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RESUMO 

O homem mantém relações de subsistência com a natureza desde tempos 

primordiais. Nesse contexto, a natureza está relacionada aos processos de saúde e 

doença e serve como fonte de medicamentos para tratamento de enfermidades. As 

plantas medicinais ocupam lugar de destaque no fornecimento de drogas e a medicina 

tradicional, praticada por diversas sociedades em todo o mundo, aparece como 

ferramenta crucial na busca por novas drogas de origem vegetal, à medida que fornece o 

conhecimento associado à experimentação popular, adquirido de geração em geração, 

para o uso de preparações vegetais no combate e profilaxia de doenças. Espécies do 

gênero Lychnophora (Asteraceae) são comumente utilizadas por populações nativas do 

cerrado brasileiro para tratar condições inflamatórias e algésicas. O estudo fitoquímico 

de L. passerina resultou no isolamento de duas misturas de triterpenos pentacíclicos a 

partir da fração acetato de etila, sendo eles lupeol, t r x sterol, pseudot r x sterol, α e 

β-amirinas. O extrato etanólico bruto da espécie L. passerina e suas frações metanólica 

e acetato de etila foram avaliados quanto a potencial atividade anti-inflamatória in vivo 

e in vitro. O extrato etanólico bruto de L. passerina e a fração acetato de etila exerceram 

uma potente atividade inibitória da produção de NO e TNF-α por m cróf gos J774.A1 

estimulados por LPS/IFN-γ. Além disso, foram capazes de estimular drasticamente o 

aumento nos níveis de IL-10 no mesmo modelo celular de inflamação. Por outro lado, a 

fração metanólica inibiu fortemente a produção de TNF-α, m s foi in tiv  n  inibição 

da produção do NO e na indução da IL-10 por macrófagos estimulados por LPS/IFN-γ. 

O ensaio in vivo de avaliação do edema de pata induzido pela carragenina em 

camundongos revelou uma inibição da formação do edema para a pomada do extrato 

etanólico bruto de L. passerina (LPaE) a 10%, efeito este comparável à droga padrão, 

diclofenaco dietilamônio (11.6 mg/ml), não havendo diferença estatisticamente 

significativa entre as duas preparações. As pomadas contendo as frações metanólica 

(LPaM) e acetato de etila (LPaA) do extrato etanólico de L. passerina na concentração 

de 20% apresentaram atividade significativa. Os resultados in vivo confirmaram os 

potentes efeitos anti-inflamatórios encontrados in vitro para o extrato etanólico bruto de 

L. passerina, e uma atividade de menor intensidade para as frações metanólica e acetato 

de etila. O fracionamento cromatográfico do extrato etanólico bruto nas frações 
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primárias metanólica e acetato de etila não aumentou as atividades observada in vivo e 

dessa maneira a atividade antiinflamatória de L. passerina pode estar relacionada a 

efeitos sinérgicos de diferentes substâncias presentes no extrato etanólico bruto. Na 

medicina tradicional brasileira, macerados alcoólicos das partes aéreas de L. passerina 

têm sido usados para tratar condições inflamatórias, por isso, o presente estudo pode 

sustentar o uso popular dessa planta. 
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ABSTRACT 

The humanity has subsistence relations with nature since early times. In this 

context, nature is frequently related to the health process and serves as a source of 

medicines for the human diseases treatment. Medicinal plants have a prominent place in 

the drugs supply and the traditional medicine, practiced by various societies throughout 

the world, appears as a crucial tool in the search for new plant origin drugs, as it 

provides the knowledge associated with the popular trial, acquired from generation to 

generation, for the use of medicinal plants in diseases combating and prevention. 

Species of the genus Lychnophora, Asteraceae are commonly used by Brazilian cerrado 

native populations to treat inflammatory and algesic conditions. Phytochemical study of 

L. passerina resulted in the isolation of a pentacyclic triterpenes mixture from the ethyl 

 cet te fr ction,  nd they lupeol, t r x sterol, pseudot r x sterol, α  nd β-amyrin. The 

crude ethanolic extract and methanolic and ethyl acetate fractions of L. passerina were 

evaluated for potential in vivo and in vitro anti-inflammatory activity. The crude 

ethanolic extract and ethyl acetate fraction of L. passerina exerted a potent inhibitory 

activity on NO and TNF-α production by LPS/ IFN-γ stimul ted J774.A1 m crophages. 

Moreover, they were able to dramatically increase IL-10 levels in the same 

inflammation cell model. On the other hand, the methanolic fraction strongly inhibited 

the TNF-α production, but w s in ctive in NO inhibition  nd IL-10 induction by 

LPS/IFN-γ stimul ted m croph ges. The in vivo assay of carrageenan-induced paw 

edema in mice revealed an inhibition of swelling for the 10% crude ethanolic extract 

(LPaE) of L. passerina ointment. Furthermore, the 10% crude ethanolic extract 

ointment, showed similar activity to standard drug, diclofenac diethylammonium 

(11.6 mg/ml), no statistically significant difference between the two preparations. 

Ointments containing methanolic (LPaM) and ethyl acetate (LPaA) fractions of L. 

passerina only showed activity at a 20% concentration. In vivo results confirmed the 

potent anti-inflammatory effects observed in vitro for the crude ethanolic extract of L. 

passerina, and a lower intensity activity for methanolic and ethyl acetate fractions. 

Chromatographic fractionation of crude ethanolic extract in primary methanolic and 

ethyl acetate fractions did not increase the activities observed in vivo and thus anti-

inflammatory activity of L. passerina may be related to synergic effects of different 

substances in the crude ethanolic extract. In Brazilian traditional medicine, ethanolic 
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macerates of the L. passerina aerial parts have been used to treat inflammatory 

conditions, so this study may support the folk use of this plant. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O homem e a cura pelas plantas 

Através dos séculos, os humanos têm recorrido à Natureza para suas 

necessidades básicas como a produção de alimentos, abrigo, roupas, meio de transporte, 

fertilizantes, flavorizantes, fragrâncias e, não menos, medicamentos (GURIB-FAKIN, 

2006). Diversas evidências indicam que as plantas medicinais representam a mais antiga 

e generalizada forma de medicação (HALBERSTEIN, 2005), e talvez tenham sido uma 

das primeiras formas de utilização dos produtos naturais (VIEGAS JR et al., 2006). 

Acredita-se que a terapia com plantas medicinais esteja baseada em descobertas 

empíricas de milhares de anos. É provável que o profundo conhecimento sobre 

remédios de plantas por culturas tradicionais se desenvolveu por meio da observação 

cuidadosa e da experimentação, através de tentativa e erro, por muitos séculos, e que as 

curas mais importantes foram transmitidas verbalmente de uma geração para outra. 

As plantas formam as bases da medicina tradicional, como as já bem 

estabelecidas medicina Chinesa e Ayurveda indiana. Esses conhecimentos milenares 

têm contribuído com algumas importantes drogas em uso ainda hoje. A medicina 

tradicional das Américas do Sul e Central apresentam uma rica e diversa cultura 

curandeira, ainda pobremente conhecida. No entanto, famosos são os exemplos de 

plantas medicinais originárias dessa região, com notáveis contribuições para a terapia 

medicamentosa mundial: Cinchona pubescens (cinchona), Erythroxylum coca (coca), 

Ilex paraguarienses (erva mate), Myroxilon balsamum (bálsamo de tolu), Paullinia 

cupana (guaraná), Peumus boldus (boldo do Chile), Psidium guajava (goiaba), 

Spilanthes acmella (agrião brasileiro), Tabebuia impetiginosa (lapachol) e Uncarina 

tomentosa (erva de gato) (GURIB-FAKIN, 2006). 

A medicina tradicional é importante ferramenta na bioprospecção de produtos 

naturais (PATHWARDHAN, 2000; GAUTAM e JACHAK, 2009). Na busca por novos 

agentes terapêuticos as investigações etnobotânicas e etnofarmacológicas têm sido as 

principais abordagens reconhecidas por cientistas em todo o mundo, como estratégia de 

seleção de plantas medicinais para posterior estudo. A observação do uso humano de 
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plantas para fins curativos representa uma das principais fontes de estudo de drogas de 

origem vegetal (ALBUQUERQUE e HANAZAKI, 2006). 

A medicina tradicional chinesa é um dos mais importantes exemplos de como os 

produtos naturais podem ser eficientes no tratamento de doenças, o que reforça a 

importância da pesquisa científica nessa área, resultando na descoberta de novas 

substâncias químicas ativas. Até hoje, muitas espécies e preparados vegetais medicinais 

chineses são estudados na busca pelo entendimento de seus mecanismos de ação e no 

isolamento de fármacos (VIEGAS JR et al., 2006; TAO et al., 2009; DENG et al., 

2010). 

Tendo em vista o estudo de plantas com base no uso popular torna-se 

interessante à realização de testes com extratos brutos, pois muitas pesquisas mostram 

que quando uma planta possui uma determinada atividade, ela não está necessariamente 

relacionada a uma única substância ativa (PHILLIPSON, 2003). Um estudo demonstrou 

que o potencial antimalárico da Artemisia annua é maior quando esta é administrada na 

forma de extrato bruto, uma vez que o extrato, além da artemisinina, é constituído 

também por flavonóides que potencializam a sua atividade (LIU et al. 1992; 

PHILLIPSON, 2001; BILIA et al., 2006). 

As plantas medicinais são importantes para a pesquisa farmacológica e 

desenvolvimento de drogas, não só quando usadas diretamente como agentes 

terapêuticos, mas também como materiais de partida para a síntese de drogas ou como 

modelos para compostos farmacologicamente ativos (OMS, 1998). 

As plantas medicinais permanecem como consideráveis fontes de novas drogas e 

novas substâncias químicas (BALUNAS e KINGHORN, 2005; GAUTAM e JACHAK, 

2009; BALLABENI et al., 2009). Os produtos naturais e seus derivados representam 

mais de 50% de todas as drogas em uso clínico no mundo, e as plantas superiores 

contribuem com 25% desse total (GURIB-FAKIN, 2006). Newman e colaboradores, em 

2007, dedicados em analisar as fontes de novas drogas aprovadas para o tratamento de 

doenças humanas, quantificaram 1184 novas substâncias químicas, no período de 1981 

a 2006. Desse total, 70 % correspondiam a substâncias de origem natural. Nesse 

percentual estão incluídas as substâncias de origem vegetal, demonstrando que os 
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produtos naturais ocupam um papel dominante na descoberta de protótipos para o 

desenvolvimento de drogas para o tratamento de doenças (NEWMAN et al., 2007) 

(Figura 1). 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos 30 anos, o desenvolvimento de novas técnicas de bioensaio, 

métodos biotecnológicos, estudos fitoquímicos biomonitorados, triagem biológica 

automatizada baseada em alvos moleculares e métodos analíticos de alto desempenho 

tem introduzido novos conceitos e possibilidades para a descoberta de drogas (VIEGAS 

JR. et al., 2006).  

O interesse na Natureza como fonte potencial de medicamentos continua nos 

dias de hoje. Em muitas sociedades, os sistemas de medicina alopático e tradicional 

ocorrem lado a lado, de maneira complementar. O primeiro trata condições agudas 

Legenda 

 B – Biológico 

V – Vacina 

N – Produto natural 

ND – Derivado de Produto Natural 

S – Droga totalmente Sintética 

S* - Sintetizada tendo como modelo um produto natural 

NM – Natural Product Mimic (Compostos sintéticos concebidos por meio do conhecimento obtido 

a partir dos produtos naturais) 

Figura 1. A importância da bioprospecção para a descoberta de novas drogas (NEWMAN et 

al., 2007) 
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sérias enquanto o outro é usado para doenças crônicas, para diminuir os sintomas e 

melhorar a qualidade de vida de maneira custo efetiva. (GURIB-FAKIN, 2006). 

Atualmente pesquisas por drogas naturais ativas contra câncer, doenças tropicais, 

inflamações e doenças relacionadas ao sistema imunológico são bastante valorizadas 

(BURK et al., 2009; KUMAR-ROINÉ et al., 2009; ALAMGIR e UDDIN, 2010). 

Muitos extratos e óleos essenciais vegetais têm demonstrado in vitro e in vivo atividades 

descritas pela medicina tradicional (SARTORATTO et al., 2004). 

1.2 A grande família Asteraceae. 

A família Asteraceae, numerosa em sua representação entre as fanerógamas, é 

reconhecidamente detentora de metabólitos secundários com atividades farmacológicas. 

A família é distribuída e bem representada na maioria dos ecossistemas, exceto na 

Antártica, e seus representantes normalmente apresentam adaptações às várias 

condições ambientais e ecológicas (BARROSO, 1991; JUDD et al., 1999). A América 

Latina é considerada um centro de diversidade da Asteraceae, sendo que na América do 

Sul, em regiões semi áridas e na Patagônia, sua representação corresponde a 20% da 

flora (CABRERA et al., 1978). No Brasil são estimados aproximadamente 180 gêneros 

e 3.000 espécies com distribuição desde as regiões mais frias e úmidas, como as áreas 

serranas do Sul e Sudeste, até as áreas secas na região do semiárido nordestino, sendo 

menos freqüentes em formações florestais (HIND et al., 1993). 

A Asteraceae tem atraído químicos orgânicos, botânicos e farmacologistas por 

longo tempo, especialmente pela grande diversidade de constituintes químicos, 

complexidade taxonômica, importância econômica e aplicações biológicas (LOPES, 

2001). Inúmeras propriedades medicinais lhe são atribuídas, principalmente anti-

inflamatória, expectorante, anti tussígena, anti hipertensiva e no tratamento de 

problemas hepáticos (EVANS, 1996). Diversas plantas medicinais pertencem a essa 

singular família: Matricaria chamomilla, a tradicional camomila utilizada na medicina 

popular como calmante e espasmolítica; Artemisia annua, planta antimalárica chinesa 

fonte da artemisinina, fitofármaco antimalárico utilizado ainda hoje na síntese de 

derivados semi-sintéticos com perfis de solubilidade mais atraentes; e Calendula 

officinalis, a calêndula, utilizada desde a antiguidade externamente no tratamento de 

afecções da pele. Os entornos da estrada real mineira, que compreende os locais de 
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coleta de L. passerina, apresentam diversas espécies de Asteraceae, que são utilizadas 

pela população nativa, entre elas Vernonia polyanthes (assa-peixe), Baccharis trimera 

(carqueja), Mikania glomerata (guaco) e Achyrocline satureoides (macela do campo) 

(BRANDÃO et al., 2003). 

O perfil fitoquímico da Asteraceae caracteriza-se pela predominância de 

terpenóides, poliacetilenos e flavonóides (ZDERO e BOHLMANN, 1990), sendo 

característica especial dessa família, produzir e acumular lactonas sesquiterpênicas 

(LOPES, 2001. BORELLA, 1998). 

1.3 O gênero Lychnophora 

O gênero Lychnophora pertence à família Asteraceae, tribo Vernonieae e 

subtribo Lychnophorinae. O gênero caracteriza-se pelo alto endemismo, ocorrendo nos 

denominados campus rupestres na Serra do Espinhaço (Minas Gerais), na Chapada 

Diamantina (Bahia) e Serra dos Pirineus e Serra dos Cristais (Goiás) (COILE e JONES, 

1981; SEMIR, 1991), apresentando maior número de espécies em Minas Gerais, no 

planalto de Diamantina (SEMIR, 1991). Espécies desse gênero (Figura 2) são 

tradicion lmente conhecid s como “ rnic ”, devido sua semelhança odorífera com a 

parenta européia Arnica Montana (CERQUEIRA et al., 1987), fitoterápico com 

finalidades anti-inflamatória e analgésica comercializado em todo o mundo. 

 

Figura 2. Lychnophora passerina (Mart. Ex DC) Gardn, espécie objeto do estudo. Serra do Cipó – 

MG, 2009 (Foto: Patricia Capelari de Oliveira) (Foto da capa). 
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Observações etnofarmacológicas do gênero Lychnophora revelaram o uso de 

algumas de suas espécies na medicina tradicional brasileira, como agente anti-

inflamatório e analgésico (CERQUEIRA et al., 1987). O uso se dá na forma de 

preparações alcoólicas ou hidroalcoólicas das partes aéreas da planta (folhas, caules e 

flores), aplicadas topicamente, no tratamento de contusões, dores, hematomas, 

reumatismos e picadas de inseto (SAÚDE et al., 1998; LOPES, 2001). É tradição 

popular curtir em cachaça as partes aéreas de espécies de Lychnophora, para posterior 

uso interno, o que é desaconselhável segundo estudos que demonstram significativa 

toxicidade por essa via (LOPES, 2001; FERRARI, 2008). 

A partir da década de 70 o gênero Lychnophora, impulsionado com a pesquisa 

da Asteraceae brasileira, começa a ser quimicamente estudado, com o objetivo de isolar 

e caracterizar metabólitos secundários de suas espécies. Cientistas brasileiros e 

estrangeiros dedicam esforços no estudo do gênero resultando no isolamento de diversas 

classes de compostos naturais. Em resumo, o perfil fitoquímico do gênero Lychnophora 

é basicamente caracterizado pela ocorrência de sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, 

lactonas sesquiterpênicas, flavonóides e esteróides (BORELLA et al., 1998). 

Poliacetilenos, lignanas e ácidos cafeoilquínicos (derivados do ácido clorogênico) 

também foram descritos para algumas espécies (BORSATO et al., 2000; DOS SANTOS 

et al., 2005). 

Entre os terpenóides mais comumente encontrados estão as lactonas 

sesquiterpênicas (CUNHA et al., 1995), marcadores quimiotaxonômicos do gênero 

(SEAMAN, 1982). As lactonas sesquiterpênicas ocorrem principalmente nas partes 

aéreas e raízes de Lychnophora (PERRY, 1994), e são acumuladas em tricomas 

glandulares presentes na superfície das folhas (SAKAMOTO et al., 2003). São 

compostos de ocorrência natural presentes em muitas espécies da família Asteraceae, 

responsáveis por uma diversidade de atividades biológicas, como antimicrobiana, 

antimalárica, esquistossomicida, antitumoral, anti-inflamatória e a extensamente 

estudada atividade tripanossomicida (VICHENEWSKI et al., 1976; LEE et al., 1977; 

RAFFAUF et al., 1978; LE QUESNE et al., 1976; PICKMAN, 1986; GIESBRECHT et 

al., 1990; OLIVEIRA et al., 1996; RÜNGELER et al., 1999; SAÚDE-GUIMARÃES; 

2002). 
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Outra classe comum no gênero Lychnophora, de ampla distribuição nos 

vegetais, é a dos flavonóides. Estes representam um grupo de compostos fenólicos 

encontrados naturalmente nos vegetais que apresentam uma variedade de propriedades 

farmacológicas tais como anti-inflamatória, antiviral, antiespasmódica, antitumoral e 

antialérgica, frequentemente associadas a suas propriedades anti-oxidantes, de inibição 

da liberação de espécies reativas de oxigênio (ROS) e de inibição enzimática 

(MIDDLETON JR et al., 2000). 

