-26 0,005 

FPK3-5 27-28 0,001 

FPK3-6 29-34 0,008 

FPK3-7 35-43 0,007 

FPK3-8 44-54 0,003 

FPK3-9 55-71 0,005 

FPK3-10 72-80 0,004 
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Figura 13. CCD em sílica gel 60G relativas a algumas frações do fracionamento de 
FPK3. Fase móvel: butanol: ácido acético: água (40:10:50). (A) Revelado sob luz UV 
365 nm. (B) Revelado com NP-PEG sob luz UV 365 nm. 

 

 

Para confirmar se a fração isolada FPK3-7 se tratava do flavonoide K, 

identificado como majoritário no perfil cromatográfico de EESE, esta fração foi 

injetada nas mesmas condições usadas para análise de EESE por CLAE-DAD 

(condição 1). 

O perfil cromatográfico de FPK3-7 (Figura 14), apresentou um pico majoritário 

com TR de 14,833 min correspondendo a 96% do cromatograma. O espectro no UV 

deste pico está ilustrado na Figura 15. Estes dados confirmaram que a substância 

isolada tratava-se do flavonoide K que foi identificado em EESE. 
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Figura 14. Cromatograma da fração FPK3-7 obtido por CLAE-DAD na condição 1 de 

análise. 

 
 

 
Figura 15. Espectro de absorção no UV do constituinte de TR = 14,833 min extraído 
do cromatograma de FPK3-7 obtido por CLAE-DAD na condição 1 de análise. 



39 
 

5.2.4. Elucidação estrutural do flavonoide K por RMN. 

Dados anteriores obtidos por CLAE-DAD confirmaram que a substância 

isolada se tratava de um flavonoide (Figura 13). A estrutura construída a partir dos 

dados obtidos das análises por RMN se encontra na Figura 20. O padrão de 

oxigenação do flavonoide foi analisado e determinado pelo espectro de RMN de 1H 

(Figura 16 e 17). A presença dos dupletos em H 6,44 (1H, J = 1,96 Hz) e H 6,21 (1H, 

J = 1,96 Hz) foram associados ao acoplamento alílico entre hidrogênios aromáticos 

com relação meta no anel A que corresponderam, respectivamente, a H8 e H6. O 

sinal em H 12,56 foi associado à presença de uma hidroxila quelatogênica em C5 

(ligação de hidrogênio com a carbonila em C2) confirmando a hipótese de um anel A 

com oxidações em C5 e C7 (Figura 16). 

A ausência de sinais no espectro de RMN de 1H referentes ao anel C indicou 

que a molécula se tratava de um flavonol (oxidação em C3). Os dupletos em H 8,12 

(2H, J = 8,8 Hz) e H 7,15 (2H, J = 8,8 Hz), foram correlacionados ao acoplamento 

entre hidrogênios aromáticos simétricos com relação orto no anel B. Isso indicou que 

o anel B, se tratava de um grupo fenil p-substituído com oxidação em C4’. O sinal em 

H 8,12 foi atribuído aos hidrogênios H2’ e H6’ com relação meta a oxidação em C4’, 

ao passo que o sinal em H 7,15 foi atribuído aos hidrogênios H3’ e H5’ com relação 

orto à esta oxidação. Estudos espectrofotométricos feitos por Ishikura e Hayashida 

(1979) sugeriram que o dupleto em H 7,15 sofre efeito de blindagem pelos elétrons 

do oxigênio em C4’ e que este oxigênio pertence a uma glicose e não a um grupo 

hidroxila, uma vez que os hidrogênios aromáticos correspondentes ao kaempferol 

apareceram em H 6,95 (DMSO-d6). 

Os sinais em H 5,48 (d, 7,6 Hz, 1H) e H 5,03 (d, 7,2 Hz, 1H) foram associados 

a presença de dois hidrogênios ligados a carbonos anoméricos, indicando a presença 

de duas unidades glicosídicas em posições O-glicosiladas diferentes na aglicona. A 

região do espectro de RMN de 1H entre H 3,00 – 3,75 foi atribuída aos carbonos 

alifáticos e hidroxilas de grupos glicosídicos. O sinal residual da HOD em H 3,5 se 

sobrepôs aos sinais referentes aos grupos glicosídicos, dificultando as atribuições 

para os hidrogênios dos açúcares no espectro de RMN de 1H. Dessa forma, 

experimentos de RMN de 13C e 2D foram conduzidos para se fazer as atribuições 

remanescentes. 
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Figura 16. Espectro de RMN de 1H de FPK3-7 (DMSO-d6, , 400 MHz). 

 

Figura 17. Expansão do espectro de RMN de 1H de FPK3-7 (DMSO-d6, , 400 MHz), 

região de 5,0-8,2. 
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No espectro de RMN de 13C foram registrados 24 sinais (Figura 18) que estão 

resumidos na (Tabela 9). O sinal em C 133,72, referente à carbono ligado a oxigênio, 

foi atribuído a C3 e confirmou tratar-se de um flavonol (DA SILVA; DE CARVALHO; 

BRAZ-FILHO, 2009). Os sinais em C 130,63 e C 115,83, de acordo com a análise 

de suas correlações no mapa de contornos HSQC (Figura 19), representaram dois 

pares simétricos de carbonos metínicos e foram associados ao anel B. O maior 

deslocamento químico encontrado (C 130,63) foi similar ao deslocamento químico 

encontrado para o benzeno (~C 130,0), confirmando que estes carbonos ocupam 

posição meta em relação ao C4’. O deslocamento químico do sinal em C115,83 foi 

referente aos carbonos localizados na posição orto em relação ao C4’, cujo efeito de 

blindagem deslocou o sinal para uma região mais próxima do TMS, em relação ao 

sinal do benzeno. Portanto, o sinal em C130,63 foi atribuído a C2’ e C6’ enquanto o 

sinal em C115,83 foi atribuído aos carbonos C3’ e C5’ do anel B. Estas informações 

comprovaram a presença de oxidação em C-4', estando de acordo com os achados 

encontrados pela análise do espectro de RMN de 1H. 

Figura 18. Espectro de RMN de 13C de LT7 (DMSO-d6, , 100 MHz). 
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Através do experimento de HSQC (Figura 19), foi possível atribuir os 

hidrogênios identificados aos seus respectivos carbonos (Tabela 9). A presença de 

correlações em fases opostas, representados em rosa no mapa de contornos HSQC, 

confirmou a presença de dois carbonos metilênicos (-CH2), em C 60,63 e C 60,88, 

referentes às duas moléculas de glicose. Foram encontrados dois hidrogênios com 

vizinhanças químicas diferentes para cada carbono metilênico. 

 

Figura 19. Mapa de contornos HSQC de FPK3-7
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Tabela 9. Sinais de carbono encontrados no espectro de RMN de 13C, 100 MHz de 
FPK3-7 e suas correlações com RMN de 1H através do mapa de contornos HSQC. 