Investigações prévias dos extratos de média polaridade das partes aéreas de L. 

passerina revelaram a presença de triterpenos como o taraxasterol (1), α-amirina (2) e 

β-amirina (3), lupeol (4) e seu respectivo acetato (5), o sesquiterpeno α-humuleno (6) e 

ácido licnofórico (7), o esteróide estigmasterol (8) e as lactonas sesquiterpênicas 

eremantina (9), goiazensolida (10) e 15-desoxigoiazensolida (11). Do extrato de alta 

polaridade (metanólico) de L. passerina foram isolados os flavonóides canferol (12), 

apigenina (13), luteolina (14) quercetina (15) e tilirosido (16) (PERRY, 1994; 

CHICARO, 2001; CHICARO 2004). 
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Das raízes de L. passerina, os extratos de média polaridade revelaram a presença 

de substâncias em comum a das partes aéreas, como o taraxasterol (1), β-amirina (3), 

lupeol (4) e seu acetato (5), estigmasterol (8) e eremantina (9), como também a lactona 

sesquiterpênica costunolida (17), isolada apenas das raízes (BOHLMANN et al., 1981; 

PERRY, 1994; OLIVEIRA et al., 1996; CHICARO et al., 2004).  
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Paralelo à caracterização química do gênero, diversos estudos estão sendo 

conduzidos no sentido de avaliar possíveis atividades farmacológicas e validar o uso 

popular de espécies de Lychnophora. A triagem para atividade anti-inflamatória e 

analgésica em camundongos, realizada por Guzzo e colaboradores (2008), com o 

extrato etanólico bruto de algumas espécies de Lychnophora, revelou atividade 

analgésica para L. pinaster e L. ericoides no teste da placa quente e para L. passerina, L. 

pinaster, L. ericoides e L. tricocarpha no teste de contorções induzidas pelo ácido 

acético. Para o teste de atividade anti-inflamatória (edema de pata induzido pela 

carragenina em camundongos), L. passerina revelou ser uma das espécies mais ativas, 

juntamente com L. candelabrum, L. tricocarpha e L. pinaster.  

Em outro estudo de triagem conduzido por Ferraz Filha et al. (2006) foi 

realizado um ensaio de inibição para a enzima xantina oxidase (XO) utilizando extratos 

de diversas polaridades de algumas espécies de Lychnophora. As plantas examinadas 

mais ativas foram L. tricocarpha, L. ericoides, L. staavioides e Lychnophoriopsis 

candelabrum. A fração acetato de etila de L. passerina também apresentou uma elevada 

atividade de inibição da XO. 

Para L. ericoides, a mais popular espécie do gênero, além das folhas, as raízes 

também são utilizadas com finalidades anti-inflamatória e analgésica (BORSATO et al., 

2000). É também a espécie mais explorada comercialmente estando presente, em 

conjunto com L. passerina e outras espécies do gênero, em listas oficiais (IBAMA, 

2008) e de organizações ambientais (BIODIVERSITAS, 2005), como espécies 

ameaçadas de extinção. 

Em estudo para avaliar a atividade antinociceptiva em camundongos, usando o 

teste de contorções induzidas pelo ácido acético, o extrato diclorometânico das raízes de 
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L. ericoides apresentou atividade, sendo as lignanas cubebina (18) e metil cubebina 

(19), isoladas desse extrato, as substâncias mais ativas (BORSATO et al., 2000). 

 

 

 

 

 

Em outro estudo envolvendo frações polares das raízes de L. ericoides, a fração 

n-butanólica e os ácidos 3,5- O-[E]-di-cafeoilquínicos (20) e 4,5-O-[E]-di-

cafeoilquínicos (21), isolados dessa fração, também apresentaram atividade analgésica 

para o teste de contorções induzidas pelo ácido acético em camundongos (DOS 

SANTOS et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Os extratos aquosos de folhas e caules de L. ericoides apresentaram atividade 

analgésica in vivo, pelo método da placa quente, utilizando camundongos 

(CERQUEIRA et al., 1987). O flavonóide 6,8-di-C-β-glicosilapigenina (22), isolado do 

extrato polar das folhas de L. ericoides, apresentou atividade anti-inflamatória avaliada 

pelo teste de edema de pata induzido pela carragenina em camundongos (GOBBO-
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NETO et al., 2005). Lactonas sesquiterpênicas isoladas da L. ericoides apresentaram 

atividade anti-inflamatória in vitro por inibirem a atividade do fator de transcrição NF-

κB, um medi dor centr l d  respost  imune e infl m tóri  hum n  (RÜNGELER et  l, 

1999). 

 

 

 

 

Flavonóides isolados do extrato etanólico das partes aéreas de L. affinis, 

demonstraram atividade antitumoral (LE QUESNE et al., 1976). Em estudo para 

detectar as atividades biológicas e a toxicidade do extrato aquoso das partes aéreas de L. 

pinaster (SILVEIRA et al., 2005) foi encontrado que o extrato não foi tóxico para 

Artemia salina. No mesmo estudo, o extrato aquoso dessa espécie vegetal também 

demonstrou ser inativo na inibição da atividade da enzima 5-lipooxigenase. 

Extratos polares e frações metanólicas de espécies de Lychnophora e o ácido 

4,5-di-O-[E]-cafeoilquínico (21), isolado do caule de L. rupestris e L. staavioides 

demonstraram atividade anticonvulsivante em camundongo (TALEB-CONTINI et al, 

2008). 

Kanashiro et al. (2004), mostraram que diversos flavonóides isolados de L. 

granmongolense, L. salicifolia e L. ericoides apresentaram atividade inibitória sobre a 

geração de espécies reativas de oxigênio por neutrófilos isolados de coelho. 

Quercetina (15) e canferol (12), flavonóides isolados de L. passerina, mostraram 

ser anti-oxidantes eficientes em estudo realizado para avaliar, in vitro, as propriedades 

antioxidantes dos flavonóides isolados dessa espécie (CHICARO et al., 2004). 

A atividade antimicrobiana foi demonstrada para as lactonas sesquiterpênicas 

isolada do extrato etanólico de L. salicifolia e L. tricocarpha (SAÚDE-GUIMARÃES, 

2002). 

O

OH

HO

Glu

Glu

OH O  

6,8-di-C-β-glicosilapigenina (22) 
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A atividade tripanossomicida já é bem documentada para espécies de 

Lychnophora e comumente atribuída às lactonas sesquiterpênicas (OLIVEIRA et al., 

1996; GRAEL et al., 2000), à sesquiterpenos (OLIVEIRA et al., 1996) e à flavonóides 

(GRAEL et al., 2000; TAKEARA et al., 2003; GRAEL et al., 2005). 

1.4 Descrição botânica da espécie vegetal (extraído de SEMIR, 1991) 

Arbusto ereto, muito ramoso com até 1.5m de altura, com ramificações flexuosa 

e delicada, subverticiliada a fasciculada, coberta com indumento de tricomas curtos 

adpressos seríceo-tomentosos, acinzentados com cicatrizes punctiformes com até 

5,0mm de diâmetro. Folhas congestas e ascendentes na maior parte dos ramos; lâminas 

coriáceas, subuladas a linear-subuladas, base arredondada a cordada-auriculada, ápice 

agudo a acuminado com mucron curto, margem muito revoluta; venação hifódroma; 

face adaxial glabra ou seríceo-tomentosa, canescente quando jovem, face abaxial com 

venação não evidente devido ao indumento que a mascara, com 5,0 a 1.2mm de 

comprimento por cerca de 1.0mm de largura. Inflorescência em glomérulos simples 

globosos com folhas modificadas que os envolvem e presentes entre os capítulos com 

1.0 a 1.5cm de comprimento e de diâmetro, terminais a ramos de até 8,0cm de 

comprimento e 0.1 a 0.2cm de diâmetro. Capítulos curtamente cilíndricos, com 1 flor, 

com até 6,0mm de comprimento e até 4,0mm de diâmetro. Brácteas involucrais 3 a 4 

seriadas, triangulares a oblongo-lineares, apiculadas com ápice seríceo e piloso 

avermelhado, glanduloso, com 1.0 a 4,0mm de comprimento e 0.5 a 1.0mm de largura. 

Flores lilazes com corola glandulosa de até 7,0mm de comprimento, lacínios agudos, 

glabros e densamente glandulosos de até 3,0mm de comprimento. Anteras com 3,0mm 

de comprimento. Aquênio, glabro, glanduloso, castanho escuro, brilhante, costado, com 

2.0 a 2.5mm de comprimento por até 1.0mm de largura; pappus externo muito reduzido, 

escamifirme, com 0.1 a 3,0mm de comprimento, pappus interno paleáceo, branco, 

pouco espiralado de até 5,0mm de comprimento 

Lychnophora passerina (Figura 3) é uma das espécies mais polimorfas do 

gênero. Foi observado que há variação no hábito, folha, inflorescências e capítulos com 

respectivas brácteas involucrais. Foi constatado também que esta variação é contínua. 

Assim, apesar do hábito constituir sempre arbustos eretos ericóides, encontram-se 

indivíduos de alturas diferentes, apresentando algumas ramificações bem próximas à 
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b se, sem form r um “tronco”; em outros  s r mific ções são m is  cim , com 

evidência de um eixo simples basal. As folhas podem variar no comprimento, largura, 

tipo de indumento, base e ápice. O tamanho e número de capítulos nos glomérulos 

podem ser diferentes nas várias plantas examinadas e o ápice das brácteas involucrais 

pode ser às vezes mais e às vezes menos pungente. Desta forma, as espécies L. subulata 

e H. pinnifolium encaixam-se dentro desta variação e foram consideradas como 

sinônimos de L. passerina. 

Lychnophora passerina até recentemente, parecia estar restrita a vários campos 

rupestres de Minas Gerais, tendo sua distribuição norte na região de Grão Mogol. Esta 

localidade corresponde à região tipo de H. pinnifolium, que é considerada sinônimo de 

L. passerina. Recentemente, uma coleta efetuada por R.M. Harley et al, na região de 

Abaíra, revelou a presença de L. passerina na Bahia. 

                                 

Figura 3. L. passerina: a – ramo (baseado em G. Hatschbach – 35.223); b – aquênio. 

1.5 Inflamação e imunomodulação 

Inflamação é um processo de múltiplos passos mediado por células inflamatórias 

e imunes ativadas (COMALADA et al., 2006; GAUTAM e JACHAK, 2009) e pode se 

iniciar por diversos estímulos como injúria tecidual, infecção viral/microbiana, irritação 

química ou por toxinas (CHEN et al., 2007; LIN et al., 2008). 
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Monócitos e macrófagos ativados desempenham papel chave na deflagração da 

resposta inflamatória induzindo a produção de mediadores pró-inflamatórios como as 

citocinas fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina 1 (IL-1) e interleucina 6 

(IL-6), o óxido nítrico (NO), espécies reativas de oxigênio (ROS), e enzimas como a 

ciclooxigenase (COX) e óxido nítrico sintetase (NOS) (ZHAO et al., 2008; BURK et 

al., 2009; VERMA et al., 2010). Citocinas são glicoproteínas reguladoras de baixo peso 

molecular, produzidas e liberadas por células imunes, principalmente macrófagos, em 

resposta à injúria tecidual ou infecção (CHEN et al., 2007). A inibição da produção de 

mediadores inflamatórios como TNF-α e prostaglandina E2, além da modulação da 

expressão da COX-2 foram avaliadas para derivados do ácido cafeoilquínico e C-

flavonóides isolados de L. ericoides, por meio de células U-937 estimuladas com LPS 

(DOS SANTOS et al., 2010). 

O processo inflamatório é seguido por uma resposta anti-inflamatória que 

previne o dano excessivo ao hospedeiro. As citocinas TNF-α e interleucina-10 (IL-10) 

desempenham papel chave nesse processo, normalmente agindo em oposição, com a IL-

10 suprimindo a produção de TNF-α por m cróf gos (FIORENTINO et  l., 1991) e 

TNF-α promovendo a produção de IL-10 (KATSIKIS et al., 1994). 

De particular significância, a citocina pró-inflamatória TNF-α, secretada 

imediatamente após o reconhecimento do patógeno, desempenha um papel de destaque 

na inflamação, direta e indiretamente, através da produção de outras importantes 

citocinas pró-inflamatórias (JIN, 2010). Entretanto, a produção desregulada de TNF-α 

desempenha papel chave no desenvolvimento e progressão da inflamação crônica e 

doenças autoimunes como a artrite reumatóide e psoríase (WILLIAMS et al., 2007). 

A IL-10 descoberta em 1988 por Mossman e Coffman, representa uma das mais 

importantes citocinas imunorregulatórias (MOSMANN e COFFMAN, 1989). Foi 

inicialmente denominada fator de inibição da síntese de citocinas. (HOWARD et al., 

1992). Como outras citocinas, IL-10 apresenta múltiplos efeitos biológicos sobre 

diferentes tipos de células. Seu efeito anti-inflamatório é devido, pelo menos em parte, a 

sua potente ação biológica sobre células como os macrófagos, células T, células B e 

uma variedade de outros tipos de células incluindo mastócitos, queratinócitos e algumas 

linhagens de células tumorais (CONTI et al., 2003). Sua principal função é suprimir a 
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produção, por macrófagos, de citocinas, mediadores solúveis e moléculas de superfície 

celular, através da inibição da atividade do fator transcripcional NF-κB (DE WALL 

MALEFYT et al., 1991; McINNES et al., 2001). 

O óxido nítrico (NO) é um mediador intracelular produzido por várias células de 

mamíferos. É reconhecido como mediador e regulador da resposta inflamatória e é 

produzido em grande quantidade pela enzima óxido nítrico sintetase induzível (iNOS) 

em células inflamatórias ativadas (KORHONEN et al., 2005; KUMAR-ROINÉ et al., 

2009). A produção em grande quantidade dessa molécula pode interagir com espécies 

reativas de oxigênio (ROS), como superóxido (O2•-), para produzir peróxinitrito 

(ONOO-), um oxidante altamente nocivo (KUMAR-ROINÉ et al., 2009). Como 

conseqüência o NO tem sido relacionado aos mecanismos fisiopatológicos da 

inflamação crônica e aguda, doenças autoimunes, neurodegeneração, doenças 

infecciosas e carcinogênese (MONCADA e HIGGS, 1993; BOGDAN, 2001. 

LECHNER et al., 2005; SHEN et al., 2005; KUMAR-ROINÉ et al., 2009). Desde sua 

descoberta em 1987 (PALMER et al., 1987) o NO tem sido alvo de intensa pesquisa 

para o desenvolvimento de fármacos (KUMAR-ROINÉ et al., 2009; TAO et al., 2009; 

VERMA et al., 2010). A produção de ROS já foi avaliada para a espécie L. ericoides e 

para flavonóides isolados de Lychnophora sp. por meio de ensaio de 

quimioluminescência utilizando polimorfonucleares (PMNs) estimulados por zimosam, 

isolados do sangue venoso de coelhos (KANASHIRO et al., 2004; GOBBO-NETO et 

al., 2005). 

Os macrófagos respondem a uma variedade de estímulos endógenos e exógenos, 

sendo, em particular, o lipopolissacarídeo (LPS), um produto das bactérias Gram-

negativas, capaz de influenciar muitos aspectos da fisiologia dos macrófagos, 

aumentando o consumo de glicose e oxigênio, promovendo a morte de 

microorganismos e células tumorais. Entre os efeitos provocados pelo LPS tem-se o 

aumento na produção de citocinas como TNF-α, IFN-γ, IL-1, na expressão da enzima 

iNOS, na secreção de NO e na produção do ânion superóxido e peróxido de hidrogênio 

(BURK et al., 2009; VERMA et al., 2010). Desta maneira, os macrófagos apresentam-

se como interessantes alvos terapêuticos no desenvolvimento de novas drogas anti-
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inflamatórias, explorando os mecanismos moleculares de ação (BARAK et al., 2004; 

TAO et al., 2009). 

Recentemente temos vivenciado um interesse aumentado pelos medicamentos de 

origem natural em todo o mundo. O desenvolvimento de medicamentos herbais efetivos 

representa nova estratégia terapêutica para suprimir a produção de citocinas pró- 

inflamatórias e NO usando macrófagos. Em vários estudos in vivo e in vitro, 

medicamentos herbais tem sido reportados por modular a secreção de citocinas 

(BALLABENI et al., 2009; PARK et al., 2009; BURK et al., 2010; VERMA et al., 

2010). 

Tendo em vista o uso popular e o potencial farmacológico de espécies de 

Lychnophora como agentes anti-inflamatório e análgésico, a espécie L. passerina foi 

submetida a estudo fitoquímico e avaliação da atividade anti-inflamatória in vitro e in 

vivo, a fim de detectar possíveis atividades e sugerir possíveis mecanismos 

farmacológicos de ação. No presente estudo foram avaliados o efeito anti-inflamatório 

do extrato etanólico bruto e das frações metanólica e acetato de etila de L. passerina, 

explorando os mecanismos de ação para essa atividade. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Realizar o estudo fitoquímico da espécie Lychnophora passerina (Mart ex DC) 

Gardn (Asteraceae), coletada em Dimantina, MG, visando obter seus constituintes 

químicos ativos e avaliar a potencial atividade anti-inflamatória da espécie, utilizando 

modelos in vivo e in vitro. 

2.2 Objetivos específicos 

A) Realizar o estudo fitoquímico do extrato etanólico bruto de L. passerina, coletada em 

Dimantina, MG. Realizar a elucidação estrutural das substâncias purificadas de L. 

passerina, utilizando técnicas espectrométricas usuais; 

B) Obter e comparar os perfis cromatográficos, por CLAE de fase reversa, dos extratos 

etanólicos brutos obtidos das partes aéreas da espécie L. passerina coletadas em dois 

locais distintos, Diamantina (MG) e Serra do Cipó (MG). 

C) Avaliar a atividade anti-inflamatória in vivo e in vitro do extrato etanólico bruto de L. 

passerina coletada em Dimantina, MG, de suas frações metanólica e acetato de etila e 

das substâncias purificadas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Métodos Gerais 

Os espectros de RMN foram obtidos em espectrômetro Bruker Avance Drx-400 

MHz do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear (LAREMAR) do 

Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como 

referência interna foi utilizado tetrametilsilano (TMS), e como solvente clorofórmio 

deuterado (CDCl3) ou metanol deuterado (CD2OD). Os desloc mentos químicos (δ) são 

expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes de aclopamento (J) em Hertz 

(Hz). Os multipletos são definidos com o v lor de δ de seu ponto médio. 

Os pontos de fusão, obtido em graus Celsius, foram verificados no aparelho 

BÜCHI do Laboratório de Plantas Medicinais do programa de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas (CiPharma) da Escola de Farmácia  da UFOP. 

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

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

G com partículas de tamanho compreendido entre 0,063 e 0,040 (230-240 malhas 

ASTM). A quantidade de sílica gel empregada, diâmetro da coluna e eluentes usados 

estão de acordo com os dados indicados na bibliografia (STILL et al., 1978). 

Os processos de fracionamentos cromatográficos foram monitorados por 

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

de espessura. Foi empregada a fase estacionária sílica Kiesegel Merck 60 G e as 

manchas foram visualizadas por exposição das placas cromatográficas sob luz 

ultravioleta (Multiband UV – 254/366 nm) ou por adição de reveladores como 

anisaldeído (Vetec Química Fina LTDA), solução ácida de sulfato cérico (Vetec 

Química Fina LTDA), ou reagente para produtos naturais (NP-PEG) (Sigma Aldrich). 

3.1.1 Reveladores para cromatografia em camada delgada 

3.1.1.1 Anisaldeído sulfúrico (WAGNER et al., 1984) 

 Uma solução contendo 0,5 mL de anisaldeído, 10 mL de ácido acético glacial, 

85 mL de metanol e 5 mL de ácido sulfúrico concentrado (98% p/v) foi preparada sob 

resfriamento e armazenada em geladeira (4ºC). 
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3.1.1.2 Sulfato cérico (WAGNER et al., 1984) 

 Sulfato cérico (42,0 g) foi dissolvido em 500 mL de água destilada contendo 

28 mL de ácido sulfúrico concentrado, completando-se o volume para 1000 mL. 

3.1.1.3 Reagente para produtos naturais (NP-PEG) (WAGNER et al., 1984) 

 O reagente NP-PEG foi preparado na concentração de 2% (p/v). Para tanto foi 

dissolvido 0,2 g de difenilboriloxietilamina (NP) em 10 mL de metanol. Uma solução 

de polietilenoglicol 4000 (PEG-4000) a 5% (p/v) foi preparada dissolvendo-se 0,5 g de 

polietilenoglicol em 10 mL de etanol. As duas soluções foram misturadas na proporção 

4:5, respectivamente. 

3.1.1.4 Reagente de Liebermann-Burchard (WAGNER et al., 1984) 

 Sob resfriamentoem banho de gelo, 5 ml de anidrido acético e 5 mL de ácido 

sulfúrico concentrado (98% p/v) foram adicionados a 50 ml de etanol absoluto. O 

reagente foi preparado no momento do uso devido à instabilidade. 

3.1.1.5 Reagente de Dragendorff (WARGER et al.,1984) 

Foram misturados 2,6 g de carbonato de bismuto, 7,0 g de iodeto de sódio e 

25 mL de ácido cético glacial. A mistura foi levada à ebulição por 5 minutos. Após este 

período, o sistema foi resfriado e filtrado para remoção do acetato de sódio. A solução 

estoque foi preparada adicionando-se 20 ml do filtrado, de coloração avermelhada, 

foram adicionados a 80 ml de acetato de etila. Para o preparo do revelador misturou-se 

2 ml dessa solução estoque com 5 ml de ácido acético glacial e 12 ml de acetato de etila. 

3.1.1.6 Hidróxido de potássio 5% (p/v) (WARGER et al.,1984) 

A solução foi preparada dissolvendo-se 0,5 g de hidróxido de potássio em 10 ml 

de metanol e armazenada em geladeira (4 °C). 

3.1.1.7 Cloreto férrico 2%(p/v) (WARGER et al.,1984) 

O reagente foi preparado dissolvendo-se 0,2 g de cloreto férrico em 10 ml de 

água e armazenada em geladeira (4 °C). 
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3.1.1.8 Ferrocianeto de potássio 1% (p/v) (WARGER et al.,1984) 

A solução foi preparada dissolvendo-se 0,1 g de ferrocianeto de potássio em 

10 ml de água e armazenada em geladeira (4 °C). 

3.1.1.9 Reagente de Kedde (WARGER et al.,1984) 

Foram preparados 5 mL de uma solução etanólica a 3% (p/v) de ácido-3,5-

dinitrobenzóico e misturados a 5 ml de uma solução de NaOH 2 M.  

3.1.1.10 Ácido sulfúrico 50% (v/v) (WARGER et al.,1984) 

Sob resfriamento e em banho de gelo, 5 ml de ácido sulfúrico concentrado (98% 

p/v) foram adicionados a 5 ml de metanol. 

3.1.2 Testes Farmacognósticos 

3.1.2.1 Liebermann-Burchard 

 Para caracterizar a natureza do núcleo de triterpenóide pentacíclico e esteróidal 

foi utilizado o teste farmacognóstico de Liebermann-Burchard. À amostra dissolvida em 

CHCl3 e filtrada sobre sulfato de sódio anidro, foram adicionados 3mL de anidrido 

acético e 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado. As colorações formadas possibilitaram 

a interpretação do resultado: azul-esverdeada, característica de núcleo esteroidal, ou 

violeta, característica de núcleo triterpenóide pentacíclico. O teste de Liebermann-

Burchard foi realizado para a amostra LPaA-2.7 e LPaA-2.8 (item 3.2.6). 

3.2 Estudo fitoquímico das partes aéreas de Lycnophora passerina 

3.2.1 Material vegetal 

As partes aéreas de Lychnophora passerina (Mart exDC.) Gardn foram coletadas 

de uma só vez em Diamantina, Minas Gerais, em setembro de 2000. A identificação 

botânica da espécie vegetal foi realizada pelo Prof. Dr. Júlio Lombardi, do 

Departamento de Botânica da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. A 

exsicata foi depositada no herbário do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da 

UFOP, sob o número BHCB 53571. 
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A espécie Lychnophora passerina (Mart exDC.) Gardn foi coletada de uma só 

vez em outra localidade mineira, Serra do Cipó, em junho de 2009, com autorização do 

IBAMA e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) 

Número: 20113-1. A identificação botânica da espécie vegetal foi realizada pelo Prof. 

Dr. Aristônio Magalhães Teles, do Departamento de Biologia Geral da Universidade 

Federal de Goiás – UFG. A exsicata está depositada no herbário do Instituto de Ciências 

Biológicas da UFMG. 

3.2.2 Obtenção do extrato etanólico bruto 

As partes aéreas de L. passerina, coletadas em Diamantina, foram secas em 

estufa a 30 °C até completa secagem. O material vegetal (1,0 kg) foi pulverizado em 

moinho de facas e submetido à extração com etanol, por percolação, até total 

esgotamento. O solvente foi eliminado sob pressão reduzida resultando no extrato 

etanólico bruto da espécie coletada em Diamantina (LPaE; 135,0 g). As partes aéreas de 

L. passerina, coletadas na Serra do Cipó, foram secas em estufa a 30 °C até completa 

secura. O material vegetal (52 g) foi pulverizado em moinho de facas e submetido à 

extração com etanol, por percolação exaustiva. O solvente foi evaporado sob pressão 

reduzida resultando no extrato etanólico bruto da espécie coletada Serra do Cipó (LPaE 

sc; 4,5 g). 

O extrato etanólico (LPaE sc) das partes aéreas de Lychnophora passerina (Mart 

exDC.) Gardn, coletada na Serra do Cipó, MG, espécie cuja fitoquímica encontra-se 

descrita na literatura (PERRY, 1994; CHICARO, 2001; CHICARO et al., 2004), foi 

utilizado nesse trabalho para comparação, por CLAE de fase reversa, do seu perfil 

cromatográfico com o perfil cromatográfico do extrato etanólico (LPaE) da espécie 

objeto de estudo dessa dissertação, Lychnophora passerina (Mart exDC.) Gardn 

coletada em Diamantina, MG. O objetivo desse estudo de comparação foi avaliar a 

composição química da mesma espécie vegetal submetida a meio ambientes distintos. O 

estudo fitoquímico e avaliações farmacológicas in vivo e in vitro foram realizados com a 

espécie coletada em Diamantina. 



23 

 

3.2.3 Análise fitoquímica preliminar do extrato etanólico bruto 

As análises fitoquímicas preliminares possibilitam revelar qualitativamente as 

diferentes classes de metabólitos secundários presentes em extratos de planta. O extrato 

etanólico bruto (LPaE) das partes aéreas de L. passerina foi avaliado por CCD para 

detecção das principais classes de metabólitos secundários, utilizando os reveladores 

anteriormente citados (item 3.1.1, página 19) (FARNSWORTH, 1966; MARINE-

BETTOLO et al., 1981; WAGNER et al., 1984). Foram avaliadas as presenças de 

taninos e polifenóis, heterosídeos/agliconas flavônicas, heterosídeos/agliconas 

antraquinônicas, triterpenos e esteróides, cumarinas, alcalóides, saponinas, heterosídeos 

cardiotônicos, e proantocianidinas. 

3.2.3.1 Caracterização de taninos e polifenóis 

Para caracterização de taninos e polifenóis utilizou-se a fase móvel acetato de 

etila: ácido fórmico: ácido acético: água (100:11:11:27). Uma mistura de 1:1 das 

soluções aquosas de ferrocianeto de potássio 1% (p/v) e cloreto férrico 2% (p/v) foi 

aspergida na cromatoplaca e essa foi analisada no visível. O aparecimento de manchas 

de coloração castanho avermelhada, violeta, verde, negro-azulada ou azul (visível) 

caracterizam a presença de taninos e polifenóis. 

3.2.3.2 Caracterização de heterosídeos flavônicos 

Para caracterização de heterosídeos flavônicos utilizou-se a fase móvel acetato 

de etila: ácido fórmico: ácido acético: água (80:9:9:22). O reagente NP-PEG foi 

aspergido na cromatoplaca que foi aquecida a 100 °C por 5 minutos. A placa foi 

analisada no visível e no UV e o aparecimento de manchas de coloração amarela, no 

visível, e fluorescência amarelo-esverdeada ou alaranjada, no UV, caracterizaram a 

presença de heterosídeos flavônicos. 

3.2.3.3 Caracterização de agliconas flavônicas 

Para caracterização de agliconas flavônicas utilizou-se a fase móvel tolueno: 

acetona: clorofórmio: ácido acético (40:25:35:25). O reagente NP-PEG foi aspergido na 

cromatoplaca e esta aquecida a 100 °C por 5 minutos. O aparecimento de manchas de 

coloração amarela, quando a placa foi analisada no visível e de fluorescência amarelo-
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esverdeada ou alaranjada, na análise no UV caracterizaram a presença de agliconas 

flavônicas. 

3.2.3.4 Caracterização de heterosídeos antraquinônicos 

Para caracterização de heterosídeos antraquinônicos, A CCD foi eluída utilizan-

se acetato de etila: ácido fórmico: ácido acético: água (80:9:9:22) como fase móvel. A 

cromatoplaca foi então aspergida com uma solução de hidróxido de potássio 5% (p/v) 

em metanol e esta levada a aquecimento a 100 °C por 5 minutos. O aparecimento de 

manchas de coloração alaranjada a vermelho, no visível, e de fluorescência alaranjada a 

vermelho, no UV, caracterizaram a presença de heterosídeos antraquinônicos. 

3.2.3.5 Caracterização de agliconas antraquinônicas 

A CCD foi eluida com tolueno: acetona: clorofórmio (25:10:10), aspergida com 

uma solução de hidróxido de potássio 5% (p/v) em metanol e aquecida a 100 °C por 5 

minutos. O aparecimento de manchas de coloração alaranjada a vermelho, no visível, e 

fluorescência alaranjada a vermelho, no UV, caracterizaram a presença de 

antraquinonas. A presença de manchas amarelas, no visível, e de fluorescência 

alaranjada a vermelho, no UV, sugeriram a presença de antronas e antróis. 

3.2.3.6 Caracterização de triterpenos e esteróides 

Para caracterização de triterpenos e esteróides utilizou-se como fase móvel 

hexano: acetato de etila (80:20). O reagente de Liebermann-Burchard foi aspergido na 

cromatoplaca e esta foi levada a aquecimento a 100 °C por 5 minutos. O aparecimento 

de manchas roxas ou róseas, no visível, e de fluorescência amarela, no UV, 

caracterizaram a presença de triterpenos. A presença de manchas azul- esverdeadas ou 

róseo-azuladas, no visível, e de fluorescência amarelada, no UV, indicaram a presença 

de esteróides. 

3.2.3.7 Caracterização de cumarinas 

Para caracterização de triterpenos e esteróides utilizou-se como fase móvel 

tolueno:éter etílico ácido acético (30:30:30). A solução de hidróxido de potássio 5% 

(p/v) em metanol foi aspergida na cromatoplaca e esta levada a aquecimento a 100 °C 

por 5 minutos. O aparecimento de manchas de fluorescência verde-azulada ou azul, no 
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UV, sugeriu a presença de cumarinas. Cumarinas não substituídas apresentam 

fluorescência amarelo-esverdeada. 

3.2.3.8 Caracterização de saponinas 

Para caracterização de saponinas utilizou-se como fase móvel clorofórmio: 

metanol água (64:50:10). O reagente anisaldeído foi aspergido na cromatoplaca e esta 

levada a aquecimento a 100 °C por 5 minutos. O aparecimento de manchas de 

colorações azul ou azul violáceo e zonas amareladas, no visível, indicou a presença de 

saponinas.  

3.2.3.9 Caracterização de heterosídeos cardiotônicos 

Para caracterização de heterosídeos cardiotônicos utilizou-se como fase móvel 

acetato de etila: metanol: água (84:11:8). O reagente de Kedde foi aspergido na 

cromatoplaca e esta foi levada a aquecimento a 100 °C por 5 minutos. O aparecimento 

de manchas de coloração rósea ou azul-violácea, no visível, indicou a presença de 

heterosídeos cardiotônicos. Vale ressaltar que bufa bufadienolídeos não reagem. 

3.2.3.10 Caracterização de alcalóides 

Para caracterização de alcalóides utilizou-se como fase móvel acetato de etila: 

metanol: água (40:10:20). O reagente de Dragendorff foi aspergido na cromatoplaca e o 

aparecimento de manchas de coloração marrom ou alaranjada, no visível, indicou a 

presença de alcalóides. 

3.2.3.11 Caracterização de proantocianidinas 

Para caracterização de proantocianidinas utilizou-se a fase móvel acetato de 

etila: ácido fórmico: ácido acético: água (100:11: 11: 27). A solução metanólica de 

ácido sulfúrico 50% (v/v) foi aspergida na cromatoplaca e esta levada a aquecimento a 

100 °C por 5 minutos. O aparecimento de manchas de coloração negra ou avermelhada, 

no visível, sugeriu a presença de proantocianidinas. 

3.2.4 Fracionamento preliminar do extrato etanólico bruto 

O extrato etanólico bruto (LPaE;123,0 g) foi submetido à coluna de filtração em 

sílica gel (500,0 g), utilizando como eluentes hexano, acetato de etila e metanol, 

gerando, respectivamente as frações hexânica (LPaH; 0,420 g), acetato de etila (LPaA; 
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55,0 g) e metanólica (LPaM; 59,5 g) (Figura 4). A fração hexânica não foi submetida a 

novos fracionamentos devido à pequena quantidade obtida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma de obtenção do extrato etanólico bruto de L. passerina (LPaE) e das frações 

hexânica, acetato de etila e metanólica 

 

3.2.5 Obtenção dos perfis cromatográficos de extratos, frações e substâncias 

purificadas de L. passerina por CLAE de fase reversa. 

As caracterizações cromatográficas metabolômicas (“impressões digit is” / 

“chemic l fingerprints”) dos extratos, frações hexânica e substâncias purificadas de L. 

passerina foram obtidas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) de fase 

reversa (DUARTE, 1993). As amostras foram pesadas e dissolvidas em MeOH para 

uma concentração de 1 mg/ml. A seguir as amostras foram filtradas em Millipore® 

unidade filtrante com poro de 0,22 μm (MILLEX®). Para as análises foi utilizado o 

cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE Waters, Alliance®), com injetor 

automático e detector espectrométrico por arranjo em fotodiodo no espectro 

ultravioleta/visível. Foi empregada a coluna Waters Spherisorb® C18 (150 mm x 4.6 

mm x 5 μm). O volume injetado foi de 25 μL e o fluxo foi de 1 mL/min. A temperatura 

permaneceu constante em 35 °C. A análise foi efetuada em 60 minutos com eluição 

gradiente como apresentado na Tabela 1. Foram empregados solventes para CLAE e 

água destilada filtrada em sistema Milli-Q. 

Coluna cromatográfica de sílica gel 

Percolação 

Extrato etanólico bruto (123,0 g) 

 

Fração hexânica (0,42 g) 

g) 

Fração acetato de etila (55,0g) Fração metanólica (59,5 g) 

Partes aéreas secas e 

pulverizadas (1,0 Kg)  

 

 



27 

 

 
Tabela 1. Gradiente de eluição empregado para a obtenção das “impressões digitais” do extrato 

etanólico e de suas frações hexânica, acetato de etila e metanólica, por CLAE de fase reversa. 

Tempo (minutos) Fase A (%) Fase B (%) 

0 80 20 

20 60 40 

30 50 50 

40 10 90 

50 20 80 

55 80 20 

60 80 20 

Fase A: MeOH acidificado com 1% de H3PO4 3.33 x 10
-4

M 

Fase B: H2O acidificada com 1% de H3PO4 3.33 x 10
-4

M 

 

3.2.6 Fracionamentos cromatográficos da fração acetato de etila. 

A fração acetato de etila (LPaA), submetida à análise por CLAE de fase reversa, 

conforme descrito no item 3.2.5, apresentou um perfil cromatográfico contendo as 

substâncias majoritárias, observadas no cromatograma do extrato etanólico. Assim, a 

fração acetato de etila (48,0 g) foi submetida à coluna de filtração em sílica gel (300,0 g; 

diâmetro da coluna 6,0 cm), utilizando como eluentes as seguintes misturas de 

solventes: hexano, hexano:AcOEt (1:1), AcOEt, AcOEt:MeOH (1:1) e MeOH, 

resultando nas frações LPaA-1 a LPaA-5, respectivamente (Tabela 2). 

Tabela 2. Fracionamento cromatográfico da fração acetato de etila (LPaA) em coluna de sílica gel. 