Glic: glicosídico 

Por meio do mapa de contornos COSY-1H-1H (Figuras 21 e 22) foi possível 

observar as correlações entre H6H8, H2’ e H6’  H3’ e H5’, representados pelas 

correlações entre os sinais em H 6,44 - 6,20 e em H 8,12 - 7,15, respectivamente, 

comprovando a estrutura dos anéis A e B. Foram encontradas correlações entre os 

sinais de Ha1-Ha2 e de Hb1-Hb2, ligados a carbonos anoméricos das moléculas de 

glicoses e seus respectivos hidrogênios glicosídicos vizinhos, representados pelas 

correlações entre os sinais em H 5,479 – 3,18 e em H 5,03 – 3,28. Também, 

identificou-se correlações entre os sinais de Ha6 e os sinais de Ha5 e os sinais de 

Hb6 e os sinais de Hb5, comprovando que cada açúcar possuía um grupo (-CH2-OH) 

ligado diretamente ao anel glicosídico. Não foi possível identificar no mapa de 

contornos COSY-1H-1H as correlações entre os hidrogênios restantes dos grupos 

glicosídicos, devido a semelhança química entre eles, superposição das intersecções 

no mapa de contornos COSY-1H-1H e influência do sinal residual da água em DMSO. 

 

 

HSQC   C  H HSQC  C  H 

CH2a glic 
 

60,63  3,69; 3,47  
Ca1-
Ha1  

100,86 5,47  

CH2b glic  60,88 3,57; 3,32  - 103,96 - 

CH glic 
 

69,58  3.18  
H3’H5’-
C3’C5’ 

115,83 7,15  

CH glic  69,91  3.07 - 123,77  - 

(2x) CH glic 
 

73,23  3.27 
H2’H6’-
C2’C6’ 

130,63  8,12  

CH glic  74,21  3.16  - 133,72  - 
CH glic  76,50  3.28 - 155,54  - 
CH glic  77,10  3.39 - 156,55  - 
CH glic  77,62  3.08 - 159,24  - 
C8-H8  93,86 6,44 - 161,21  - 
C6-H6  98,93  6,20 - 164,81  - 

Cb1-Hb1  99,97  5.02 - 177,49  - 
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Figura 20. Atribuições para a estrutura química de FPK3-7 identificado como 

kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo 

 

Figura 21. Mapa de contornos COSY 1H-1H de FPK3-7. 
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Figura 22. Expansão do mapa de contornos COSY 1H-1H de FPK3-7. 

 

A análise do mapa de contornos HMBC (Figura 23) teve como objetivo 

confirmar a posição dos carbonos que não estavam ligados a nenhum hidrogênio, 

bem como definir a posição em que as unidades glicosídicas se encontravam. 

Correlações de longa distância são melhor visualizadas na Figura 24. Correlações 

entre os carbonos do anel A (C10; C7 e C5) podem ser vistas nos eixos que 

interceptam o sinal de H8 e H6. Em relação ao anel B e C, as correlações encontradas 

confirmam as atribuições feitas para os C1’, C4’ e C2. As correlações encontradas 

nos eixos dos carbonos anoméricos, confirmam a ligação das moléculas de glicose a 

C3 e C4’ (Figura 21).
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Figura 23. Mapa de contornos HMBC de FPK3-7. 

 

O

O
OH

HO

O

O

O

HO

OH

OH

O

HO
OH

OH

CH2a

CH2b

OH

OH

Hb1

Hb2

Ha1

Ha2

H6'

H5'

H3'

H2'
H8

H6

Ha3

Ha4

Ha5

Hb3

Hb4

Hb5

A

B

C



47 
 

 

Figura 24. Expansão do mapa de contornos HMBC de FPK3-7. 
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Com base nas análises dos dados obtidos dos espetros de RMN de 1H e de 
13C e dos mapas de contorno COSY-1H-1H, HSQC e HMBC foi possível concluir que 

a substância FPK3-7, se tratava do kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo (Figura 20). 

Adicionalmente, os dados obtidos através de RMN de 1H e de 13C do kaempferol-3,4’-

O-diglicosídeo (DMSO-d6) obtido das sementes de Ophiopogon jaburan por Ishikura; 

Hayashida (1979) foram comparados (Tabela 10 e 11) e considerados equivalentes. 

 

Tabela 10. Dados de RMN de 1H do kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo a 200 MHz em 

DMSO-d6  (ISHIKURA; HAYASHIDA, 1979) e FPK-3 a 400 MHz em DMSO-d6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrogênio FPK3-7 ()  Literatura  () 
glicosídicos 3,07- 5,47 (22H) 3 – 5,7 (22H) 

H6 6,20 (1 H, d, J = 1,96 Hz) 6,22 (1 H, d, J = 1,95Hz) 
H8 6,44 (1 H, d, J = 1,96 Hz) 6,46 (1 H, d, J = 1,95 Hz) 

H3` e H5` 7,15 (1 H, d, J = 8,80 Hz) 7,13 (2 H, d, J = 8,79 Hz) 
H2` e H6` 8,12 (1 H, d, J = 8,80 Hz) 8,16 (2 H, d, J = 8,79 Hz) 

OH 7 - 10,92 (1H, s) 
OH 5 12,56 (1H, s) 12,51 (1H, s) 
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Tabela 11. Dados de do RMN de 13C de kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo a 100 MHz 

em DMSO-d6 (ISHIKURA; HAYASHIDA, 1979) e FPK3-7 a 100 MHz em DMSO-d6. 

Carbono FPK3-7 () Literatura () 

C2 155,54 155,58 

C3 133,72 133,74 

C4 177,49 177,48 

C5 156,55 156,34 

C6 98,93 98,69 

C8 93,86 93,67 

C7 164,81 164,15 

C9 159,24 159,16 

C10 103,96 103,97 

C1’ 123,77 123,64 

C2’ e C6’ 130,63 130,57 

C3’ e C5’ 115,83 115,74 

C4’ 161,21 161,10 

-CH2O- 60,63 60,62 

-CH2O- 60,88 60,56 

-CH< 69,58 67,81 

-CH< 69,91 69,51 

(2x) -CH< 73,23 71,16 

-CH< 74,21 73,12 

-CH< 76,50 75,76 

-CH< 77,10 76,41 

-CH< 77,62 76,00 
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6. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO PARA 

QUANTIFICAÇÃO DO KAEMPFEROL-3,4’-O-DIGLICOSÍDEO NO 

EXTRATO ETANÓLICO DE E. SATIVA. 

Com o objetivo de validar um método capaz de quantificar kaempferol-3,4’-O-

diglicosídeo contido em extrato etanólico de E. sativa foram realizadas buscas na 

literatura, a respeito dos métodos utilizados. Em decorrência da indisponibilidade de 

se obter uma substância química de referência para uso na validação do método para 

quantificação verificou-se a possibilidade de uso de uma curva de calibração externa 

(BELL; ORUNA-CONCHA; WAGSTAFF, 2015; LACHOWICZ; SELIGA; PLUTA, 

2020) ou de calibração interna (JIN et al., 2009) empregando um composto com 

comportamento similar. Assim, uma abordagem para quantificação foi desenvolvida 

em termos de equivalentes de um composto com absorções no UV-vis semelhante 

(rutina), e o método utilizando uma curva de calibração externa de padrão adicionado 

na matriz (EESE) foi escolhido, com o intuito de levar em consideração o efeito matriz. 

As concentrações de kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo foram obtidas em mg de rutina 

equivalentes/ml. 

O método foi validado empregando parâmetros baseados na RDC 166/17 

(BRASIL, 2017) e em legislações internacionais (ICH, 1995) . Foram conduzidos 

ensaios de seletividade, linearidade, precisão, precisão intermediária e exatidão. Os 

limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) também foram estabelecidos. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Prisma ®.  

As condições cromatográficas utilizadas para a validação do método foram as 

mesmas desenvolvidas para a condição 1 da análise de CLAE-DAD (capítulo 4.1.8., 

página 19). 