Frações Eluente Massa (g) 

LPaA-1 Hexano 0,12 

LPaA-2 Hexano:AcOEt (1:1) 35,83 

LPaA-3 AcOEt 7,69 

LPaA-4 AcOEt:MeOH (1:1) 2,67 

LPaA-5 MeOH 0,12 
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A CCD de sílica gel de LPaA-2 (fração de maior massa) eluída com 

AcOEt:hexano (10:90), apresentou-se como uma mistura complexa, com pelo menos 5 

manchas arroxeadas, quando reveladas com anisaldeído. Uma amostra de LPaA-2 foi 

submetida à CLAE de fase reversa nas mesmas condições descritas no item 3.2.5, 

revelando as substâncias majoritárias, observadas no extrato etanólico bruto e na fração 

acetato de etila. Assim, LPaA-2 (33,5 g) foi novamente submetida a fracionamento 

cromatográfico em coluna de sílica gel (95,5 g; diâmetro da coluna de 3,5 cm), 

utilizando como eluentes hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol, com 

aumento gradativo da polaridade (Tabela 3). As frações resultantes foram reunidas por 

CCD de sílica gel e agrupadas de acordo com a semelhança no perfil cromatográfico, 

gerando os grupos LPaA-2.1 a LPaA-2.20 (Tabela 4). 

 
Tabela 3. Fracionamento cromatográfico de LPaA-2 em sílica gel. 

Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

Hexano 1-6 CH2Cl2:AcOEt (60:40) 445-462 

Hexano:CH2Cl2 (95:5) 7-18 CH2Cl2:AcOEt (50:50) 463-468 

Hexano:CH2Cl2 (90:10) 19-30 CH2Cl2:AcOEt (40:60) 469-474 

Hexano:CH2Cl2 (85:15) 31-42 CH2Cl2:AcOEt (30:70) 475-480 

Hexano:CH2Cl2 (80:20) 43-114 CH2Cl2:AcOEt 20:80) 481-486 

Hexano:CH2Cl2 (75:25) 115-150 CH2Cl2:AcOEt (10:90) 487-492 

Hexano:CH2Cl2 (70:30) 151-180 AcOEt  493-498 

Hexano:CH2Cl2 (65:35) 181-192 AcOEt:MeOH (90:10) 499-504 

Hexano:CH2Cl2 (60:40) 193-210 AcOEt:MeOH (80:20) 505-510 

Hexano:CH2Cl2 (50:50) 211-246 AcOEt:MeOH (70:30) 511-516 

Hexano:CH2Cl2 (40:60) 247-258 AcOEt:MeOH (60:40) 517-522 

Hexano:CH2Cl2 (30:70) 259-318 AcOEt:MeOH (50:50) 523-528 

Hexano:CH2Cl2 (20:80) 319-342 AcOEt:MeOH (40:60) 529-534 

Hexano:CH2Cl2 (10:90) 343-354 AcOEt:MeOH (30:70) 535-540 

CH2Cl2 355-390 AcOEt:MeOH (20:80) 541-546 

CH2Cl2:AcOEt (90:10) 391-396 AcOEt:MeOH (10:90) 547-558 

CH2Cl2:AcOEt (80:20) 397-432 MeOH 559-564 

CH2Cl2:AcOEt (70:30) 433-444  
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Tabela 4. Grupos de frações reunidas de LPaA-2. 

Grupos Frações Massa (g) 

LPaA-2.1 7-12 0,471 

LPaA-2.2 13-15 1,554 

LPaA-2.3 16-40 6,033 

LPaA-2.4 41-60 2,403 

LPaA-2.5 61-82 2,560 

LPaA-2.6 83-101 1,139 

LPaA-2.7 102-122 0,559 

LPaA-2.8 123-125 0,044 

LPaA-2.9 126-222 2,975 

LPaA-2.10 223-239 0,579 

LPaA-2.11 240-292 1,673 

LPaA-2.12 293-344 1,151 

LPaA-2.13 345-356 0,251 

LPaA-2.14 357-372 0,299 

LPaA-2.15 373-405 2,903 

LPaA-2.16 406-441 3,081 

LPaA-2.17 442-465 0,757 

LPaA-2.18 466-499 0,912 

LPaA-2.19 500-549 1,285 

LPaA-2.20 550-564 0,074 

 

Os grupo LPaA-2.7 (0,56 g) e LPaA-2.8 (0,04 g), sólidos brancos amorfos, 

obtidos conforme descrito na Figura 5, apresentaram três e cinco manchas, 

respectivamente, de colorações arroxeadas, quando reveladas com anisaldeído na CCD 

de sílica gel (eluente: CH2Cl2 100%). Amostras de LPaA-2.7 e LPaA-2.8 foram 

submetidas ao teste de Lieberman-Burchard. Os grupos foram submetidos à análise do 

ponto de fusão. Uma amostra de LPaA-2.7 e de LPaA-2.8 foram enviadas para obtenção 

de espectros de RMN. 
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Figura 5. Fluxograma de isolamento de LPaA-2.7 e LPaA-2.8 a partir da fração acetato de etila de 

L. passerina. 

A fração LPaA-4 (2,67 g) apresentou-se como um sólido de coloração verde 

escura. O perfil cromatográfico por CCD de sílica gel revelou duas manchas de fatores 

de retenção muito próximos, uma de coloração violácea e outra amarela, quando 

reveladas com anisaldeído. A esta fração adicionou-se éter etílico resultando num 

precipitado (LPaA-4 precipitado; 1,0 g) e num sobrenadante (LPaA-4 sobrenadante; 1,6 

g). LPaA-4 precipitado (1,0 g) foi submetido à cromatografia em coluna de sílica gel 

(30,0 g; diâmetro da coluna 1,5 cm), utilizando como eluentes hexano, AcOEt e MeOH 

com aumento gradativo da polaridade (Tabela 5). As frações obtidas foram reunidas de 

acordo com a semelhança do perfil na CCD de sílica gel, gerando 8 grupos 

denominados LPaA-4.1 a LPaA-4.8 (Tabela. 6). 

  

LPaA-2.8 

(0,04g) 

CC de sílica gel 

CC de sílica gel 

LPaA-1 

(0,12g) 

LPaA-2 

(35,8g) 

LPaA-3 

(7,7g) 

Fração acetato de etila (48,0g) 

LPaA-4 

(2,7g) 

LPaA-5 

(0,12g) 

LPaA-2.7 

(0,53g) 
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Tabela 5. Fracionamento cromatográfico de LPaA-4 precipitado em sílica gel. 

Eluente (%) Frações 

Hexano:AcOEt (50:50) 1-4 

Hexano: AcOEt (20:80) 5-10 

Hexano: AcOEt (10:90) 11-19 

Hexano: AcOEt (5:95) 20-25 

AcOEt 26-32 

AcOEt:MeOH (90:10) 33-37 

AcOEt:MeOH (80:20) 38-41 

AcOEt:MeOH (70:30) 42-77 

AcOEt:MeOH (65:35) 78-81 

AcOEt:MeOH (60:40) 82-86 

AcOEt:MeOH (55:45) 87-90 

AcOEt:MeOH (50:50) 91-99 

AcOEt:MeOH (45:55) 100-103 

AcOEt:MeOH (40:60) 104-107 

AcOEt:MeOH (30:70) 108-112 

AcOEt:MeOH (20:80) 113-117 

AcOEt:MeOH (10:90) 118-121 

MeOH 122-169 

MeOH:Ácido acético glacial (90:10) 170-194 

 

 
Tabela 6. Grupos de frações reunidas de LPaA-4 precipitado. 

Grupos Frações Massa (g) 

LPaA-4.1 7-12 0,03 

LPaA-4.2 13-15 0,1 

LPaA-4.3 16-40 0,14 

LPaA-4.4 41-60 0,07 

LPaA-4.5 61-82 0,25 

LPaA-4.6 83-101 0,05 

LPaA-4.7 102-122 0,02 

LPaA-4.8 123-222 0,27 
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O grupo LPaA-4.2 apresentou-se como sólido verde amarelado. O perfil 

cromatográfico na CCD de sílica gel (eluente: AcOEt:MeOH 90:10) indicou, após 

asperção de anisaldeído, a presença de duas manchas, uma de coloração arroxeada e 

outra de coloração amarela, com fatores de retenção muito próximos. A mancha 

correspondente àquela de coloroção amarela no visível apresentou fluorescência 

amarela intensa quando observada sob luz UV. LPaA-4.2 (100,0 mg) foi submetida a 

fracionamento em coluna em sílica gel flash utilizando como eluente hexano:AcOEt 

(30:70). Foram coletadas frações de aproximadamente 5 mL para um volume total de 

900 mL de eluente. As frações obtidas apresentaram semelhanças no perfil 

cromatográfico na CCD de sílica gel, duas manchas de fatores de retenção próximos. As 

frações foram reunidas e denominadas LPaA-4.2.1. 

3.2.7 Fracionamentos realizados com a fração metanólica 

3.2.7.1 Solubilização e partições líquido-líquido da fração metanólica 

O fracionamento da fração metanólica (LPaM), por solubilização e partições 

com solventes imiscíveis (Figura 6), resultou na obtenção de sete frações principais, 

sendo estas denominadas: precipitado (A), fração ceto aquosa 2 (B). fração n-butanólica 

1 (C), resíduo insolúvel (D), fração acetato de etila (E), fração aquosa 3 (F) e fração n-

butanólica 2 (G) (Tabela 7), conforme descrito abaixo.  

A fração metanólica (LPaM; 29,0g) foi adicionada de acetona originando uma 

fração solúvel e outra insolúvel (Figura 6). À fração solúvel em acetona foi adicionada 

água até precipitação, resultando na fração ceto-aquosa e na fração A (precipitado). A 

fração ceto-aquosa foi particionada com n-butanol resultando na fração C (n-butanólica) 

e na fração B (ceto-aquosa). A fração insolúvel em acetona foi inicialmente solubilizada 

em água e posteriormente centrifugada originando a fração D (resíduo insolúvel) e a 

fração aquosa. A fração aquosa foi então particionada com acetato de etila gerando a 

fração E (acetato de etila) e outra fração aquosa. Esta última foi então submetida à 

partição com n-butanol gerando a fração F (aquosa) e a fração G (n-butanólica). 
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Figura 6. Fracionamentos da fração metanólica por solubilização em acetona e partições com 

solventes imiscíveis. A (precipitado); B (ceto-aquosa 2); C (n-butanólica 1); D (resíduo insolúvel); E 

(acetato de etila); F (aquosa 3); G (n-butanólica 2). 

Adição de acetona  

n-butanol 

1) adição de água até ppt 

2) centrifugação 

1) solubilização em água 

2) centrifugação 

AcOEt 

Fração 

aquosa 2 

n-butanol 

Fração metanólica (29,0 g) 

Fração 

solúvel 

Fração 

insolúvel 

A 

(3,5 g) 
Fração ceto-

aquosa 1 

B 

(0,55 g) 

C 

(1,73 g) 

D 

(0,34 g) 
Fração 

aquosa 1 

 

E 

(0,23 g) 

F 

(8,7 g) 

G 

(10,9 g) 
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Tabela 7. Principais frações obtidas dos processos de solubilização e partições líquido-líquido da 

fração metanólica. 

Fração Massa (g) 

A 3,5 

B 0,55 

C 1,73 

D 0,34 

E 0,23 

F 8,7 

G 10,9 

A (precipitado); B (ceto-aquosa 2); C (n-butanólica 1); D (resíduo insolúvel); E (acetato de etila); F 

(aquosa 3); G (n-butanólica 2). 

 

3.2.7.2 Fracionamentos cromatográficos da fração metanólica 

Todas as frações apresentadas na Tabela 7 foram submetidas a fracionamento 

por filtração em Sephadex LH-20 (GE) ou Poliamida-6 (Fluka), conforme explicitado 

abaixo. 

A fração B (0,55 g) foi dissolvida em 2 mL de metanol e a solução obtida 

aplicada em uma coluna (100 x 1,5 cm) preenchida com Sephadex LH-20 (65 x 1,5 cm), 

utilizando metanol como eluente. As frações obtidas, 2 mL cada, foram analisadas por 

CCD de sílica gel [eluente: MeOH:ácido acético 10% (80:20)] e agrupadas de acordo 

com a semelhança dos seus perfis cromatográficos, resultando nos grupos de frações 

reunidas Sph-1 a Sph-9 (Tabela 8). 
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Tabela 8. Grupos de frações reunidas da fração B. 

Grupos Frações Massa (g) 

Sph-1 1-36 0,02 

Sph-2 37-51 0,28 

Sph-3 52-72 0,20 

Sph-4 73-75 0,01 

Sph-5 76-90 0,01 

Sph-6 91-96 0,006 

Sph-7 97-99 0,003 

Sph-8 100-112 0,007 

Sph-9 113-118 * 

*Massa desprezível 

 

O grupo Sph-2 (0,27 g) apresentou-se como um material pastoso de coloração 

esverdeada. A análise por CCD de sílica gel [eluente: MeOH:ácido acético 10% 

(80:20)] revelou a presença de duas manchas, de colorações amarelas e fluorescentes, 

quando revelada com NP-PEG e observada sob luz UV. O grupo Sph-2 foi dissolvido 

em 2 mL de água destilada e a solução foi submetida à cromatografia em coluna (100 x 

1,5 cm) preenchida com Poliamida (31 x 1,5 cm), utilizando água, MeOH, AcOEt, 

CH2Cl2 e hexano como eluentes, com diminuição gradativa da polaridade (Tabela 9). As 

frações obtidas (2 mL) foram analisadas por CCD de sílica gel (AcOEt:ácido 

fórmico:ácido acético glacial: água 67:7,5:7,5:18) e agrupadas segundo a semelhança 

dos seus perfis cromatográficos, resultando em 13 grupos denominados Poli-1 a Poli-13 

(Tabela 10). 
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Tabela 9. Fracionamento do grupo Sph-2 em poliamida-6. 

Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

H2O 1-30 Acetona:CH2Cl2 (80:20) 137-141 

H2O:MeOH (90:10) 31-39 Acetona:CH2Cl2 (60:40) 142-146 

H2O:MeOH (80:20) 40-52 Acetona:CH2Cl2 (40:60) 147-150 

H2O:MeOH (70:30) 53-61 Acetona:CH2Cl2 (20:80) 151-156 

H2O:MeOH (60:40) 62-70 CH2Cl2 157-164 

H2O:MeOH (50:50) 71-79 CH2Cl2:Hex (90:10) 165-169 

MeOH 80-88 CH2Cl2:Hex (80:20) 170-174 

MeOH:AcOEt (80:20) 89-97 CH2Cl2:Hex (70:30) 175-179 

MeOH:AcOEt (60:40) 98-102 CH2Cl2:Hex (60:40) 180-184 

MeOH:AcOEt (40:60) 103-107 CH2Cl2:Hex (50:50) 185-189 

MeOH:AcOEt (20:80) 108-111 CH2Cl2:Hex (40:60) 190-194 

AcOEt 112-116 CH2Cl2:Hex (30:70) 195-199 

AcOEt:Acetona (80:20) 117-121 CH2Cl2:Hex (20:80) 200-204 

AcOEt:Acetona (60:40) 122-126 CH2Cl2:Hex (10:90) 205-209 

AcOEt:Acetona (40:60) 127-131 Hex 210-214 

Acetona 132-136   

 

  



37 

 

Tabela 10. Grupos de frações reunidas de Sph-2. 

Grupos Frações Massa (g) 

Poli-1 
1 

19-23 0,17 

Poli-2 
1
 24-30 0,02 

Poli-3 
1
 31-68 0,015 

Poli-4 
1
 69-85 0,007 

Poli-5 86-100 0,007 

Poli-6 101-104 0,002 

Poli-7 105-153 0,007 

Poli-8 154 * 

Poli-9 155-156 * 

Poli-10 157-162 * 

Poli-11 163-168 * 

Poli-12 169-207 0.003 

Poli-13 208-214 * 

1
 Formação de espuma. 

*Massa desprezível. 

 

Uma amostra da fração E (0,23 g) foi dissolvida em 2 mL de metanol e a 

solução obtida aplicada em coluna (100 x 1,5 cm) preenchida com Sephadex LH-20 (65 

x 1,5 cm). A eluição foi realizada utilizando metanol. Foram coletadas frações de 

aproximadamente 2 mL. As frações obtidas foram analisadas por CCD de sílica gel 

[eluente: MeOH:ácido acético 10% (80:20)] e agrupadas segundo semelhanças dos seus 

perfis cromatográficos, resultando nos grupos de frações reunidas Sph-10 a Sph-17 

(Tabela 11). 
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Tabela 11. Grupo de frações reunidas da fração E. 

Grupos Frações Massa (g) 

Sph-10 1-32 0,013 

Sph-11 33-61 0,07 

Sph-12 62-72 0,015 

Sph-13 73-101 0,04 

Sph-14 102-109 0,004 

Sph-15 110-128 0,009 

Sph-16 129-145 0,003 

Sph-17 146-153 0,001 

 

A fração C (1,7g) foi dissolvida em 4 mL de metanol e a solução aplicada em 

uma coluna (100 x 1,5 cm) preenchida por Sephadex LH-20 (65 x 1,5 cm), utilizando 

metanol como eluente. As frações obtidas (2 mL cada) foram analisadas por CCD de 

sílica gel [eluente: MeOH: ácido acético 10% (90:10)] e agrupadas segundo a 

semelhança dos seus perfis cromatográficos, resultando em 6 grupos de frações reunidas 

denominados Sph-18 a Sph-23 (Tabela 12). 

Tabela 12. Grupo de frações reunidas da fração C. 

Grupos Frações Massa (g) 

Sph-18 1-29 0,008 

Sph-19 30-76 1,27 

Sph-20 77-109 0,13 

Sph-21 110-125 0,006 

Sph-22 126-129 0,001 

Sph-23 130-156 0,002 

 

A fração A (3,0 g) foi dissolvida em 5 mL de metanol e a solução aplicada em 

uma coluna (100 x 1,5cm) preenchida com Sephadex LH-20 (65 x 1,5cm), utilizando 

metanol como eluente. As frações obtidas foram analisadas por CCD de sílica gel 

[eluente: MeOH:acetona (40:60)] e agrupadas segundo semelhanças dos seus perfis 

cromatográficos, resultando em 9 grupos (Sph-24 a Sph-32) (Tabela 13). 
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Tabela 13. Grupos de frações reunidas da fração A 

Grupos Frações Massa (g) 

Sph-24 1-23 0,16 

Sph-25 24-58 2,0 

Sph-26 59-64 0,09 

Sph-27 65-79 0,20 

Sph-28 80-83 0,04 

Sph-29 84 0,01 

Sph-30 85-93 0,06 

Sph-31 94-135 0,08 

Sph-32 136-192 0,005 

 

A fração G (0,7g) foi dissolvida em 1,6 mL de metanol e a solução aplicada em 

uma coluna (100 x 1,5 cm) preenchida com Sephadex LH-20 (47 x 1,5 cm), utilizando 

metanol como eluente. As frações obtidas (2 mL cada) foram analisadas por CCD de 

sílica gel [(eluente: MeOH: ácido acético 10% (85:15)] e agrupadas segundo a 

semelhança dos seus perfis cromatográficos, resultando em 8 grupos denominados Sph-

33 a Sph-40 (Tabela 14). 

Tabela 14. Grupos de frações reunidas da fração G. 

Grupos Frações Massa (g) 

Sph-33 1-22 0,026 

Sph-34 23-38 0,32 

Sph-35 39-46 0,087 

Sph-36 47-67 0,087 

Sph-37 68-90 0,046 

Sph-38 91-92 * 

Sph-39 93-99 0,005 

Sph-40 100-127 0,004 

*Massa desprezível 

 

A fração F (0,7 g) foi dissolvida em 2,0 mL de água destilada e a solução 

aplicada em uma coluna (100 x 1,5cm) preenchida com Poliamida-6 (57 x 1,5cm), 

utilizando eluição gradiente como especificado na Tabela 15. As frações obtidas (2 mL 
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cada) foram analisadas por CCD de sílica gel [(eluente: AcOEt: ácido fórmico: ácido 

acético: água (100:11:11:27)] e agrupadas segundo semelhanças dos seus perfis 

cromatográficos, resultando em 14 grupos denominados Poli-14 a Poli-27 (Tabela 16). 

As perdas dos grupos Poli 14, 15 e 17 a 20 por cotaminação microbiana ocorreram 

durante o processo de eliminação do solvente em estufa a 40 °C. Visto que as primeiras 

frações eluídas da coluna de poliamida são majoritariamente aquosas estas demoram 

mais a secar que outros solventes orgânicos e são facilmente contaminadas, dadas as 

características químicas, físicas e biológicas da água. 

Tabela 15. Fracionamento da fração F por poliamida-6. 

Eluente (%) Frações Eluente (%) Frações 

H2O 1-105 AcOEt 263-268 

H2O:MeOH (90:10) 106-112 AcOEt:CH2Cl2 (90:10) 269-272 

H2O:MeOH (80:20) 113-120 AcOEt:CH2Cl2 (80:20) 273-276 

H2O:MeOH (70:30) 121-128 AcOEt:CH2Cl2 (70:30) 277-281 

H2O:MeOH (60:40) 129-137 AcOEt:CH2Cl2 (60:40) 282-286 

H2O:MeOH (50:50) 138-145 AcOEt:CH2Cl2 (50:50) 287-291 

H2O:MeOH (40:60) 146-153 AcOEt:CH2Cl2 (40:60) 292-296 

H2O:MeOH (30:70) 154-161 AcOEt:CH2Cl2 (30:70) 297-301 

H2O:MeOH (20:80) 162-169 AcOEt:CH2Cl2 (20:80) 302-306 

H2O:MeOH (10:90) 170-210 AcOEt:CH2Cl2 (10:90) 307-311 

MeOH 211-215 CH2Cl2 312-316 

MeOH:AcOEt (90:10) 216-220 CH2Cl2:Hex (90:10) 317-320 

MeOH:AcOEt (80:20) 221-225 CH2Cl2:Hex (80:20) 321-325 

MeOH:AcOEt (70:30) 226-230 CH2Cl2:Hex (70:30) 326-330 

MeOH:AcOEt (60:40) 231-235 CH2Cl2:Hex (60:40) 331-335 

MeOH:AcOEt (50:50) 236-240 CH2Cl2:Hex (50:50) 336-341 

MeOH:AcOEt (40:60) 241-245 CH2Cl2:Hex (40:60) 342-346 

MeOH:AcOEt (30:70) 246-250 CH2Cl2:Hex (30:70) 347-352 

MeOH:AcOEt (20:80) 251-255 CH2Cl2:Hex (20:80) 353-357 

MeOH:AcOEt (10:90) 256-262 CH2Cl2:Hex (10:90) 358-362 

  Hex 363-367 
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Tabela 16. Grupos de frações reunidas da fração F. 

Grupos Frações Massa (g) 

Poli-14 1-44 ** 

Poli-15 45-73 ** 

Poli-16 74-98 0,002 

Poli-17 99-120 ** 

Poli-18 121-140 ** 

Poli-19 141-154 ** 

Poli-20 155-164 ** 

Poli-21 165-178 0,006 

Poli-22 179-186 * 

Poli-23 187-194 0,01 

Poli-24 195-203 0,013 

Poli-25 204 0,003 

Poli-26 205 0,002 

Poli-27 206-216 0,006 

* Massa desprezível 

** Perda do grupo por contaminação microbiana 

 

O grupo Poli-24 precipitou como um sólido amarelo pálido durante o processo 

de eliminação do solvente por evaporação em estufa a 40 °C. A análise por CCD de 

sílica gel [eluente: AcOEt: ácido fórmico: ácido acético: água (100:11:11:27)] de Poli-

24 revelou a presença de uma única mancha, de coloração amarela, quando revelada 

com anisaldeído. Para avaliar a pureza de Poli-24 foi realizada uma análise de seu ponto 

de fusão. Para elucidação estrutural de Poli-24 uma amostra foi encaminhada para 

obtenção de espectros de RMN. 

Um fluxograma geral do estudo fitoquímico de L. passerina está apresentado em 

anexo, na Figura 23, página 108. 
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3.3 Avaliação da atividade anti-inflamatória in vitro de L. passerina  

3.3.1 Cultura de células J774.A1 

Os macrófagos J774.A1 (fornecidos pelo Prof. Dr. L.C.C. Afonso, do 

Laboratório de Imunoparasitologia, NUPEB, UFOP) foram propagados em frascos 

plásticos de cultura (TPP, Suiça) contendo meio RPMI suplementado com 20% de soro 

fetal bovino inativado (SFB; Cripion, Andradina, SP, Brazil), L-glutamina 2 mM 

(GIBCO BRL), penicilina G 100 U/ml (USB Corporation, Cleveland, OH, USA), 1 mM 

de Piruvato de Sódio (Gibco, Grand Island, NY, USA) e aminoácidos não essenciais 

(Gibco, Grand Island, NY, USA), pH 7,2 a 37 °C e 5 % CO2. As células em cultura 

for m suspens s por r sp gem su ve com o  uxílio de “cell scr per” (SPL). O número 

de células foi contado em câmara de Neubauer após a adição do azul de tripan. A 

suspensão celular foi centrifugada a 1100 x g por 10 minutos em centrifuga a 5°C. As 

células foram ressuspendidas em meio de cultura RPMI suplementado e sedimetadas a 

uma concentração de 2,5 x 10
5
 células/poço para determinação da viabilidade celular e 

quantificação de NO, TNF-α e IL-10. 

3.3.2 Preparação do extrato etanólico bruto e das frações metanólica e 

acetato de etila. 

O extrato etanólico bruto (LPaE) e as frações metanólica (LPaM) e acetato de 

etila (LPaA) foram inicialmente solubilizadas em DMSO 0,01% (v/v) e ajustadas para 

as concentrações de 40µg/ml, 20 µg/ml, 10 µg/ml, 5 µg/ml e 2,5 µg/ml , em meio RPMI 

suplementado. A sonicação foi utilizada para completa dissolução das amostras. 

3.3.3 Ensaio de viabilidade celular 

Ensaios farmacológicos celulares exigem baixa toxicidade das amostras de 

planta a serem avaliadas, uma vez que as células devem manter-se viáveis quando em 

contato com as diversas substâncias presentes em extratos vegetais, garantindo que 

variações nos níveis do alvo avaliado não sejam devidas à morte celular por toxicidade. 

Por isso, um ensaio de viabilidade para os macrófagos J774.A1 é prontamente 

requerido, na presença e na ausência das amostras vegetais de L. passerina. 
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Os efeitos citotóxicos foram avaliados pelo convencional ensaio de MTT 

(brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2.5-difenil tetrazólio) (MOSMANN, 1983). O 

ensaio está baseado na capacidade da enzima succinil desidrogenase mitocondrial, 

presente em células viáveis, em converter o sal de tetrazólio, de cor amarela, em um 

produto formazana, insolúvel, de coloração azul. 

As células foram aliquotadas (80µl) em microplacas de 96 poços (TPP, Suiça) a 

uma densidade de 2,5 x 10
5
 células/poço e cultivadas na presença das diferentes 

concentrações das amostras (20µl) por 24 h em incubador a 37 ºC e 5% de CO2. Após 

incub ção, 20 μl d  solução de MTT   2,5 mg/ml foram adicionados a cada poço. A 

placa foi incubada por mais 4 h em incubador a 37 ºC e 5% de CO2. Os cristais azuis de 

formazana, resultado da redução do MTT pelas células viáveis, foram dissolvidos pela 

 dição de 100 μL de SDS   10% em HCl 0,01M, seguido por mais um período de 

incubação de 16 h, nas mesmas condições anteriores, permitindo a completa 

solubilização dos cristais. Células do meio de cultura em RPMI suplementado foram 

utilizadas como controle, correspondendo a 100% de viabilidade celular. A leitura da 

absorbância foi feita por leitor de ELISA utilizando comprimento de onda 570 nm. As 

condições foram consideradas não tóxicas se a habilidade das células em metabolizar o 

MTT a formazana for maior ou igual a 90%, comparada ao controle (LII et al., 2009). A 

viabilidade celular foi estimada pela porcentagem de absorbância da amostra relativa ao 

controle, de acordo com a expressão matemática abaixo. 

 

                          
 

 
      

Na qual: 

A = absorbância da amostra. 

B = absorbância do controle. 

3.3.4 Obtenção dos sobrenadantes celulares 

Para avaliar a produção de NO, TNF-α e IL-10, macrófagos J774.A1 induzidos 

por LPS/IFN-γ foram cultivados em placas de cultura de 24 poços (TPP, Suiça) a uma 
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densidade de 2.5 x 10
5
 células/poço e incubados a 37 ºC e 5% de CO2, por 2 h, para a 

aderência dos macrófagos. As células foram então estimuladas com 10 µl de LPS (100 

µg/ml) e 10 µl de IFN-γ (1000 u/ml) 60 minutos. Após estímulo as células foram 

tratadas com as diferentes concentrações (40µg/ml, 20 µg/ml, 10 µg/ml, 5 µg/ml e 2,5 

µg/ml) do extrato etanólico bruto e frações metanólica e acetato de etila. A cultura foi 

novamente incubada a 37 °C e na presença de 5% de CO2, por 24 h, seguida da coleta 

do sobrenadante para a quantificação de NO, TNF-α e IL-10. 

3.3.5. Grupos controle 

Como grupo controle, células J774.A1 foram incubadas com LPS/IFN-γ, 

correspondendo ao máximo de inflamação. Células sem estímulo, somente em meio 

RPMI suplementado, corresponderam à produção basal do mediador quantificado. 

Dexametasona 5 µg/ml foi utilizada como fármaco padrão (GARRIDO et al., 2006; 

BALLABENI et al., 2009; TAO et al., 2009) somente para o ensaio de quantificação de 

IL-10. Visto que o solvente DMSO, na concentração de 0,01% (v/v) foi utilizado na 

solubilização das amostras vegetais, este também foi estabelecido como controle na 

mesma concentração. Células não estimuladas por LPS e IFN- γ também foram 

incubadas com as diferentes concentrações do extrato etanólico bruto e das frações 

metanólica e acetato de etila para verificar a habilidade das amostras vegetais 

estimularem pro si mesmas a liberação dos mediadores avaliados. 

A determinação da produção de NO no sobrenadante celular foi inicidada após a 

obtenção dos sobrenadantes celulares. Alíquotas dos sobrenadantes celulares foram 

estocadas em freezer a -80 ºC para posterior realização dos ensaios de quantificação de 

TNF-α e IL-10. 

3.3.6 Ensaio de quantificação de NO 

A inibição da produção de NO foi avaliada para LPaE e LPaM e LPaA, nas 

diferentes concentrações avaliadas, através da quantificação de nitrito no sobrenadante 

de células J774.A1 estimuladas por LPS/IFN-γ. O NO, quantificado pelo acúmulo de 

nitrito (NO2
-
) no sobrenadante celular, foi medido espectrofotometricamente usando 

reagente de Griess (VERMA et al., 2010; JULIÃO et al., 2009; SHRESTHA et al., 

2008). 
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Em placa de 96 poços (TPP, Suiça) alíquotas de 50 µl dos sobrenadantes 

celulares, obtidos conforme descrito no item 3.3.4, foram misturadas com 100 μL do 

reagente de Griess (mistura 1:1 de sulfanilamida 1% em àcido fosfórico 2,5% e 

diidrocloreto de N-[1-naftil]-etilenodiamino 0.1% em ácido fosfórico a 2,5%), seguido 

de incubação por 10 minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. A absorbância 

a 570 nm foi determinada espectrofotometricamente por leitor de ELISA. Os dados 

for m expressos em μM, através de curva padrão (A570 = a x [NO2
-
] – b) obtida a partir 

de concentrações molares conhecidas (0-125 μM) de nitrito de sódio (N NO2) em meio 

RPMI suplementado. 

3.3.7 Ensaio de quantificação de TNF-α e IL-10 

As citocinas TNF-α e IL-10 foram quantificadas no sobrenadante celular através 

do teste imunoenzimático de ELISA de captura. Os kits de ELISA para detecção de 

TNF-α e IL-10 (PeproTech) foram utilizados de acordo com as instruções do fabricante. 

Microplacas de 96 cavidades (TPP, Suiça) foram adsorvidas com anticorpo de 

captura monoclonal anti TNF-α ou anti IL-10 na concentração adequada para cada 

citocina, em salina tamponada de fosfatos (PBS) pH 7,4 (100 μl/poço). As pl c s foram 

incubadas, por 16 horas, à temperatura ambiente. Após a incubação, as placas foram 

lavadas quatro vezes com PBS contendo 0,05% de Tween-20 (solução de lavagem) e 

posteriormente bloqueadas com 200 μL por poço com PBS contendo 1% de soro fetal 

bovino (SFB) (solução de bloqueio) à temperatura ambiente, por 1 h. Então, as placas 

foram lavadas 4 vezes com a solução de lavagem. Após lavagem foram adicionados a 

cada poço 100 μL do p drão de citocin s ou d s  mostr s dos sobrenadantes das 

culturas de macrófagos. As placas foram incubadas á temperatura ambiente por 2 h e 

lavadas 4 vezes com a solução de lavagem. Em seguid  for m  dicion dos 100 μL/poço 

do anticorpo de detecção (anticorpo anticitocina de camundongo marcado com biotina) 

diluído na concentração de 0,5 μg/ml em PBS. As placas foram incubadas à temperatura 

ambiente por 2 h e lavadas 4 vezes com a solução de lavagem, sendo então adicionados 

100 μL/poço do conjug do avidina-peroxidase, na diluição 1:2000 em PBS contendo 

0,05% de Tween-20 e 0,1% de SFB (solução diluente). As placas foram incubadas 

novamente à temperatura ambiente por 30 minutos. Após este período de incubação, as 

placas foram lavadas 4 vezes com solução de lavagem e em seguida foram adicionados 
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100 μL/poço do substr to (10 mM de tampão citrato-fosfato, contendo 0,4 mM de 

tetrametilbenzidina e 1.2 mM de H2O2). A reação foi interrompida com a adição de 50 

μL de solução de SDS 1% a cada poço. A absorbância foi lida a 405 nm em leitor de 

ELISA e a concentraçâo das citocinas foi determinada utilizando-se curva padrão 

estabelecida com concentrações conhecidas de cada padrão. Os resultados foram 

expressos em pg/ml. 

3.3.8 Análise estatística 

Os resultados foram obtidos a partir de dois experimentos independentes em 

duplicata e estão apresentados como média ± e.p.m (erro padrão da média). A análise de 

variância one way (ANOVA) seguida pelo teste de Bonferroni para comparações 

múltiplas foram usados para comparar as médias entre os grupos usando Graph Pad 

Prism software 5.01. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas se 

P < 0.05. 

3.4 Avaliação da atividade anti-inflamatória in vivo de L. passerina 

Os ensaios farmacológicos in vivo foram realizados para LPaE, LPaM e LPaA 

obtidos da espécie L. passerina coletada em Dimanatina, MG. 

3.4.1 Preparação das pomadas de LPaE, LPaM e LPaA 

O extrato LPaE e as frações LPaM e LPaA foram solubilizadas em Tween 80: 

DMSO: água destilada (1:1:8) para uma concentração final de 1 g/ml e incorporados em 

pomada base (lanolina/vaselina 3:7) na concentração de 10% para o extrato etanólico 

LPaE e nas concentrações de 1%, 10% e 20% (p/p) para as frações LPaM e LPaA. 

3.4.2 Animais 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss (30 ± 5 g), machos, fornecidos 

pelo Biotério Central da Universidade Federal de Ouro Preto. Os animais receberam 

ração e água ad libitum, e foram mantidos em gaiolas em condições estáveis de 

ambiente, com controle de claro e escuro a cada período de 12  h. O protocolo de 

experimentação foi aprovado pelo Comitê de Ética de Experimentação Animal da 

UFOP, protocolo n
o
 2010/59. 
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3.4.3 Ensaio de edema de pata induzido pela carragenina 

Para a avaliação da atividade anti-inflamatória in vivo foi utilizado o método de 

edema de pata induzido pela carragenina, de Winter e colaboradores (1962), com 

modificações. Um volume de 0,02 mL de solução de carragenina 0,1% (Sigma-Aldrich) 

em salina foi injetado na região subplantar da pata posterior direita dos camundongos. 

As pomadas de LPaE a 10% e das frações LPaM e LPaA a 1%, 10% e 20% foram 

aplicadas topicamente nas patas posteriores do camundongo com o auxílio de uma 

espátula, logo após a administração da carragenina ou somente introdução da agulha. A 

quantidade de pomada aplicada foi padronizada (uma espátula rasa de pomada). Três 

grupos controle foram estabelecidos: a) grupo carragenina, no qual a inflamação 

provocada na pata direita por esse agente foi tratada apenas com pomada base, 

correspondendo a 100% da inflamação; b) grupo controle, no qual houve somente 

introdução da agulha, correspondendo ao edema formado na pata esquerda devido à 

perfuração mecânica; e c) gupo diclofenaco dietilamônio, no qual a inflamação 

provocada pela carragenina na pata do camundongo foi tratada com o fármaco 

diclofenaco dietilamônio (Cataflan® Emulgel - Novartis, 11,6 mg/g). Para garantir o 

contato da pomada com a pata foram utilizadas bandagens, de gaze e esparadrapo. Para 

mensurar a variação dos edemas (em mm) foi utilizado paquímetro digital (Starret). Os 

animais foram mantidos em gaiolas separadas, dois a dois, e 3 horas após administração 

da carragenina e tratamentos o edema foi novamente mensurado. O edema de pata foi 

calculado como a porcentagem da variação entre o tempo zero e 3 h após a indução da 

inflamação pela carragenina. 