 

6.1. Métodos 

 

6.1.1. Seletividade 

Para avaliar a seletividade do método frente a produtos de degradação, EESE 

foi submetido a condições drásticas em meio básico e em meio ácido. Os 

procedimentos foram realizados em triplicata. Após a degradação forçada foi 

realizada a quantificação do kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo, cujo decaimento 
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demonstrou que foram formados produtos de degradação. Avaliou-se a pureza de 

pico demonstrando que o método desenvolvido é capaz de quantificar o analito de 

interesse sem a interferência do produto de degradação formado. Foram preparadas 

três soluções estoque contendo 4 mg/ml de EESE em metanol de forma 

independente. Para induzir hidrólise ácida, a um eppendorf contendo 0,5 ml de uma 

solução 1 mol/l de HCl adicionou-se 0,5 ml da solução estoque 4 mg/ml de EESE. O 

eppendorf foi mantido em temperatura ambiente por 21 h. Após este período, a reação 

foi neutralizada com 1 ml de uma solução 0,5 M de NaOH. A concentração final do 

extrato foi de 1 mg/ml.  

A hidrólise básica foi conduzida pipetando-se 0,5 ml da solução estoque 

(4 mg/ml) e transferindo para um eppendorf contendo 0,5 ml de uma solução 1M de 

NaOH. O eppendorf foi mantido em temperatura ambiente por 18 h, e então a reação 

foi neutralizada com 1 ml de uma solução 0,5 mol/l de HCl. A concentração final do 

extrato foi de 1 mg/ml.  

Uma solução de EESE a 1 mg/ml em metanol foi preparada e considerada 

como tempo 0 das hidrólises ácidas e básicas, utilizando a mesma solução estoque 

(4 mg/ml) e os mesmos procedimentos de diluição realizados. 

As amostras foram filtradas e injetadas no cromatógrafo. Para determinação 

da porcentagem de degradação do pico referente ao kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo 

e avaliação do ângulo de pureza do sinal cromatográfico utilizou-se o software 

Empower®. 

6.1.2. Linearidade, precisão, exatidão, LD e LQ. 

A linearidade do método foi avaliada construindo curvas analíticas pelo modo 

de calibração externa, utilizando a rutina como substância de referência, uma vez que 

o método foi seletivo quando a rutina foi adicionada ao extrato. Soluções estoque de 

rutina (1 mg/ml) e do EESE (4 mg/ml) foram preparadas utilizando metanol como 

solvente, em triplicata. Todas as soluções utilizadas nas curvas analíticas tiveram 

concentrações de EESE de 1 mg/ml e foram obtidas partindo das soluções estoque 

de EESE (4mg/ml). Cada curva analítica contou com 5 pontos, com concentrações 

crescentes de rutina (0,01; 0,02; 0,03; 0,04 e 0,05 mg de rutina/ml). A linearidade foi 

determinada, em dois dias diferentes.  
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A precisão foi expressa por meio da repetibilidade e da precisão intermediária. 

A exatidão foi expressa como desvio percentual da concentração nominal. Para isso, 

foi utilizado, em triplicata, a concentração baixa (CB) (0,01 mg/ml), média (CM) (0,03 

mg/ml) e alta (CA) (0,05 mg/ml), em dois dias de análise. 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram obtidos a partir da 

razão do desvio padrão do intercepto com o eixo Y (n=6) com a inclinação da curva 

analítica média obtida. Multiplicou-se por 3 esta razão para se obter LD e por 10 para 

se obter LQ (BRASIL, 2017). 

 

6.1.3. Quantificação do kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo em EESE. 

Três soluções estoques de EESE 4 mg/ml em metanol foram preparadas.  A 

partir desta, foram obtidas soluções com concentração teórica de 2 mg/ml em 

metanol. Kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo, presente nas soluções, foi quantificado 

empregando o método por CLAE-DAD desenvolvido e validado. A curva analítica (Y 

= 3.39333e+007 - 48791.8) foi utilizada para determinação das concentrações e os 

resultados foram expressos em mg rutina equivalentes / mg EESE.
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6.2. Resultados e discussão 

6.2.1. Seletividade 

Em meio ácido (21 h), ocorreu a degradação de 11,5 % ± 0,019 do flavonoide 

ao passo que em meio básico ocorreu a degradação de 46,6 % ± 8,735.  O ângulo de 

pureza em todos os casos foi menor que o limiar de pureza confirmando que os picos 

estavam puros, e não havia produtos de degradação coeluindo com o kaempferol-O-

3,4’-diglicosídeo, tanto no meio ácido como no meio básico. 

Para avaliar a seletividade do método frente a rutina, soluções de rutina de 

concentrações conhecidas foram adicionadas a soluções de EESE. Foi observado 

que os picos referentes a kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo e rutina possuem tempos de 

retenção diferentes (14,8 e 16,2 min, respectivamente), como demonstrado na 

Figura 25. A análise de pureza de pico confirmou que tanto a rutina como o 

kaempferol- O-3,4’-diglicosídeo apresentaram picos puros, confirmando a 

seletividade do método quando a rutina foi adicionada. 

 

Figura 25. Perfil cromatográfico do extrato etanólico de Eruca sativa com padrão de 

rutina adicionado obtido na condição 1 de análise (CLAE-DAD). 

6.2.2. Linearidade, precisão, exatidão LD e LQ. 

A reta média gerada no 1º dia foi Y = 3.364e+007*X – 44233 (R2 =0,9973), e a 

gerada no 2º dia foi Y = 3.422e+007*X – 53351 (R2 =0,9946) estão representadas na 

Figura 26. Ambas as retas apresentaram coeficiente de correlação (r) > 0,99. As retas 

foram obtidas utilizando software prisma® (versão 6.1 para windows, 2012), utilizando 

teste bicaudal. Os coeficientes angulares das duas curvas foram significativamente 

diferentes de zero (p <0.0001). Com um intervalo de 95% de confiança afirmou-se 

que não existiram diferenças estatísticas entre os coeficientes angulares das retas e 

Kaempferol-3,4’-diglicosídeo 

Rutina 
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as suas intersecções com o eixo Y. Dessa forma, assumiu-se uma equação da reta 

para todos os dados (Y = 3.39333e+007 - 48791.8). 

A análise de resíduos gerada pelo software Prisma (Figura 27) segue uma 

distribuição aleatória e confirmou que a variância dos erros experimentais foi 

homocedástica, e que não houve a presença de resultados discrepantes (outliers). A 

análise dos erros experimentais feita pelo teste de Shapiro-Wilk, confirmou a 

normalidade dos erros experimentais nos dois dias (Dia 1 - 0,88>p; Dia 2 - 0,94>p). A 

análise de dependência dos erros, utilizando o software Prisma (0,8182< 1,000), 

confirmou a independência dos resultados. Desta forma todos os critérios previstos 

na RDC 166/17 para o parâmetro linearidade foram atendidos. 