3.4.4 Análise estatística 

Os resultados estão apresentados como média  ±  e.p.m. (erro padrão da média) 

de experimentos feitos com 8 animais por grupo. A diferença entre os grupos foi 

avaliada por análise de variância (one-way, ANOVA) seguida de teste de Bonferroni, 

usando usando Graph Pad Prism software 5.01. As diferenças estatísticas foram 

consideradas significativas quando P < 0.05.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O uso de plantas medicinal é modalidade terapêutica para o tratamento de 

doenças que se mantém firme ao longo do tempo (JI et al., 2009), acompanhado a 

história do homem. Diversos fármacos em uso incluem um protótipo de produto natural. 

Aspirina, atropina, efedrina, digoxina, morfina, quinina, reserpina e tubocurarina são 

alguns poucos exemplos de fármacos que foram descobertos originalmente através do 

estudo de curas e conhecimentos tradicionais (GILANI e RAHMAN, 2005). Estudos 

indicam que plantas selecionadas a partir dos seus usos populares apresentam 

possibilidades de sucesso ainda maiores na identificação de atividades farmacológicas 

(VIEGAS JR et al., 2006; ALLEN-HALL et al., 2010) e espécies de Asteraceae, família 

a qual pertence L. passerina, são bem conhecidas por suas aplicações terapêuticas 

populares (PETTIT et al., 1990). 

A escolha da planta Lychnophora passerina (Mart exDC) Gardn, coletada em 

Dimantina, MG, para estudo nesse trabalho de mestrado esteve baseada em análise 

etnofarmacológica. Diante do amplo uso medicinal de espécies do gênero Lychnophora 

fica evidente seu provável potencial farmacológico, respaldando estudos que possam 

confirmar propriedades terapêuticas e identificar extratos, frações e substâncias 

purificadas com atividades farmacológicas. 

4.1 Estudo fitoquímico do extrato etanólico das partes aéreas de L. 

passerina 

4.1.1 Análise fitoquímica preliminar do extrato etanólico bruto 

Uma análise fitoquímica preliminar possibilita a identificação dos principais 

grupos de metabólitos secundários, que possam estar relacionados às atividades 

biológicas. A utilização de reveladores específicos permite avaliar a presença desses 

grupos através da análise dos perfis em CCD de sílica gel. 

Foram avaliadas as presenças de taninos e polifenóis, agliconas/heterosídeos 

flavônicos, agliconas/heterosídeos antraquinônicos, triterpenos e esteróides, cumarinas, 

saponinas, heterosídeos cardiotônicos, alcalóides e proantocianidinas. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 17.  
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Tabela 17. Avaliação qualitativa das classes de metabólitos secundários presentes no extrato 

etanólico bruto das partes aéreas de L. passerina 

Classe de metabólitos L. passerina 

Taninos e polifenóis + 

Heterosídeos flavônicos + 

Agliconas flavônicas + 

Heterosídeos antraquinônicos + 

Agliconas antraquinônicas + 

Triterpenos e esteróides + 

Cumarinas ─ 

Saponinas + 

Heterosídeos cardiotônicos ─ 

Alcalóides ─ 

Proantocianidinas + 

+ Presença no extrato etanólico bruto 

─ Ausência no extrato etanólico bruto 

 

A avaliação dos perfis em CCD de sílica gel revelou a presença de uma grande 

variedade de grupos de metabólitos secundários dos quais somente cumarinas, 

alcalóides e heterosídeos cardiotônicos não estiveram presentes. Os resultados 

corroboram outros estudos com espécies de Lychnophora, indicando a ocorrência 

frequente de terpenos e flavonóides (RAFFAUF et al., 1978; BOHLMANN et al., 

1980a, 1980b; BORELLA et al., 1992. 1998; OLIVEIRA et al., 1996; ; GRAEL et al., 

2000; SAKAMOTO et al., 2003; TAKEARA et al., 2003; CHICARO et al., 2004; 

GOBBO-NETO et al., 2005, GOBBO-NETO e LOPES, 2008). 

4.1.2 Fracionamento preliminar do extrato etanólico bruto 

O extrato etanólico bruto foi submetido a fracionamento preliminar em coluna 

cromatográfica de sílica gel a fim de gerar três diferentes frações: hexânica (LPaH), 

acetato de etila (LPaA) e metanólica (LPaM), cada qual congregando, respectivamente, 

substâncias de baixa, média e alta polaridade. A fração metanólica apresentou massa de 



50 

 

59,5 g e a fração acetato de etila 55,0 g. A fração hexânica apresentou massa de 0,42 g e 

devido à pequena massa obtida, não foi fracionada. 

4.1.3. Caracterização cromatográfica (“impressão digital”) por CLAE de 

fase reversa dos extratos etanólicos brutos obtidos de L. passerina coletadas 

nas reagiões de Diamantina – MG e Serra do Cipó - MG, e das frações 

metanólica, acetato de etila e hexânica obtidas a partir do extrato etanólico 

bruto da espécie coletada em Diamantina. 

As “impressões digit is” / ”chemic l fingerprints” fornecem o perfil 

metabolômico de uma planta refletindo variações sazonais, ambientais e genéticas, intra 

e interespécies e dessa maneira servem como referência na identificação de variações 

quali quantitativas de perfis metabólicos (FIEHN, 2002; CHOI et al., 2004, WANG et 

al., 2005). 

O extrato etanólico (LPaE sc) obtido de partes aéreas de Lychnophora passerina 

coletada na Serra do Cipó, MG, espécie cuja fitoquímica encontra-se descrita na 

literatura (BOHLMANN et al., 1981 ; OLIVEIRA et al., 1996; PERRY, 1994; 

CHICARO, 2001: CHICARO et al., 2004), foi utilizado neste trabalho para realização 

da comparação, por CLAE, do seu perfil cromatográfico com o perfil cromatográfico do 

extrato etanólico de Lychnophora passerina (LPaE) coletada em Diamantina, MG, 

espécie objeto de estudo dessa dissertação, para a qual foram realizadas avaliações 

fitoquímicas e farmacológicas in vivo e in vitro. O objetivo dessa comparação 

cromatográfica foi avaliar a composição química da mesma espécie vegetal submetida a 

meio ambientes distintos. 

Foram obtidos os perfis cromatográficos de LPaE e de suas frações LPaM, LPaA 

e LPaH, além de LPaE sc, por CLAE de fase reversa, sob as condições cromatográficas 

descritas no item 3.2.5. A “impressão digit l” de LP E (Figura 7 A) revela um perfil 

metabolômico complexo, com substâncias majoritárias de média a baixa polaridade, 

concentrando picos nos tempos de retenção de 35 a 41 minutos. A análise do 

cromatograma de LPaA (Figura 7 C) revela a concentração dessas substâncias 

majoritárias, identificadas no extrato etanólico bruto, indicando o característico perfil 

majoritário médio polar do gênero Lychnophora (RAFFAUF et al., 1978; 
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VICHENEWSKI et al., 1980; BOHLMANN et al., 1980a, 1980b; BOHLMANN et al., 

1982; PETTIT et al., 1990; BORELLA et al., 1998; SARTORI et al., 2002; 

SAKAMOTO et al., 2003; ALVES etal., 2008; GOBBO-NETO e LOPES, 2008). A 

“impressão digit l” de LP M (Figura 7 B) mostrou um perfil cromatográfico complexo, 

com uma grande variedade de substâncias em concentrações minoritárias, encontradas 

em praticamente todo o cromatograma. A impressão digital de LPaH (Figura 7 D) 

apresentou perfil cromatograma complexo e pouco resolvido. 

Comparando os cromatogramas de LPaE e LPaE SC, pode-se verificar, como 

dito anteriormente, que   “impressão digit l” de LPaE (Figura 7 A) revelou um perfil 

complexo com picos majoritários nos tempos de retenção de 35 a 41 minutos. Já a 

“impressão digit l” de LP E sc (Figura 7 E) apresentou um perfil cromatográfico 

simples, com poucos picos, sendo um majoritário com tempo de retenção de 

aproximadamente 23 minutos. Os cromatogramas de LPaE e LPaEsc mostraram perfis 

cromatográficos bem distintos (Figura 8) revelando a diferença na constituição química 

para as duas coletas realizadas para L. passerina.  
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Figura 7. “Impressões digitais”, obtidas por CLAE de fase reversa. (A) LPaE, (B) LPaM, (C) 

LPaA, (D) LPaH e (E) LPaE sc. Condições cromatográficas descritas no item 3.2.5. 
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Figura 8. Cromatograma dos extratos etanólicos brutos das partes aéreas de L. passerina coletada 

em Diamantina – MG (preto) e na Serra do Cipó – MG (azul), obtidos por CLAE de fase reversa. 

Condições cromatográficas descritas no item 3.2.5 

Apesar do gênero Lychnophora ser altamente endêmico dos denominados 

campus rupestris do cerrado brasileiro (SEMIR, 1991), portanto de um ambiente com 

condições bem características, a variação no perfil metabolômico das diferentes coletas 

realizadas para L. passerina pode ser devida a diferentes condições no microambiente 

inerentes a cada local de coleta da espécie e as diferentes épocas de coleta, setembro de 

2000 para a espécie coletada em Diamantina e junho de 2009 para a espécie coletada na 

Serra do Cipó, caracterizando o início da primavera e o início do inverno nas estações, 

respectivamente. Ainda, as diferentes coletas apresentam um intervalo de 

aproximadamente uma década, tempo considerável em se tratando de mudanças 

ambientais e climáticas globais. O conteúdo e identidade de metabólitos secundários 

pode também sofrer modificação devido ao estágio de desenvolvimento da planta, como 

quando a planta é jovem ou está na época de floração. 

Segundo Semir, 1991, L. passerina é uma das espécies mais polimórficas do 

gênero, variando no hábito, folha, inflorescência e capítulos com respectivas brácteas 

involucrais. A variabilidade morfológica de indivíduos de uma mesma espécie pode 

refletir uma variabilidade genética, que também pode ser traduzida em diferentes 

metabolomas (FIEHN, 2002; SUMNER et al., 2003). Os metabolomas refletem a 

produção de metabólitos, que são produtos finais de processos regulatórios celulares, e 

seus níveis podem ser considerados a resposta final de sistemas biológicos a mudanças 

ambientais e genéticas (FIEHN, 2002). Desta maneira, as diferentes coletas de L. 

passerina, Diamantina e Serra do Cipó, podem diferir também na composição genética, 

revelando perfis metabólicos distintos (Figura 8). 
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Tem sido observado que plantas de uma mesma espécie que crescem em 

diferentes condições ambientais podem conter diferentes composições químicas. Por 

exemplo, Caesalpinia bonduc tem sido usada na África como um estimulante uterino e 

sua atividade mostrou ser mediada por efeitos colinérgicos (DATTE et al., 1998), 

enquanto no sul da Ásia esta mesma espécie vegetal é usada como um antiespasmódico 

e antidiarréico (JABEEN, 2001). 

Fatores como sazonalidade, área geográfica, pluviosidade, composição genética 

e outros podem variar o conteúdo de metabólitos secundários presentes nas diferentes 

populações da espécie L. passerina. 

4.1.4 Fracionamento cromatográfico da fração acetato de etila (LPaA) 

O fracionamento cromatográfico de LPaA em coluna de sílica gel gerou, entre 

outras, a fração majoritária LPaA-2 (35,83 g). O cromatograma obtido por CLAE de 

fase reversa de LPaA-2 revelou a presença das substâncias majoritárias, observadas no 

cromatograma de LPaE (Figura 9), obtido nas mesmas condições de análise. 

Figura 9. Cromatograma de LPaA-2 (azul) e LPaE (preto), obtido por CLAE de fase reversa. 

Condições cromatográficas descritas no item 3.2.5 

O fracionamento de LPaA-2 em coluna de sílica gel resultou, entre outros, nos 

grupos de frações reunidas denominados LPaA-2.7 e LPaA-2.8. Estes grupos 

apresentaram-se como sólidos brancos amorfos. Quando as amostras de LPaA-2.7 e 

LPaA-2.8 foram submetidas ao teste farmacognóstico de Libermann-Burchard houve 

desenvolvimento de coloração violeta, indicando a natureza triterpênica pentacíclica de 

ambas as frações. As análises dos pontos de fusão de LPaA-2.7 (125,7-133,3 °C) e de 

LPaA-2.8 (124,6-134,9 °C) confirmaram que ambas as frações tratavam-se de misturas 

de substâncias (OLEA e ROQUE, 1990). 

A
U

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Minutes

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00



55 

 

Triterpenóides são metabólitos secundários da flora e fauna terrestre e marinha, 

ocorrendo na forma livre bem como nas formas de éter, éster e glicosídeo (MAHATO; 

KUNDU, 1994). A espectrometria de RMN 
13

C tem se mostrado um excelente método 

para análise de misturas de triterpenos já que, em geral, os deslocamentos químicos dos 

carbonos sp
2
 são altamente característicos de cada esqueleto (OLEA; ROQUE, 1990). 

O espectro de RMN de 
13

C de LPaA-2.7 (Figura 10, página 59) apresentou sinais 

de c rbonos olefínicos em δ 150,9 e δ 109,3 característicos de C-20 e C-29 do lupeol, 

respectiv mente (REYNOLDS et  l., 1986), em δ 107,1 e δ 154,6, c r cterísticos, 

respectivamente, de C-30 e C-20 do t r x sterol (PATRA et  l., 1981), em δ 139,6 e δ 

118,9, característicos, respectivamente, de C-20 e C-21 do pseudotaraxasterol 

(REYNOLDS et al., 1986).  

O espectro de RMN de 
1
H de LPaA-2.7 apresentou sinais n  região entre δ 0,76 

  δ 1,03, característicos de hidrogênios metílicos e metilênicos de triterpenos 

pentacíclicos (Figura 11, página 59) e sinais na região em δ 4,5   δ 4,0, também 

característicos de triterpenos (Figura 11, página 59). 

O espectro de RMN de 
13

C de LPaA-2.8 (Figuras 12 e 13, página 60) apresentou 

sin is de c rbonos olefínicos em δ 150,9 e δ 109,3 c r cterísticos de C-20 e C-29, 

respectivamente, do lupeol (REYNOLDS et al., 1986), em δ 107,1 e δ 154,6, 

característicos, respectivamente, de C-30 e C-20 do taraxasterol (PATRA et al., 1981), 

em δ 139,6 e δ 118,9, característicos, respectivamente, de C-20 e C-21 do 

pseudotaraxasterol (REYNOLDS et al., 1986), sinais em δ 124,5 e δ 139,6, 

característicos, respectivamente, de C-12 e C-13 d  α-amirina (MAHATO e KUNDU, 

1994) e em δ 121,8 e δ 145,2, c r cterísticos, respectivamente de C-12 e C-13 d  β-

amirina (MAHATO e KUNDU, 1994). As atribuições foram confirmadas pelo 

subespectro DEPT (Figura 14, página 61). 

O espectro de RMN de 
1
H de LPaA-2.8 apresentou sinais n  região entre δ 0,76 

  δ 1,03, característicos de hidrogênios metílicos e metilênicos de triterpenos 

pentacíclicos (Figuras 14 e 15, página 62). Além disso, esse mesmo espectro apresentou 

dois tripletos, um em δ 5,13 (J=3,2 Hz) e outro em δ 5,18 (J=3,2 Hz) e um dupleto em δ 

5,26 (J=6,4 Hz), sinais referente a hidrogenios ligados a carbonos olefínicos e um 
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simpleto em δ 4,57 e outro em δ 4,67, referente a hidrogênios vinílicos, também 

característicos de triterpenos (Figura 15, 16 e 17, páginas 61 e 62). 

Nas Tabelas 18 e 19 estão demonstrados os deslocamentos químicos de RMN de 

13
C para os átomos de carbono olefínicos (sp

2
) de LPaA-2.7 e LPaA-2.8, 

respectivamente, comparados com dados da literatura para o lupeol (REYNOLDS et al., 

1986), taraxasterol (PATRA et al., 1981), pseudotaraxasterol (REYNOLDS et al., 

1986), α- mirin  e β-amirina (MAHATO e KUNDU, 1994). 

Os triterpenos pentacíclicos são comumente encontrados em espécies do gênero 

Lychnophora (BOHLMANN et al., 1980a; CUNHA et al., 1995; BORELLA et al., 

1998; PERRY, 1994; FERRARI, 2008). Além disso, lupeol, taraxasterol, 

pseudotaraxasterol, α- mirin  e β-amirina já foram anteriormente obtidos da espécie L. 

passerina coletada na Serra do Cipó (BOHLMANN et al., 1981; PERRY, 1994; 

OLIVEIRA et al., 1996; CHICARO, 2001).  

 

Tabela 18. Dados de RMN de 
13

C de carbonos olefínicos, 100 MHz em CDCl4, δ em ppm, para 

LPaA-2.7, lupeol (REYNOLDS et al., 1986), taraxasterol (PATRA et al., 1981) e pseudotaraxasterol 

(REYNOLDS et al., 1986). 

C LPaA-2.7 Lupeol Taraxasterol Pseudotaraxasterol 

20 

―   139,8 

150,9 150,9   

154,6  154,6  

21 118,9   118,9 

29 109,3 109,3   

30 107,2  107,2  
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Tabela 19. Dados de RMN de 
13

C de carbonos olefínicos, 100 MHz em CDCl4, δ em ppm, para 

LPaA-2.8, lupeol (REYNOLDS et al., 1986), taraxasterol (PATRA et al., 1981), pseudotaraxasterol 

(REYNOLDS et al., 1986), α-Amirina (MAHATO e KUNDU, 1994) e β–Amirina (MAHATO e 

KUNDU, 1994). 

C LPaA-2.13 Lupeol Taraxasterol Pseudotaraxasterol α-Amirina β-Amirina 

12 
121,8     121,7 

124,5    124,1  

13 
139,6    139,4  

145,2     145,1 

20 

139,6   139,8   

150,9 150,9     

154,6  154,6    

21 118,9   118,9   

29 109,3 109,3     

30 107,2  107,2    
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Figura 11. Espectro de RMN de 

1
H de LPaA-2.7 (CDCl3, 400 MHz). 

Figura 10. Espectro de RMN de 
13

C de LPaA-2.7 (CDCl3, 100 MHz). 
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4.1.5 Fracionamentos realizados com LPaM 

A impressão digital da fração metanólica (LPaM) apresentou um perfil 

cromatográfico complexo com uma grande variedade de substâncias em concentrações 

minoritárias (Figura 7, página 52). 