Os critérios de aceitação para precisão e exatidão não são especificados na 

RDC 166/2017 (BRASIL, 2017) e devem ser definidos de acordo com o tipo de 

objetivo do método, variabilidade intrínseca do método, concentração de trabalho e 

concentração do analito na amostra. Alguns autores (TAVERNIERS; DE LOOSE; 

VAN BOCKSTAELE, 2004; KUMAR et al., 2012) definem um valor limite de DPR de 

5% em relação a precisão e exatidão de um método analítico. Entretanto, para 

análises em matrizes complexas este limite pode ser ampliado com base em outros 

autores (ZHANG; WANG; LIU, 2015) e segundo o manual de qualidade analítica 

preconizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA, 2011). Extratos 

vegetais são produtos de matriz complexa, e possuem em sua composição proteínas, 

ácidos graxos, carboidratos, metabólitos secundários e sais inorgânicos (CARVALHO 

et al., 2011; BELL et al., 2017). Dessa forma, para o presente método valores de DPR 

até 7,3% podem ser considerados aceitáveis, visto que a abordagem da quantificação 

utilizou curva analítica empregando substância de referência adicionada a matriz do 

extrato. Ou seja, a matriz das soluções utilizadas durante a validação foi constituída 

de extrato vegetal. 

Os resultados da análise de repetibilidade, precisão intermediária e exatidão 

estão resumidos na Tabela 12. Os DPR, e variações obtidos satisfazem os limites 

preconizados pelas legislações propostas confirmando que o método desenvolvido é 

preciso e exato. 

O limite de quantificação determinado para as condições estabelecidas foi de 

0,006 mg/ml. Isso significa que o método validado é adequado para quantificar 

analitos até essa concentração com precisão e exatidão. O limite de detecção foi de 



55 
 

0,0019 mg/ml e expressa a menor concentração de analito em uma amostra que pode 

ser detectado, porém não necessariamente pode ser quantificado. 

 

 

 Figura 26. Representação gráfica das médias das curvas analíticas obtidas pelo 
método de calibração externa utilizando rutina como padrão adicionado no extrato 
etanólico de E. sativa (n=3) referentes ao dia 1 e dia 2. 

 

Tabela 12. Repetibilidade, precisão intermediária e exatidão referente ao método de 
calibração externa utilizando rutina como padrão adicionado no extrato etanólico de 
E. sativa nos dias 1 e 2. 

 

Dia 
Conc. 

Teórica 
(mg/ml) 

Nível 
Conc média 

(mg/ml) 
(n=3) 

DPR (%) 
Exatidão 

Media (%) 
(n=3) 

1 0,01 Baixa 0,010 1,0 100,5 
1 0,03 Média 0,029 3,5 97,3 
1 0,05 Alta 0,049 1,7 97,3 
2 0,01 Baixa 0,009 5,4 96,8 
2 0,03 Média 0,030 6,9 98,7 
2 0,05 Alta 0,050 2,4 98,1 
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Figura 27. Gráfico de resíduos das curvas de calibração no dia 1 e dia 2. 

 

6.2.3. Quantificação do kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo em EESE 

A concentração de kaempferol-3,4’- O-diglicosídeo no extrato foi de 3,5 g rutina 

equivalentes/ kg EESE ± 0,283. Martínez-Sánchez e colaboradores (2008) relataram 

um teor de 978,0 mg de kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo/kg de planta em um cultivar 

de E. sativa (Murcia, Espanha). Outros flavonoides encontrados, apresentaram teores 

na ordem de 10 vezes menor. Outro trabalho realizado com diversas variedades de 

E. sativa mostrou, por meio da análise estatística por PDA, que existe uma forte 

tendência em variedades de E. sativa acumularem flavonóis com núcleos de 

kaempferol, destacando-se o kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo, com algumas 

variedades apresentando teores de 1,1 g de kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo/kg de 

planta. Kaempferol-3-O-glicosídeo foi encontrado em quantidades menores que o 

kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo na maioria das variedades, demonstrando que a 

biossíntese do kaempferol-3,4’-O-diglicosilado é favorecida nesta espécie (BELL; 

ORUNA-CONCHA; WAGSTAFF, 2015).  
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7. AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-HIPERURICÊMICO DOS EXTRATOS DE 

ERUCA SATIVA EM RATOS WISTAR. 

7.1. Métodos 

7.1.1. Animais 

Nos experimentos in vivo foram utilizados ratos Wistar adultos e machos, com 

peso entre 180-280g, provenientes do Biotério Central da UFOP. O protocolo 

experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animal da UFOP 

(CEUA-UFOP) – protocolo CEUA no 7504230419 (ANEXO I). O ciclo de 

12/12h/claro/escuro foi mantido. Os animais receberam água e comida ad libitum até 

12h antes do início do experimento. 

7.1.3. Material e reagentes  

Utilizou-se os reagentes e materiais citados a seguir: oxonato de potássio 

(Sigma-Aldrich), ácido úrico (Sigma-Aldrich), etanol P. A. (Quemis), tween 80 U.S.P. 

(Synth), água destilada, solução de soro fisiológico (Sequiplex), dimetilsulfóxido 

(DMSO) (Vetec), ácico clorídrico P.A. (Cromoline), fosfato de potássio monobásico 

(Vetec), fosfato de sódio dibásico (Vetec), fosfato de sódio dibásico heptahidratado 

(Vetec), ácido fosfórico 85% P.A. (Vetec) e ), coumassie brilliant blue G-250 (USB). 

Foram utilizados os anestésicos (Dopalen injetável, Ceva Santé Animale) e xilazina 

(Dopaser injetável, Hertape Calier) e os fármacos benzbromarona (Sigma-Aldrich), 

probenecida (Sigma-Aldrich) e alopurinol (Sigma-Aldrich). Para o doseamento do 

ácido úrico foi usado o kit de ácido úrico monorreagente fornecido pela Bioclin (Brasil). 

Seringas de 1 ml (BD Plastipak) e agulhas hipodérmicas (BD Precision Glide) foram 

utilizadas para administração das soluções, tratamentos e anestesia aos ratos.  O 

espectrofotômetro UV-visível Cary® 50 Bio Varian – Austrália – e cubetas de quartzo 

(10x10 mm, 3500 μl; 10x10 mm, 600 μl) foram empregados nas leituras das 

absorbâncias. Utilizou-se também a centrífuga Sigma Laboratory Centrifuges® 3K30 

– Alemanha, e a centrífuga Microcen® 16 da Herolab. Os materiais biológicos 

coletados foram armazenados no freezer Brastemp® Flex a -20ºC e no freezer a -

80ºC. Utilizou-se também os equipamentos, ultrassônica Unique, balanças Shimadzu 

e Quimis, vórtex Motion® II (Logen Scientific) e pHmetro Digimed DM20. 
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7.1.4. Preparo das soluções 

 

a. Suspensão de oxonato de potássio 

A suspensão de oxonato de potássio foi preparada (200 mg/kg) no dia do uso, 

diluída em 0,5 ml de salina para cada animal e homogeneizada com auxílio do 

aparelho vórtex. 

 

b. Suspensão de ácido úrico 

A suspensão de ácido úrico foi preparada (1 g/kg) no dia do uso, diluída em 

1 ml água destilada para cada animal e homogeneizada usando vórtex. 

 

c. Alopurinol, benzbromarona e probenecida 

As soluções dos fármacos alopurinol, benzbromarona e probenecida usados 

nos grupos controle positivo foram preparadas nas doses de 10, 10 e 50 mg/kg, 

respectivamente. Os fármacos foram diluídos no veículo Etanol:Tween 80:Água 

destilada (10:20:70) e homogeneizados com auxílio do aparelho de vórtex e 

aparelho ultrassom. 

 

d. Extratos etanólico e hexânico de E.sativa 

As soluções dos extratos foram preparadas nas doses de 40 e 125mg/kg, 

diluídas no veículo DMSO:Tween 80:Água destilada (10:20:70), homogeneizadas 

com auxílio do aparelho de vórtex e aparelho ultrassom. 

 

e. Kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo (FPK3 isolado de EESE) 

A solução de kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo foi preparada na dose de 10 

mg/kg, diluída no veículo DMSO:Tween 80:Água destilada (10:20:70), 

homogeneizada com auxílio do aparelho de vórtex e aparelho ultrassom.
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f. Solução tampão fosfato 50 mM 

As seguintes soluções foram preparadas: (A): 27,8 g de fosfato de sódio 

monobásico foram diluídos em 1 L de água destilada. Solução B: 53,65 g de fosfato 

de sódio dibásico heptahidratado foram diluídos em 1 L de água destilada. 

Posteriormente, 95 ml da solução A foram vertidos em 405 ml da solução B em balão 

volumétrico de 1000 ml, completando-se o volume com água destilada. O pH foi 

ajustado para 7,4.  

 

g. reagente de Bradford 

Em balão volumétrico de 1000 ml foram adicionados 100 mg de Coumassie Blue® 

G-250, 50 ml de etanol 95% e 100 ml de ácido fosfórico 85%. Após solubilização, o 

volume do balão foi aferido com água destilada, obtendo-se o reagente na 

concentração final de 0,01% m/v de Coumassie Blue® G-250, 4,7% p/v de etanol e 

8,5% p/v de ácido fosfórico. 

 

h. Solução de oxonato de potássio 1 mM 

100 mg de oxonato de potássio foram adicionados a balão volumétrico de 500 ml 

e o volume foi aferido com tampão fosfato 50 mM, obtendo uma concentração final 

de 1 mM de oxonato de potássio. 

 

i. Solução de xantina 250 µM 

4 mg de xantina foram adicionados a 100 ml de tampão fosfato de potássio 50 

mM, obtendo a solução na concentração final de 250 µM de xantina. 

 

7.1.5. Modelo animal de hiperuricemia 

Para avaliação da atividade anti-hiperuricêmica, uricosúrica e de inibição da 

atividade residual da enzima xantina oxidase hepática, foi utilizado o modelo descrito 

por Murugaiyah e Chan, (2009). Os animais foram privados de água e alimento 12 

horas antes do início dos experimentos. A indução da hiperuricemia foi alcançada 

administrando-se aos ratos uma única dose de oxonato de potássio (200 mg/kg, i.p) 

e ácido úrico (1 g/kg, i.g.), 30 minutos precedentes à administração intraperitoneal 
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das soluções dos extratos e fármacos de referência (0,2 ml, i.p.). Os animais foram 

distribuídos em 10 grupos experimentais contendo seis animais cada. O grupo 1, 

controle normal (com uricemia normal), não recebeu oxonato de potássio e ácido 

úrico, apenas salina, por via intraperitoneal e veículo (utilizado nos tratamentos com 

extrato) por via oral. Os animais dos outros 9 grupos experimentais receberam 

oxonato de potássio por via i.p. e ácido úrico por gavagem. O grupo 2, controle 

hiperuricêmico (controle do modelo), foi tratado apenas com o veículo (utilizado nos 

tratamentos com extrato), por via intraperitoneal. Os grupos 3, 4 e 5 foram tratados 

com os fármacos de referência alopurinol (10 mg/kg, i.p.), benzbromarona (10 mg/kg, 

i.p) e probenicida (50 mg/kg, i.p), respectivamente. Os grupos 6 a 9 receberam duas 

diferentes doses dos extratos hexânico (EESH) e etanólico (EESE) da rúcula (40 

mg/kg e 125 mg/kg, i.p.) e o grupo 10 recebeu o flavonoide kaempferol-3,4’-O-

diglicosídeo (FPK3 isolado de EESE) na dose de 10 mg/kg (i.p.). Após a 

administração dos tratamentos, os animais foram colocados em gaiolas metabólicas 

individuais. Foi disponibilizado em cada gaiola 100 ml de água. A urina foi coletada 

em tubos graduados durante 5 horas, para medida do volume urinário e para 

dosagem do ácido úrico. No final do experimento, os animais foram anestesiados com 

uma associação de ketamina e xilazina (240 mg/kg e 60 mg/kg, i.p., respectivamente), 

conduziu-se uma laparatomia toracoabdominal e amostras de sangue foram 

coletadas a partir da aorta abdominal. Os fígados (3,0 g) foram removidos, pesados 

e armazenados a -80ºC, para posterior avaliação da atividade da xantina oxidase 

residual. Os níveis de ácido úrico no sangue e na urina foram dosados utilizando o kit 

Bioclin. O sangue foi mantido sob temperatura ambiente até sua centrifugação à 3000 

xg por 15 minutos. O sobrenadante resultante foi novamente centrifugado à 3000 xg 

por 15 minutos para a obtenção do soro. Os soros foram então armazenados a -20 

ºC para análises posteriores do ácido úrico sérico.  

 

7.1.6. Avaliação da atividade da xantina oxidase residual  

Os fígados foram descongelados e triturados em uma solução de tampão 

fosfato 50 mM (5 ml). Durante a trituração as amostras foram mantidas no gelo.  Os 

triturados foram centrifugados a 3000 xg, a 4ºC por 15 minutos. A camada lipídica foi 

descartada e os sobrenadantes intermediários foram centrifugados a 10000 xg, a 4ºC 

por 1 hora. O sobrenadante intermediário foi coletado para se obter os homogenatos 
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utilizados para a quantificação de proteínas totais e para a avaliação da atividade 

residual da xantina oxidase. 

 A dosagem de proteínas totais foi feita através do método de Bradford 

(BRADFORD, 1976). A leitura foi feita em 595 nm. Uma curva analítica utilizando 

massas crescentes de albumina foi feita e a equação da reta obtida (y = 0,0064x + 

0,0352, R2 = 0,992). Utilizou-se tampão fosfato 50 mM para zerar o equipamento. O 

branco foi preparado adicionando-se 100 µl de tampão fosfato à 5 ml de reagente de 

Bradford, seguido de homogeneização em aparelho de vórtex. As amostras foram 

prepadadas adicionando-se 100 µl de homogenato à 5 ml do reagente de Bradford e 

então foram homogeneizadas em aparelho de vórtex. A leitura das absorvâncias foi 

feita no espectrofotômetro após 2 minutos. 

A síntese do ácido úrico a partir da xantina foi monitorada 

espectrofotometricamente, de acordo com o método descrito por Hall e 

colaboradores, (1990). Para impedir a conversão do ácido úrico a alantoína, 100 µl 

de cada homogenato foram adicionados a tubos de ensaio com 5,4 ml de solução de 

oxonato de potássio 1 mM. A solução foi então pré-incubada a 37ºC por 15 minutos. 

Após este tempo, adicionou-se 1,2 ml da solução de xantina 250 mM e incubou-se 

por 30 minutos a 37ºC. Nos tempos 0 e 30 minutos após a adição da xantina, 

adicionou-se 0,5 ml de HCl 0,6 mol/L para parar a reação. As soluções foram 

centrifugadas a 3000 xg por 5 minutos e os sobrenadantes coletados para leitura da 

absorbância no espectrofotômetro a 295 nm. O branco foi ajustado utilizando a 

solução de oxonato de potássio 1 mM. A quantificação do ácido úrico formado foi feita 

pela diferença entre os valores das absorbâncias nos tempos 0 e 30 minutos que foi 

comparada com a curva de analítica (Equação da reta: 𝑦 = 1,6629𝑥 − 0,0045 ; R2 = 

0,998). Com os valores das proteínas totais, foi possível expressar a atividade 

residual da xantina oxidase como nanomoles de ácido úrico formados por minuto por 

miligrama de proteína. 