Os processos de solubilização e partições líquido-líquido de LPaM renderam, 

entre outras, a fração F, que, quando submetida à coluna cromatográfica de poliamida, 

gerou, entre outros, o grupo de frações reunidas Poli-24. Esse grupo apresentou-se como 

um sólido amarelo pálido, cuja avaliação por CCD de sílica gel, após asperção de NP-

PEG, apresentou uma mancha única, sugerindo tratar-se de substância pura, e de 

fluorescência amarela sob luz UV, indicativa de flavonóides. A análise do ponto de 

fusão mostrou estreita faixa de fusão de 212,2 – 213,0 °C, indicando tratar-se de 

substância pura. No entanto, os espectros de RMH de 
1
H e 

13
C de Poli-24 apresentaram 

sinais que indicaram que esssa fração tratava-se de uma mistura de pelo menos três 

substâncias, provavelmente heterosídeos de substância aromática. 

As demais frações submetidas a processos de purificação (A, B, C, D, E, G) não 

resultaram em substâncias com grau de pureza satisfatório. Essas frações geraram 

grupos de frações reunidas que apresentaram perfis cromatográficos complexos na CCD 

de sílica gel. Além disso, alguns desses grupos apresentaram massa muito pequena, 

impossibilitando a realização de novos fracionamentos para obtenção de substâncias 

purificadas. 

 

4.2 Avaliação da atividade anti-inflamatória in vitro 

Há muito tempo que pesquisas sobre a biologia da inflamação têm focado as 

ações inflamatórias dos macrófagos (AN et al., 2009). A ativação dessas células e a 

secreção de citocinas inflamatórias contribuem significativamente para a progresssão da 

inflamação (BURK et al., 2009). Durante o processo inflamatório os macrófagos 

exercem um papel majoritário nos mecanismos pró-inflamatórios, garantindo a 

eliminação da causa, sendo muito importantes para a homeostase e integridade do 

tecido. No entanto, é obrigatório que, uma vez induzido, o processo inflamatório não 

aumente progressivamente, mas sim, seja regulado e diminuído para permitir a cura 

(GOERDT e ORFANOS, 1999). 
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A pesquisa básica de produtos naturais com propriedades anti-inflamatórias pode 

ser feita através de ensaios que avaliem a modulação da imunidade inespecífica como, 

por exemplo, a produção de mediadores inflamatórios como citocinas e NO por 

macrófagos (BREMNER et al., 2009). Por isso, o extrato etanólico bruto (LPaE) e suas 

frações metanólica (LPaM) e acetato de etila (LPaA) foram avaliados quanto as suas 

habilidades em modular a secreção de NO, TNF-α e IL-10, por macrófagos J774.A1 

induzidos ou não por LPS/IFN-γ. 

4.2.1 Efeitos de LPaE, LPaM e LPaA sobre viabilidade celular 

Para excluir a possibilidade de variações nos níveis de NO e citocinas secretadas 

pelas células J774-A1 serem devido à toxicidade das amostras vegetais avaliadas, e não 

devido à modulação de mecanismos celulares, o extrato LPaE e as frações LPaM e 

LPaA foram avaliados nas concentrações de 2,5 µg/ml, 5 µg/ml, 10 µg/ml, 20 µg/ml e 

40 µg/ml, usando o ensaio de MTT. A metodologia é baseada na redução do sal amarelo 

de tetrazólio pela enzima succinato desidrogenase mitocondrial das células viáveis. Essa 

redução gera formazana, um produto insolúvel de cor azul escura que se acumula nas 

células devido à sua incapacidade de atravessar a membrana celular (MOSMANN, 

1983). A capacidade dos macrófagos em reduzirem o MTT pode ser interpretada como 

uma medida da viabilidade celular. A citotoxicidade induzida pelas diferentes 

concentrações LPaE, LPaM e LPaA foi negligenciável sobre as células J774.A1, com 

valores que não diferiram significativamente do controle. A exceção foi para LPaM na 

concentração de 40 µg/ml. A taxa de sobrevivência celular na presença de LPaM nesta 

concentração foi inferior a 90% (Figura 18). A viabilidade celular dos macrófagos 

J774.A1 também foi avaliada na presença de DMSO 0,01% (v/v). Os resultados 

indicaram que o DMSO nesta concentração não mostrou toxicidade significativa 

(Figura 18). 
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Figura 18. Viabilidade celular dos macrófagos J774.A1 na presença de diferentes concentrações do 

(A) extrato etanólico bruto de L. passerina (LPaE), (B) fração metanólica (LPaM), (C) fração 

acetato de etila (LPaA) e do solvente DMSO 1% (v/v), em relação ao controle (células J774.A1 não 

tratadas, consideradas 100% de viabilidade). Os resultados estão apresentados como média ± 

e.p.m. (erro padrão da média) em relação ao controle.**P < 0,01, comparado ao controle. 
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4.2.2 Efeitos de LPaE, LPaM e LPaA sobre a liberação de NO 

O NO é produzido por macrófagos ativados como resultado de indução por 

diversos estímulos, incluindo LPS, IFN-γ e TNF-α, e pode contribuir para o processo 

patológico de várias condições inflamatórias agudas e crônicas (NATHAN, 1992). Por 

isso, a redução da produção de NO pode representar uma estratégia para o tratamento de 

uma variedade de doenças inflamatórias. 

A inibição da produção de NO foi avaliada para LPaE, LPaM e LPaA nas 

concentrações de 2,5, 5, 10, 20 e 40 µg/ml, através da quantificação de nitrito no 

sobrenadante de células J774.A1 estimuladas por LPS (1 µg/ml) e IFN-γ (10 U/ml) na 

presença das amostras vegetais. O NO liberado no meio pelos macrófagos foi 

quantificado 24 h após a estimulação. Em resposta ao estímulo por LPS/IFN-γ (grupo 

controle), os macrófagos produziram grandes quantidades de NO (26,0 ± 1,06 µM), 

enquanto que a concentração de nitrito de células não estimuladas foi menor que 1 µM 

(Figura 19). O extrato LPaE ou fracão LPaM ou LPaA, administrados com LPS/IFN-γ, 

reduziram de maneira dose-dependente a produção de nitrito por macrófagos (Figura 

19). O extrato LPaE e a fração LPaA inibiram consideravelmente a liberação de NO nas 

concentrações de 20 µg/ml (20,5 ± 1,06 µM) e 40 µg/ml (9,2 ± 0,80 µM), para LPaE, e 

10 µg/ml (19,3 ± 0,68 µM), 20 µg/ml (11,5 ± 0,86 µM) e 40 µg/ml (8,5 ± 0,60 µM), 

para LPaA (Figura 19). DMSO 0,01% (v/v) não interferiu significativamente na 

produção de NO (23,3 ± 1,39 µM), indicando que as atividades encontradas foram 

resultado de interações entre os macrófagos e os compostos presentes nas amostras 

vegetais, e não devidas ao DMSO. 
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Figura 19. Efeitos do (A) extrato etanólico (LPaE), (B) fração metanólica (LPaM) e (C) fração 

acetato de etila (LPaA) sobre a produção de NO por macrófagos estimulados por LPS/IFN-γ. As 

células J774.A1 foram pré-estimuladas por LPS/IFN-γ (controle) e cultivadas por 24 horas na 

presença e na ausência das diferentes concentrações de LPaE, LPaM ou LPaA, usado como 

diluente das amostras. Células cultivadas somente com meio de cultura correspondem à produção 

basal de NO (células sem estímulo). Os dados estão apresentados como média ± e.p.m. em relação 

ao controle. *P < 0,05, ***P < 0,001, comparados ao controle  
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A fração LPaM foi capaz de proporcionar uma moderada redução da produção 

de NO somente na concentração de 40 µg/ml (20,7 ± 0,61 µM), que no entanto não foi 

significativa (Figura 19 B). Além disso, LPaM na concentração de 40 µg/ml exibiu 

significativa toxicidade celular (Figura 18), o que pode indicar uma ligeira inibição da 

produção de NO por uma resposta não específica devido à indução de morte celular. 

O extrato LPaE e as frações LPaM e LPaA também foram investigados sem o 

estímulo dos macrófagos por LPS/IFN-γ,  v li ndo se  s diferentes concentrações das 

amostras vegetais de L. passerina eram capazes de estimular por si mesmas a produção 

de NO, comparadas ao nível basal produzido por macrófagos J774.A1 (0,9 ±0,71 µM). 

Como mostrado na Tabela 22, LPaE, LPaM e LPaA não foram capazes de estimular a 

secreção de NO pelos macrófagos em níveis significativos em todas as concentranções 

avaliadas. A interessante exceção foi LPaE na concentração de 2,5 µg/ml, menor 

concentração avaliada, que estimulou a secreção de NO pelos maccrófagos cinco vezes 

mais (5,4 ± 0,64 µM) que os macrófagos J774.A1 não estimulados (Tabela 20). Vale 

ressaltar que essa capacidade em induzir a produção de NO foi significativamente 

inferior a dos macrófagos estimulados por LPS/IFN-γ (P ˂ 0,001). Este fato pode 

indicar que a mistura de diferentes classes de metabólitos secundários presentes em 

LPaE pode estimular a liberação de NO, por macrófagos, em baixas concentrações. 

Tomados em conjunto, os resultados sugerem que LPaE e LPaA apresentam 

atividades imunomodulatórias significativas sobre a inibição da produção de NO por 

macrófagos J774.A1 estimulados por LPS/IFN-γ.  
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Tabela 20. Efeitos do extrato etanólico (LPaE) de L. passerina e frações metanólica (LPaM) e 

acetato de etila (LPaA) sobre a produção de NO por macrófagos J774.A1 não estimulados por 

LPS/IFN-γ. 

Grupos NO (µM) 

Células sem estímulo 
0,9 ±0,71 

Controle 
26,0 ± 1,06 

E
x

tr
a

to
 e

ta
n

ó
li

co
 b

ru
to

 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

5,4 ± 0,64 ** 

1,4 ± 1,00 

0,3 ± 0,45 

0,9 ± 0,75 

1,1 ± 0,91 

F
ra

çã
o

 m
et

a
n

ó
li

ca
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

1,2 ± 0,91 

2,3 ± 1,09 

0,6 ± 0,72 

0,8 ± 0,71 

1,0 ± 0,74 

F
ra

çã
o

 a
ce

ta
to

 d
e
 e

ti
la

 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,5 ± 0,70 

1,7 ± 0,78 

1,0 ± 0,69 

0,8 ± 0,80 

1,3 ± 0,73 

**P < 0,01, comparados ao macrófagos sem nenhum estímulo. Dados expressos como a média de 

NO ± e.p.m em relação a macrófagos J774.A1 não estimulados.  
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4.2.3 Efeito de LPaE, LPaM e LPaA sobre a liberação de TNF-α 

O TNF-α foi originalmente caracterizado como uma citocina de necrose tumoral, 

produzida por macrófagos, células NK e células T (VUJANOVIC, 2001). Esta citocina 

desempenha um importante papel na inflamação e pode agir sobre monócitos e 

macrófagos de maneira autócrina para aumentar várias respostas funcionais e induzir a 

expressão de imunorreguladores e mediadores inflamatórios (BAUGH e BUCALA, 

2001). Entretanto, a excessiva liberação durante a inflamação causa danos aos tecidos e 

células normais, seguida de aumento da produção de outras moléculas inflamatórias, 

levando a condições crônicas (ROMAS et al., 2002). 

Para se determinar o efeito de LPaE, LPaM e LPaA sobre a produção de TNF-α 

por células estimuladas por LPS/IFN-γ, macrófagos J774.A1 foram incubados com 

várias concentrações de LPaE, LPaM e LPaA (2,5, 5, 10, 20 e 40 µg/ml). Os 

macrófagos tratados somente com LPS/IFN-γ (controle) exibiram um apreciável 

aumento nos níveis de TNF-α (0,9 ± 0,03 pg/ml), e na ausência de qualquer estímulo e 

tratamento as células geraram níveis consideráveis de TNF-α (0,5 ±0,09 pg/ml), não 

diferindo significativamente do controle (Figura 20). A forte inibição da produção desta 

citocina próinflamatória pelas células incubadas com LPaE, LPaM e LPaA foi 

observada em praticamente todas as concentrações avaliadas e em intensidade 

ligeiramente menor, para LPaA (Figura 20). Macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ e 

tratados com LPaE nas concentrações de 5, 10, 20 e 40 µg/ml diminuiram a produção de 

TNF-α para 0,2 ± 0,09, 0,1 ± 0,07, 0,3 ± 0,12 e 0,2± 0,09 pg/ml, respectivamente 

(Figura 20 A). A fração LPaM seguiu a tendência do extrato LPaE e foi ativa nas 

mesmas concentrações (5, 10, 20 e 40µg/ml), com inibições da ordem de 0,4 ± 0,08, 0,2 

± 0,06, 0,3 ± 0,15 e 0,2 ± 0,08 pg/ml, respectivamente (Figura 20 B). Já LPaA 

apresentou atividade em baixas concentrações (2,5 µg/ml; 0,3 ± 0,07 pg/ml e 5 µg/ml; 

0,4 ± 0,08 pg/ml) (Figura 20 C), semelhante às menores atividades encontradas para 

LPaE e LPaM (Figura 20). Este fato pode indicar que a concentraçãode substâncias 

médio polares presentes em LPaA apresentam maiores atividades em baixas 

concentrações. DMSO 0,01% (v/v) não inibiu a produção de TNF-α por macrófagos 

estimulados por LPS/IFN-γ de maneira significativa (1,1 ± 0,07 pg/ml), indicando que 

as inibições encontradas foram resultadas da atividade de substâncias presentes nas 

amostras vegetais sobre os macrófagos, e não pela ação do DMSO. 



71 

 

O extrato LPaE e frações LPaM e LPaA também foram avaliados quanto a suas 

habilidades em induzir por si mesmos a secreção de TNF-α, comp r do à secreção b s l 

dessa citocina (0,5 ±0,09 pg/ml). Não se observou um efeito estimulador direto de 

LPaE, LPaM e LPaA sobre a produção de TNF-α (Tabela 21). A exceção foi para LPaM 

na concentração de 40 µg/ml que estimulou a produção de TNF-α (1,0 ± 0,03 pg/ml), 

duas vezes mais, comparado às células sem estímulo (Tabela 21). Além disso, esse 

estímulo foi comparável ao produzido pelo controle LPS/IFN-γ, tom do como máximo 

da produção de TNF-α n s condições ens i d s. Tom dos em conjunto, os result dos 

sugerem que o extrato LPaE e as frações LPaM e LPaA de L. passerina apresentam 

atividades imunomodulatórias significativas, inibindo a produção de TNF-α em 

macrófagos J774.A1 estimulados por LPS/IFN-γ. 

Tomados em conjunto, os resultados sugerem que o extrato etanólico bruto e as 

frações metanólica e acetato de etila de L. passerina apresentam atividades 

imunomodulatórias significativas, inibindo a produção de TNF-α em m cróf gos 

J774.A1 estimulados por LPS/IFN-γ. 
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Figura 20. Efeitos do (A) extrato bruto (LPaE) e frações (B) metanólica (LPaM) e (C) acetato de 

etila (LPaA) sobre a produção de TNF-α por macrófagos J774.A1 estimulados por LPS/IFN-γ. As 

células foram ativadas com LPS/IFN-γ por 1 h e então tratadas com diferentes concentrações de 

LPaE, LPaM e LPaA, por 24 h. O meio foi coletado e analisado por ELISA como descrito no item 

3.3.7. Os resultados estão expressos como média ± e.p.m da produção de TNF-α em comparação a 

macrófagos estimulados por LPS/IFN-γ (controle). *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, comparados 

ao controle.  
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Tabela 21. Efeitos do extrato etanólico bruto (LPaE) de L. passerina e suas frações metanólica 

(LPaM) e acetato de etila (LPaA) sobre a liberação de TNF-α por macrófagos J774.A1 não 

estimulados por LPS/IFN-γ 

Grupos TNF-α (pg/ml) 

Células sem estímulo 
0,5 ±0,10  

Controle 
0,9 ± 0,03 

E
x

tr
a

to
 e

ta
n

ó
li

co
 b

ru
to

 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,8 ± 0,08 

0,8 ± 0,11  

0,5 ± 0,08 

0,5 ± 0,13 

0,8 ± 0,06 

F
ra

çã
o

 m
et

a
n

ó
li

ca
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,9 ± 0,02 

0,9 ± 0,03 

0,9 ± 0,08 

0,5 ± 0,14 

1,0 ± 0,03 ** 

F
ra

çã
o

 a
ce

ta
to

 d
e 

et
il

a
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,0 ± 0,03 

0,1 ± 0,06 

0 ± 0,0 

0,1 ± 0,07 

0,1 ± 0,09 

Dados expressos como a média de TNF-α ± e.p.m em relação a macrófagos J774.A1 não 

estimulados. **P < 0,01, comparado às células sem estímulo. 
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4.2.4 Efeitos de LPaE, LPaM e LPaA sobre a produção de IL-10 por 

macrófagos J774.A1 

A IL-10 tem sido reportada por inibir a síntese de citocinas e a atividade de 

macrófagos, e por isso previne ou reduz os efeitos prejudiciais da ativação excessiva 

dessa célula durante a inflamação (WILLIAMS et al., 2004). 