 

7.1.7. Análise estatística 

Os resultados foram processados utilizando o software GraphPad® Prism versão 

6.01 (EUA). A variância foi feita utilizando-se o método análise de variância One Way 

(ANOVA) e os pós-testes foram feitos utilizando os testes de Dunnet. Pares de grupos 

foram comparados utilizando o teste de Tukey. Os valores de p ≤ 0,05 foram 
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considerados estatisticamente significantes. Os resultados foram expressos pela 

média com o desvio padrão.
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7.2. Resultados e discussão 

 

7.2.1. Efeito dos extratos de E. sativa na hiperuricemia induzida em ratos 

Wistar 

 

O nível de ácido úrico sérico no grupo controle hiperuricêmico foi de 8,00 ± 

1,415 mg/dl, significativamente maior que no grupo normal (2,00 ± 0,163 mg/dl), 

atestando que o modelo foi eficaz no aumento dos níveis de ácido úrico no sangue. 

O efeito hipouricêmico foi associado aos grupos que tiveram níveis de ácido úrico 

sérico estatisticamente menores que no grupo hiperuricêmico. Os controles positivos 

(alopurinol, probenecida e benzbromarona) foram eficazes em diminuir a 

hiperuricemia sérica à níveis normais (estatisticamente igual ao grupo normal), 

demonstrando atividade hipouricêmica, como pode ser observado na Figura 28. Os 

tratamentos com os extratos (EESE e EESH) na dose de 125 mg/kg, reduziram os 

níveis de ácido úrico sérico dos ratos hiperuricêmicos à níveis normais. Os 

tratamentos com EESE nas doses de 10 e 40 mg/kg demonstraram efeito 

hipouricêmico (uricemia estatisticamente menor que no grupo hiperuricêmico), no 

entanto, esse efeito não foi capaz de levar a uricemia à níveis normais 

(estatisticamente maior que no grupo normal). Da mesma forma, o tratamento com 

EESH na dose de 40 mg/kg, reduziu o ácido úrico sérico, mas não o suficiente para 

alcançar níveis normais. Os animais que receberam EESH na dose de 10 mg/kg não 

apresentaram redução significativa da hiperuricemia. O flavonoide isolado de EESE 

(kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo) na dose de 10 mg/kg foi eficaz em reduzir a uricemia 

de ratos hiperuricêmicos à níveis normais. Os tratamentos com EESE e EESH na 

dose de 125 mg/kg e com kaempferol-3,4’- O-diglicosídeo reduziram os níveis séricos 

de ácido úrico de maneira similar aos controles positivos (teste de Tukey p ≤ 0,05).



64 
 

Figura 28. Concentrações séricas de ácido úrico em ratos Wistar hiperuricêmicos 

após os tratamentos com os extratos de E. sativa e controles positivos, alopurinol, 

probenecida e benzbromarona. #P < 0,05 vs. grupo controle normal; ###P < 0,001 vs. 

grupo controle normal; ####P < 0,0001 vs. grupo controle normal; **** P < 0,0001 vs. 

grupo controle hiperuricêmico. (n=6, One-way ANOVA seguido do teste de Dunnet). 

EESE: Extrato etanólico; EESH: Extrato hexânico. 

O alopurinol é um inibidor da xantina oxidase ( uricostático), e age diminuindo 

a produção de ácido úrico no fígado por meio da inibição da xantina oxidase 

(PACHER; NIVOROZHKIN; SZABO, 2006).  

O tratamento dos animais com alopurinol promoveu uma inibição de 54,72% 

da atividade da enzima em relação ao grupo hiperuricêmico. Nenhum dos tratamentos 

com os extratos e flavonoide conseguiu promover inibição da xantina oxidase, 

indicando que os extratos de E. sativa e a substância isolada, kaempferol-3,4’-O-

diglicosídeo, nas doses avaliadas, não possuíam atividade uricostática. 

Os tratamentos com probenecida e benzbromarona foram eficazes em exercer 

efeito uricosúrico em ratos com hiperuricemia induzida, ou seja, os valores de ácido 

úrico excretado para esses grupos foram estatisticamente maiores em comparação 

com o grupo hiperuricêmico (Figura 29). Os valores de excreção do ácido úrico para 

esses tratamentos foram de 34 ± 2.304 e 30 ± 4.253 mg/kg/5h, respectivamente 

(Tabela 13). Os tratamentos com EESE e EESH na dose de 125 mg/kg e com 
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kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo (10 mg/kg) exerceram efeito uricosúrico. A quantidade 

de ácido úrico excretada pelos ratos quando receberam EESE (125 mg/kg) foi de 

54,00 ± 10.66 mg/kg/5h, maior que os valores obtidos nos tratamentos com 

probenecida e benzbromarona (Tukey p ≤ 0,05). O tratamento com kaempferol-3,4’-

O-diglicosídeo resultou em efeito uricosúrico melhor que o promovido pela 

benzbromarona (Tukey p ≤ 0,05) e equivalente ao efeito da probenecida. O 

tratamento com EESH na dose de 125 mg/kg promoveu efeito equivalente aos dois 

controles positivos (probenecida e benzbromarona). Os demais tratamentos (EESE 

10 e 40 mg/kg; EESH 10 e 40 mg/kg) não exerceram efeito uricosúrico, pois seus 

efeitos foram considerados estatisticamente iguais ao grupo hiperuricêmico.  

Esses dados sugeriram que o efeito uricosúrico foi o principal responsável pelo 

efeito hipouricêmico promovido pelos extratos (125 mg/Kg) e pelo kaempferol-3,4’-O-

diglicosídeo. Além do mais, o kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo, componente majoritário 

de EESE, contribuiu para a atividade anti-hiperuricêmica do extrato etanólico. 

Adicionalmente, os tratamentos que exerceram efeito uricosúrico (EESE 

125 mg/kg ; EESH 125 mg/kg ; kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo), também 

apresentaram efeito diurético em relação ao grupo hiperuricêmico e normal (Figura 

30). Um dos problemas que podem aparecer com o uso de substâncias uricosúricas 

é a urolitíase, que é quando ocorre a supersaturação e consequente precipitação de 

cristais de urato nos rins, uretra ou bexiga. Nesse sentido sabe-se que volumes de 

urina baixos contribuem ainda mais para o desenvolvimento de urolitíase (PEREZ-

RUIZ et al., 2010). Portanto, o efeito diurético observado nos tratamentos com os 

extratos de E. sativa e seu constituinte isolado, contribui para o aumento do volume 

de urina o que auxilia na excreção urinária e minimiza possíveis episódios de 

urolitíase. 

Foi observado que o balanço de água foi negativo nos animais hiperuricêmicos 

(Tabela 13) . O fato desses animais estarem desidratados poderia estar subestimando 

os resultados obtidos pelos tratamentos que demonstraram resposta uricosúrica. Tal 

proposição pode indicar que a resposta uricosúrica e diurética podem ter sido maiores 

do que realmente se mostraram. 

 Flavonoides tem sido associados a efeito anti-hiperuricêmico. Já foi reportado 

que as agliconas miricetina, quercetina e kaempferol inibiram a xantina oxidase in 

vitro, ao passo que a rutina, forma glicosilada da quercetina, não (SELLOUM et al., 

2001). Resultados similares foram encontrados por Zhu et al., 2004 em 
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camundongos, que exploraram os efeitos anti-hiperuricêmicos de flavonoides 

isolados da Biota orientalis por diferentes vias de administração. Quando 

administrado via oral aos camundongos, quercetina (25 -150 g/kg) e rutina (25 -150 

mg/kg) demonstraram inibição significativa da xantina oxidase e xantina 

desidrogenase. Além disso, se observou efeito dose dependente para as duas 

substâncias. Em constraste, quando esses mesmos tratamentos foram admistrados 

por via intraperitoneal, quercetina e o extrato de B. orientalis promoveram a redução 

da hiperuricemia, enquanto que rutina não apresentou qualquer efeito hipouricêmico 

(ZHU et al., 2004). Em outro estudo conduzido Müller e colaboradores (2019) foi visto 

que quercetina e rutina adminstradas oralmente à camundongos Swiss com 

hiperuricemia induzida exerceram atividade anti-hiperuricêmica na dose de 15 mg/kg 

(MÜLLER et al., 2019). Sabe-se que a farmacocinética de flavonoides varia de acordo 

com o número de açucares presentes na sua estrutura química (BOYLE et al., 2000). 

No presente estudo, kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo, administrado por via 

intraperitoneal em ratos promoveu efeito hipouricêmico na dose de 10 mg/kg, 

sugerindo que glicoses nas posições 3 e 4’ conferiram um perfil farmacológico 

diferente. 

Medicamentos uricosúricos causam outros efeitos além do efeito 

hipouricêmico. A disfunção endotelial está intimamente ligada com a hiperuricemia, e 

o desenvolvimento desta condição predispõe diversas outras morbidades como 

hipertensão, inflamação sistêmica, arteriosclerose, doenças cardiovasculares e 

diabetes (KANELLIS; KANG, 2005; GUSTAFSSON; UNWIN, 2013; GLIOZZI et al., 

2016). O efeito uricosúrico pode ser benéfico na prevenção do desenvolvimento de 

disfunção endotelial. Kang e colaboradores (2005) por meio de modelos in vitro 

demonstraram o papel do ácido úrico em induzir a diminuição do óxido nítrico e 

estimular o crescimento de células musculares lisas vasculares (CMLV), os quais são 

fatores cruciais na patogênese da disfunção endotelial. Neste estudo, pré-tratamentos 

com probenecida diminuíram os efeitos negativos causados pelo ácido úrico. A 

probenecida tem a capacidade de inibir a entrada do ácido úrico nas CMLV. Se os 

extratos de E.sativa agirem pelo mesmo mecanismo uricosúrico, eles serão potenciais 

candidatos para a prevenção da disfunção endotelial. Kang e colaboradores (2005) 

sugeriram que a ação maléfica do ácido úrico se dá por intermédio da proteína C 

reativa, e que o ácido úrico nas concentrações de 6 mg/dl a 12 mg/dl no sangue, 
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possui a capacidade de regular a sua expressão. Os achados de Mazzali e 

colaboradores (2007) intrigaram a discussão sobre os tratamentos uricosúricos para 

a hipertensão, pois foi observado que o ácido úrico induz a hipertensão via ativação 

do sistema renina-angiotensina e inibição da expressão da óxido nítrico sintase 1 

(ONS1). Benefícios no diabetes tipo II poderiam também ser explorados, sendo que 

o ácido úrico foi apontado como tendo uma relação bidirecional com a resistência à 

insulina (LI; HSIEH; CHANG, 2013). 

Anzai e colaboradores (2008) propuseram um modelo para a reabsorção renal 

do ácido úrico, onde URAT1 e GLUT9 atuam em conjunto. URAT1 medeia a captação 

de urato do lúmem do néfron para a célula tubular renal que é então transportado do 

meio intracelular para o sangue através do GLUT9. A maioria dos agentes 

uricosúricos mostram efeito inibitório em URAT1. Probenecida e benzbromarona são 

potentes inibidores de URAT1, mas inibem moderadamente GLUT 9. Diuréticos 

tiazídicos, tem a capacidade de aumentar a reabsorção de ácido úrico via URAT1. Ao 

passo que URAT1 é influenciado por ânions orgânicos, GLUT9 possui alta afinidade 

por hexoses (PEREZ-RUIZ et al., 2002; ANZAI et al., 2008; PEREZ-RUIZ; 

HERRERO-BEITES; ATXOTEGI SAENZ DE BURUAGA, 2012). Kaempferol-3,4’-O-

diglicosídeo, possui duas hexoses em sua estrutura química que podem estar 

relacionados com seu efeito uricosúrico via inibição de GLUT9. 

Observou-se efeito dose dependente em relação ao efeito hipouricêmico e 

uricosúrico de EESE, quando a dose foi reduzida de 125 mg/kg para 40 mg/kg. O 

tratamento com 40 mg/kg de EESE não promoveu efeito uricosúrico, observou-se um 

efeito hipouricêmico menos pronunciado. Ao diminuir a dose para 10 mg/kg de EESE, 

não houve mudança no efeito anti-hiperuricêmico. Assim, o tratamento com esta dose 

foi considerado equivalente ao realizado com 40 mg/kg de EESE. O mesmo efeito foi 

observado para o tratamento com EESH, o efeito hipouricêmico foi menor quando a 

dose foi reduzida de 125 mg/kg para 40 mg/kg, ao passo que não foi observado efeito 

hipouricêmico na dose de 10 mg/kg de EESH. Isso indicou que existe outro provável 

mecanismo anti-hiperuricêmico além do uricosúrico e uricostático, pelos quais os 

extratos de E. sativa promoveram efeito hipouricêmico. Esses achados abrem espaço 

para uma discussão em relação a novas alternativas para o tratamento da 

hiperuricemia, que não atuem por vias uricostáticas e/ou uricosúricas. Outros 

mecanismos incluem, suplementação de análogos da uricase, inibição de vias 

antecedentes a formação da xantina e hipoxantina, aumento da excreção extra-renal 
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via intestinal (BANTIA et al., 2012; HOSOMI et al., 2012; ABHISHEK, 2018). Sabe-se 

que uricase testada em humano resultou em problemas de imunogenotoxicidade 

quando administrada intravenosamente. Entretanto, um estudo recente demonstrou 

que uricase administrada oralmente em porcos foi capaz de aumentar a eliminação 

intestinal de ácido úrico (SZCZUREK et al., 2017). Esses achados, chamam a atenção 

para um novo tipo de pensamento em relação a descoberta de novos fármacos anti-

hiperuricêmicos. Produtos com uricase ativa, como plantas poderam ser úteis como 

anti-hiperuricêmicos. Pesquisadores no Iraque conseguiram isolar uricase das 

sementes de E. sativa (AL-HELALY; MOHAMMAD, 2014), entretando, não há relatos 

de testes in vivo com uricases proveniente de plantas. Assim, novos estudos são 

necessários para compreender melhor os efeitos de uricases orais na hiperuricemia, 

e se uricases derivadas de plantas demonstrariam efeitos hipouricêmicos.
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Figura 29. Excreção de ácido úrico após o tratamento de ratos Wistar hiperuricêmicos 

com os extratos de Eruca sativa, kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo, probenecida, 

benzbromarona e alopurinol. ***P < 0,001 vs. grupo controle hiperuricêmico; ****P < 

0,0001 vs. grupo controle hiperuricêmico. (n=6, One-way ANOVA seguido do teste de 

Dunnet). EESE: Extrato etanólico; EESH: Extrato hexânico. 
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Figura 30. Volume de urina excretado por ratos Wistar hiperuricêmicos após 5h da 

administração dos tratamentos com os extratos de Eruca sativa, Kaempferol-3,4’-O-

diglucosídeo e com os controles positivos probenecida, benzbromarona e alopurinol. 

*P < 0,05 vs. grupo controle hiperuricêmico; **P < 0,01 vs. grupo controle 

hiperuricêmico. (n=6, One-way ANOVA seguido do teste de Dunnet). 
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Tabela 13. Efeitos dos extratos de Eruca sativa e dos controles positivos: probenecida 

e alopurinol na ingestão de água, excreção de urina, excreção de ácido úrico e 

concentração sérica de ácido úrico em ratos Wistar hiperuricêmicos. 

 

Grupo 
Dose 

(mg/kg) 
Ingestão de 

água (ml) ± DP 

Volume de 
urina (ml) ± 

DP 

Excreção de 
ácido úrico 

(mg/kg 5h) ± 
DP 

Ácido úrico 
sérico (mg/dL) ± 

DP 

Controle 
normal 

- 7,00 ± 1,472 6,00 ± 1,225 8,00 ± 1,183 2,00 ± 0,1630h 

Controle 
hiperuricêmico 

- 5,00 ± 1,997 8,00 ± 1,722 12,00 ± 2,180 8,00 ± 1,415d 

Alopurinol 10 1,00 ± 1,052b 7,00 ± 1,211 21,00 ± 2,698 2,00 ± 0,6565h 

Probenecida 50 9,00 ± 2,579 13,00 ± 1,643e 34,00 ± 2,304h 3,00 ± 0,5045h 

Benzbromarona 10 8,00 ± 2,498 8,00 ± 1,789 30,00 ± 4,253g 1,00 ± 0,5241h 

EESE 10 6,00 ± 2,114 9,00 ± 2,828 17,00 ± 4,571 5,00 ± 0,6882d,h 

EESE 40 7,00 ± 2,711 7,00 ± 1,517 20,00 ± 7,287 5,00 ± 1,419c,h 

EESE  125 10,00 ± 4,402e 14,00 ± 3,362f 54,00 ± 10,66h 3,00 ± 0,8612h 

EESH 10 5,00 ± 5,237 8,00 ± 4,680 16,00 ± 5,780 7,00 ± 1,955d,h 

EESH 40 8,00 ± 0,9783 9,00 ± 3.033 21,00 ± 9,747 4,00 ± 0,8923a 

EESH  125 9,00 ± 2,293 12,00 ± 3,033e 35,00 ± 2,800h 2,00 ± 1,138h 

Kaempferol-
3,4’-O-

diglucosídeo 
10 7,00 ± 2,247 12,00 ± 2,387e 44,00 ± 6,842h 2,00 ± 1,069h 

P < 0,05 vs. grupo controle normal; bP < 0,01 vs. grupo controle normal; cP < 0,001 vs. grupo controle normal; d P < 0,0001 vs. 

grupo controle normal; eP < 0,05 vs. grupo controle hiperuricêmico; fP < 0,01 vs. grupo controle hiperuricêmico; gP < 0,001 vs. 

grupo controle hiperuricêmico; h P < 0,0001 vs. grupo controle hiperuricêmico. (n=6, One-way ANOVA seguido do teste de 

Dunnet). DP = desvio padrão. 

 

Dados de estudos etnofarmacológicos conduzidos com E. sativa em outros 

países, relataram o uso da planta na medicina popular e aborígene no tratamento da 

hipertensão e diabetes (JOUAD et al., 2001; SABEEN; SAEED AHMAD, 2009; 

SALMA; KHAN; SHAH, 2018b). De forma complementar, Hetta e colaboradores 

(2017) reforçaram a proposição de que E. sativa exibe ação antidiabética. Obras 

escritas na Grécia antiga, relatam efeitos diuréticos e renoprotetores para a rúcula. 

Tais afirmações são confirmadas por estudos que indicaram a atividade 

nefroprotetora de E. sativa frente a toxicidade induzida por agrotóxicos (FARRAG; 

AHMED, 2014; MELIGI; HASSAN, 2017). Nos dois estudos foi demonstrado que os 

tratamentos com E. sativa diminuíram os níveis de ácido úrico e ureia séricos 

considerados como sinais de toxicidade renal. No estudo utilizando profenofos como 

indutor de toxicidade, o óleo fixo das sementes de rúcula foi administrado oralmente 

em ratos durante 7 dias na dose de 200 mg/kg. Ao passo que no estudo que utilizou 



72 
 

abamacetina como substância tóxica, o tratamento foi com uma suspensão das folhas 

frescas de rúcula em água na dose de 5 g/kg, administrada oralmente em ratos 

durante 28 dias. Esses resultados se assemelham aos encontrados neste trabalho 

onde EESE e ESSH, com constituições químicas diferentes, apresentaram atividades 

equivalentes. A principal diferença entre os resultados vistos no presente trabalho 

com os resultados obtidos por Farrag e Ahmed (2014) e Meligi e Hassan, (2017) foi a 

via de administração e o período em que os animais foram expostos ao tratamento. 

A via oral teve como vantagem ser menos invasiva e apresentar menos toxicidade, 

entretanto a duração do tratamento foi muito maior. Em contraste, a via intraperitoneal 

alcançou efeitos mais rápidos, conseguindo reduzir a uricemia em 5h. Outra diferença 

foi que nos estudos citados, os tratamentos utilizaram a planta fresca e o óleo de 

sementes, o que constitui perfis químicos diferentes dos extratos produzidos neste 

estudo.  

 Em um contexto etnofarmacológico, diversos trabalhos mostraram 

semelhanças nos usos medicinais e atividades biológicas de E. sativa sugerindo que 

de uma forma geral as atividades encontradas para essa planta são semelhantes em 

diferentes variedades, porém não se pode considerar isso como uma regra. Bell e 

colaboradores (2015), chamaram atenção para o fato de que as espécies de Eruca 

estão ainda estão em processo evolutivo, e que seus perfis fitoquímicos podem variar 

em composição e concentração. Interferentes como luz, estresses ambientais, 

temperatura e fatores genéticos podem influenciar na composição química entre os 

acessos também. Mais estudos são necessários para determinar adequadamente os 

efeitos de estresses específicos na composição e concentração de glicosinolatos e 

flavonoides na rúcula.  
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8. CONCLUSÃO 

As análises realizadas para o extrato etanólico de E. sativa cultivada no Brasil 

mostraram a presença de flavonoides e glicosinolatos previamente relatados em 

outros estudos realizados com a rúcula coletada em outros países e indicaram a 

presença do kaempferol-3,4’-O-diglicosídeo como principal flavonoide no extrato 

etanólico. Além disso, este flavonoide foi considerado como um marcador químico e 

biológico do extrato etanólico. Neste trabalho foi demonstrada pela primeira vez a 

composição química da rúcula cultivada no Brasil. 

Os extratos hexânico e etanólico de E. sativa e o kaempferol-3,4’-O-

diglicosídeo mostraram atividade anti-hiperuricêmica principalmente por ação 

uricosúrica, mas não unicamente por essa via.  

A rúcula é consumida mundialmente e considerada uma rica fonte de 

nutrientes. Os resultados obtidos até o momento, associados a dados de estudos 

etnofarmacológicos, chamaram atenção para o potencial da E. sativa no controle da 

hiperuricemia e nas comorbidades associadas a essa patologia além de agregarem 

valor nutricional à esta espécie.
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