Os efeitos de LPaE, LPaM e LPaA sobre a produção de IL-10 foram 

investigados. Os macrófagos, principal fonte de citocinas anti-inflamatórias (de WAAL 

MALEFYT et al., 1991), foram pré-estimulados com LPS/IFN-γ e então tratados com 

as diferentes concentrações do extrato bruto e frações. As células secretaram 

quantidades apreciáveis de IL-10 após estímulo por LPS/IFN-γ (controle; 1,5 ± 0,20 

pg/ml). Macrófagos sem qualquer estímulo secretaram quantidades significativamente 

menores de IL-10 (0,3 ± 0,17 pg/ml) quando comparado ao controle (Figura 21). LPaE 

e LPaA apresentaram intensa atividade de indução da produção de IL-10, comparado ao 

controle, indicando que em condições inflamatórias, essas amostras vegetais induzem a 

produção desta citocina anti-inflamatória. Houve um aumento na produção de IL-10 por 

macrófagos ativados por LPS/IFN-γ quando estes foram tratados com LPaE, em 

praticamente todas as concentrações avaliadas: 2,5 µg/ml (3,3 ± 0,26 pg/ml), 5 µg/ml 

(2,6 ± 0,12 pg/ml), 10 µg/ml (2,9 ± 0,19 pg/ml) e 40 µg/ml (3,0 ± 0,30 pg/ml) (Figura 

21 A). Esta tendência também foi observada para LPaA, que aumentou a produção de 

IL-10 de maneira significativa, nas menores concentrações de 2,5 µg/ml (2,5 ± 0,19 

pg/ml), 5 µg/ml (3,8 ± 0,18 pg/ml) e 10 µg/ml (3,8 ± 0,20 pg/ml) (Figura 21 C). A 

fração LPaM não induziu significativamente a produção de IL-10 por macrófagos 

ativados por LPS/IFN-γ em nenhuma das concentrações avaliadas (Figura 21 B). A 

dexametasona (5 µM) apresentou moderada atividade de indução da secreção de IL-10 

(2,4 ± 0,07 pg/ml), comparado ao controle, que no entanto foi menor que algumas 

atividades encontradas para extrato LPaE e a fração LPaA (Figura 21). Os resultados 

também estão apresentados na Tabela 25, página 111. Não houve produção de IL-10 por 

macrófagos estímulados por LPS/IFN-γ e tr t dos  pen s com DMSO 1% (v/v) (0,4 ± 

0,19 pg/ml), indicando que as inibições encontradas foram resultadas da atividade de 

substancias presentes nas amostras vegetais sobre os macrófagos, e não pela ação do 

DMSO.  
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Figura 21. Efeitos do (A) extrato etanólico bruto de L. passerina (LPaE), (B) fração metanólica 

(LPaM) e (C) fração acetato de etila (LPaA) sobre a produção de IL-10 por macrófagos 

estimulados por LPS/IFN-γ. As células foram pré-estimuladas com LPS/IFN-γ e, após 1 h, os 

macrófagos foram tratados com diferentes concentrações do extrato etanólico bruto, frações 

metanólica e acetato de etila e dexametasona (5µg/ml), por 24 h. O meio foi coletado e analisado 

como descrito no item 3.3.7. Os dados obtidos são resultado de dois experimentos independentes em 

duplicata. Os resultados estão expressos como média ± e.p.m., comparado ao controle LPS/IFN-γ. 

*P ˂ 0.05, **P ˂ 0.01, ***P ˂ 0.001, comparados ao controle.  
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As habilidades de LPaE, LPaM e LPaA e dexametasona (5 µg/ml) em 

estimularem por si mesmas a produção de IL-10 por macrófagos J774.A1 também 

foram investigadas (Tabela 26). Na ausência de qualquer estímulo, os macrófagos 

secretaram quantidades basais de IL-10 (0,3 ± 0,17 pg/ml). Células expostas somente a 

LPaE, LPaM e LPaA, na ausência de estímulo por LPS//IFN-γ, secretaram IL-10 a 

níveis não significativos em todas as concentrações avaliadas (Tabela 22). A exceção 

foi para LPaA na concentração de 10 µg/ml (1,6 ± 0,25 pg/ml), que apresentou uma 

tendência cinco vezes maior em ativar a produção de IL-10 por macrófagos J774.A1, 

comparado à produção basal dessa citocina (Tabela 22). A dexametasona (5 µg/ml) 

exibiu por si mesma uma forte indução da produção de IL-10 por macrófagos J774.A1 

(3,0 ± 0,27 pg/ml), dez vezes maior que a produção basal (Tabela 22). Tomados em 

conjunto, os resultados sugerem que o extrato LPaE e sua fração LPaA apresentam 

atividades imunomodulatórias significativas, induzindo a produção de IL-10 em 

macrófagos J774.A1 estimulados por LPS/IFN-γ. 
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Tabela 22. Efeitos do extrato etanólico de L. passerina (LPaE) e frações metanólica (LPaM) e 

acetato de etila (LPaA) sobre a produção de IL-10 por macrófagos J774.A1 não estimulados por 

LPS/IFN-γ 

Grupos IL-10 (pg/ml) 

Células sem estímulo 
0,3 ± 0,17 

Controle 
1,5 ± 0,20 

Dexametasona 5 µg/ml 
3,0 ± 0,27 *** 

E
x

tr
a

to
 e

ta
n

ó
li

co
 b

ru
to

 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,6 ± 0,17 

0,6 ± 0,16 

0,4 ± 0,03 

0,0 ± 0,02 

0,2 ± 0,10 

F
ra

çã
o

 m
et

a
n

ó
li

ca
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,4 ± 0,20 

0,2 ± 0,07 

0 ± 0,03 

0 ± 0,0 

0 ± 0,0 

F
ra

çã
o

 a
ce

ta
to

 d
e 

et
il

a
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

1,5 ± 0,23 

1,6 ± 0,34 

1,6 ± 0,25 * 

1,2 ± 0,24 

0,6 ± 0,34 

Dados expressos como a média de IL-10 ± e.p.m. em relação a macrófagos J774 não estimulados. *P 

< 0,05; ***P < 0,001, comparados ao grupo sem estímulo.  
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4.3 Avaliação da atividade anti-inflamatória in vivo de LPaE, LPaM e 

LPaA 

O modelo de edema de pata induzido pela carragenina em camundongos tem 

sido comumente empregado para investigar propriedades anti-inflamatórias de produtos 

naturais (PANTHONG et al., 2003; ARAWWAWALA et al., 2010; ARFAN et al., 

2010), baseado na habilidade de alguns agentes em inibir o edema produzido (WINTER 

et al., 1962). Estudos prévios têm mostrado que o edema de pata induzido pela 

carrgenina é caracterizado pela liberação de histamina, 5-hidroxitriptamina e bradicinina 

numa fase inicial (1-2 h) (DI ROSA e WILLOUGHBY, 1971), seguida por uma fase 

tardia (3-4 h), sustentada pela liberação de prostaglandinas e NO após a indução da 

COX-2 e expressão da enzima iNOS em leucócitos ativados infiltrados no edema 

(SALVEMINI et al., 1995; IANARO et al., 2001). 

Os efeitos do extrato etanólico de L. passerina (LPaE) e de suas frações 

metanólica (LPaM) e acetato de etila (LPaA), sobre a inflamação tópica aguda, foram 

avaliados pelo método de WINTER e colaboradores, 1962, com modificações. O extrato 

e as frações foram veiculados na forma de pomada na concentração de 10% para o 

LPaE e nas concentrações de 1%, 10% e 20% para LPaM e LPaA. Após 3 h, a 

carragenina injetada na pata direita do camundongo levou a uma expressiva variação do 

edema no grupo carragenina sem tratamento (29,9% ± 1,86), enquanto que a variação 

do edema formado apenas pela perfuração mecânica da agulha (controle) foi 

significativamente menor (2,7% ± 0,35) (Figura 22, Tabela 27). A pomada a 10% de 

LPaE inibiu a formação do edema (12,6% ± 2,61) provocado pela carragenina (Figura 

22). As pomadas contendo LPaM e LPaA somente apresentaram atividade na 

concentração de 20%, com variação da formação do edema de 20,1% ± 1,60 e 16,9% ± 

1,27, respectivamente (Figura 22) e esses resultados não diferiram significativamente da 

atividade encontrada para a pomada a 10% de LPaE. A pomada de LPaA a 20% 

mostrou tendência um pouco maior em inibir o edema formado em relação à pomada de 

LPaM a 20%, no entanto essa diferença não foi significativa. As pomadas preparadas 

com 1% e 10% de LPaM e LPaA foram inativas (Figura 22, Tabela 27). Diclofenaco 

dietilamônio, usado como fármaco padrão, foi capaz de reduzir eficientemente a 
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variação do edema (6,6% ± 1,22). Além disso, a atividade anti-inflamatória da pomada 

a 10% de LPaE foi semelhante a do diclofenaco dietilamônio. 

Tabela 23. Variação percentual média do edema de pata induzido pela carragenina em 

camundongos 

Grupos Variação do edema (%) 

Controle 2,7 ± 0,35 *** 

Carragenina sem tratamento 29,9 ± 1,86 

Diclofenaco dietilamônio 6,6 ± 1,22 *** 

LPaE 10% 12,6 ± 2,61 *** 

LPaM 1% 28,2 ± 2,07 

LPaM 10% 24,3 ± 2,61 

LPaM 20% 20,1 ± 1,60 * 

LPaA 1% 25,2 ± 2,97 

LPaA 10% 24,0 ± 2,24 

LPaA 20% 16,9 ± 1,27 *** 

Extrato etanólico (LPaE), fração metanólica (LPaM), fração acetato de etila (LPaA). A % de 

variação da espessura do edema foi calculada em relação ao tempo 0 e 3 h após administração da 

carragenina. A % de inibição foi calculada em relação ao grupo carragenina sem tratamento 

(máximo da inflamação) *P < 0,05; **P < 0,01, ***P < 0,001, comparado ao grupo carragenina sem 

tratamento. Os valores da % de variação do edema estão expressos pela média ± e.p.m. 
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Figura 22. Variação percentual do edema de pata na presença do extrato etanólico bruto (LPaE) e 

frações metanólica (LPaM) e acetato de etila (LPaA) de L. passerina. Os resultados estão 

apresentados como média da variação do edema ± e.p.m. de experimentos com 8 animais por 

grupo. *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, comparados ao controle carragenina 0,1%. 

 

Seguindo a abordagem etnofarmacológica, o presente estudo avaliou o potencial 

anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de L. passerina e de suas frações metanólica 

e acetato de etila, sobre macrófagos J774.A1 estimulados por LPS/IFN-γ. Foram 

avaliadas as capacidades de LPaE, LPaM e LPaA em inibir a produção de NO e TNF-α, 

bem como estimular a produção de IL-10 por macrófagos J774-A1 estimulados por 

LPS/IFN-γ. 

O NO é produzido por macrófagos ativados como resultado da indução por 

diversos estímulos, incluindo TNF-α, IFN-γ e LPS, e contribui no processo p tológico 

de várias condições inflamatórias agudas e crônicas (NATHAN, 1992). O TNF-α 

apresenta um importante papel na inflamação e pode agir sobre monócitos e macrófagos 

de maneira autócrina para aumentar várias respostas funcionais e induzir a expressão de 

mediadores inflamatórios (BAUGH e BUCALA, 2001). IL-10 é uma potente citocina 

anti-inflamatória, bem conhecida por seus efeitos inibitórios sobre o TNF-α e re ções 

inflamatórias. Sua principal atividade é inibir a produção de citocinas por macrófagos 

(WANG et al., 1995; BORTESI et al., 2009).Visto que NO, TNF-α e IL-10 são 

moléculas que estão envolvidas no processo inflamatório, a quantificação dessas no 
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sobrenadante de células J774.A1 pode ser usada para avaliar in vitro a atividade anti-

inflamatória do extrato etanólico de L. passerina, alegada pela medicina popular. Vale 

ressaltar que a determinação da atividade em modelo celular apresenta a importante 

característica de levar em conta, pelo menos em parte, a questão da biodisponibilidade 

de drogas visto que, para agir sobre os macrófagos, substâncias presentes na planta 

devem ser capazes de atravessar a membrana celular (COS et al., 2006). 

O extrato LPaE e a fração LPaA exerceram potente atividade inibitória sobre 

produção de NO e TNF-α por m cróf gos J774.A1 estimul dos por LPS/IFN-γ. Além 

disso, foram capazes de estimular a produção de IL-10 no mesmo modelo celular. 

Entretanto, é interessante notar que as atividades de inibição da produção de TNF-α e de 

indução da produção de IL-10 por macrófagos, na presença de LPaA desapareceram nas 

maiores concentrações avaliadas. A perda ou redução da atividade de extratos e frações 

nas maiores concentrações avaliadas é também citada na literatura (PUNTUREE et al., 

2004; HAMMER, 2008). No caso da IL-10 isto pode ser devido a efeitos pós-

transcricionais de metabólitos presentes nos extratos vegetais, já que é bem estabelecido 

que essa citocina pode ser regulada por mecanismos pós-transcricionais em macrófagos 

(NEMETH et al., 2005). Por outro lado, a fração LPaM inibiu fortemente a produção de 

TNF-α, m s foi in tiv  n  inibição da produção de NO e na indução da produção de IL-

10 por macrófagos estimulados por LPS/IFN-γ. 

O perfil fitoquímico da fração de média polaridade (por exemplo, acetato de 

etila) de L. passerina caracteriza-se pela presença de terpenóides e esteróides 

(BOHLMANN et al., 1981; OLIVEIRA et al., 1996). Terpenóides costumam apresentar 

propriedades inibitórias sobre a produção de mediadores e citocinas inflamatórias 

(BREMNER e HEINRICH, 2002; RÍOS, 2010). Os triterpenos pentacíclicos isolados 

neste estudo, da espécie L. passerina coletada em Dimantina, MG (lupeol, taraxasterol, 

pseudot r x sterol, α- e β-amirinas) já foram relatados por suas atividades anti-

inflamatórias em diversos estudos científicos (SALEEM et al., 2004; GAUTAM e 

JACHAK, 2009; GALLO e SARACHINE, 2009). Entre os terpenóides presentes no 

reino vegetal, as lactonas sesquiterpênicas são especialmente produzidas e acumuladas 

pelo gênero Lychnophora, bem como pela família Asteraceae (SPRING et al., 1987; 

GIESBRECHT et al., 1990; SAKAMOTO et al., 2003). Da espécie L. passerina já 
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foram isoladas as lactonas sesquiterpências goiazensolido e 15-desoxigoiazensolido 

(PERRY, 1994; OLIVEIRA et al., 1996; CHICARO et al., 2004), para as quais já foram 

descritas algumas atividades farmacológicas (LOPES, 2001; OLIVEIRA et al., 1996; 

CHIARI et al., 1996; RÜNGELER et al., 1999), dentre elas a atividade anti-inflamatória 

em modelo celular de inflamação. Costunolido e partenolido, isolados de Magnolia 

grandiflora, inibiram a produção de NO em modelo celular de inflamação (KOO et al., 

2001). Outra lactona sesquiterpênica, helenalina, isolada da Arnica Montana, exibiu 

atividade anti-inflamatória por inibir a transcrição do fator NF-κB, que regul    

transcrição de citocinas inflamatórias e outras moléculas envolvidas na inflamação 

(LYβ et  l., 1997, 1998; RÜNGELER et  l., 1999). Diversos estudos sugerem que um 

possível mecanismo de ação anti-inflamatório para as lactonas sesquiterpênicas seja a 

inibição da produção de citocinas pelo bloqueio da ativação do fator NF-κB (FORMAN 

e TORRES, 2002; PALLADINO et al., 2003; RÍOS, 2010), que regula a transcrição de 

citocin s infl m tóri s e outr s molécul s envolvid s n  infl m ção (LYβ et  l., 1997, 

1998; RÜNGELER et al., 1999). Apesar do estudo fitoquímico da espécie L. passerina, 

realizado nesse trabalho, não ter chegado ao isolamento e caracterização de lactonas 

sesquiterpênicas, a presença dessa classe foi detectada no extrato bruto e na fração 

acetato de etila, através de CCD de sílica gel, com o auxílio de revelador específico 

(sulfato cérico). Assim, pode-se esperar que a potente atividade de inibição da produção 

de NO e TNF-α e indução da produção de IL-10 observada para a fração acetato de etila 

(LPaA) de L. passerina provavelmente esteja relacionada ao conteúdo em lactonas 

sesquiterpênicas e consequente inibição do fator transcricional NF-κB. 

O extrato de alta polaridade (por exemplo, metanólico) de L. passerina 

caracteriza-se pela presença de flavonóides como o canferol, apigenina, luteolina, 

quercetina, tilirosido e sipolisido (PERRY, 1994; CHICARO, 2001; CHICARO et al., 

2004). Quercetina, canferol, apigenina e luteolina são os mais abundantes flavonóides 

na natureza (COMALADA et al., 2006). Alguns desses flavonóides são capazes de 

inibir a produção de TNF-α,   expressão d  iNOS e   produção de NO, bem como 

estimular a expressão da citocina anti-inflamatória IL-10 em macrófagos ativados por 

LPS, efeitos que têm sido associados à inibição da via do fator nuclear NF-κB (LIN e 

LIN, 1997; LIANG et al., 1999; KIM et al., 2001; HERATH et al., 2003; KOWALSKI 

et al., 2005; HAMALAINEN et al., 2007; KAZLOWSKA et al., 2010). No entanto, no 
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presente estudo, a fração metanólica de L. passerina não apresentou atividade 

significativa sobre a produção de NO e IL-10, mas inibiu de forma potente a produção 

de TNF-α. Visto que o TNF-α é produzido no início do processo infl m tório (XAUS et 

al., 2001; JIN et al., 2003; HAMMER et al., 2008) e IL-10 se expressa mais tardiamente 

(JUNG et al., 2004), substâncias polares presentes na fração LPaM podem agir na fase 

inicial da inflamação, diminuindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, mas não 

aumentando a produção de citocinas envolvidas na supressão da inflamação em estágios 

mais avançados. Finalmente, o extrato etanólico bruto de L. passerina inibiu a produção 

de NO e TNF-α e  umentou a produção de IL-10, por macrófagos estimulados por 

LPS/IFN-γ. O extr to et nólico c r cteriz -se pela presença da totalidade de 

metabólitos, de polaridades distintas, presentes nas partes aéreas de L. passerina. 

Assim, terpenóides e flavonóides, além de outras classes de moléculas bioativas, podem 

exercer efeitos imunomodulatórios de forma sinérgica, resultando na apreciável 

atividade anti-inflamatória in vitro observada para o extrato etanólico bruto de 

L. passerina.  

A significativa produção basal de TNF-α, observ d  no ens io de inibição p r  

essa citocina, já foi relatada em outros estudos que também indicaram a produção de 

maiores quantidades dessa proteína por macrófagos J774.A1 não estimulados por LPS 

e/ou IFN-γ (HERATH et  l., 2003; FAN et  l., 2010). A dexametasona, fármaco anti-

inflamatório comumente utilizado como controle padrão em ensaios envolvendo a 

ativação de macrófagos (GARRIDO et al., 2006; BALLABENI et al., 2009; TAO et al., 

2009) também foi utilizada nesse trabalho. No entanto, a dexametasona foi inativa na 

inibição da produção de NO e TNF-α. Esse fármaco também se mostrou inativo em 

outros estudos envolvendo macrófagos estimulados por LPS/IFN-γ. Alguns autores 

reportaram que a dexametasona aboliu o aumento da produção de nitrito por células 

ativadas por LPS, mas somente reverteu de maneira parcial os efeitos combinados do 

LPS/IFN-γ (LORSBACH et  l.,1993; BAYDOUN et  l., 1993; KORHONEN et  l., 

2002). O LPS e IFN-γ  gem sinérgicamente sobre da transcrição do RNA mensageiro 

da iNOS, indicando que a modulação transcricional pela dexametasona pode ser menos 

efetiva quando promotores induzidos pelo IFN-γ estão presentes na cultura celular 

(LORSBACH et al.,1993; KORHONEN et al., 2002). Além disso, células tratadas com 

LPS/IFN-γ express r m um  umento no tempo de meia vida do RNA mensageiro da 
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iNOS (KORHONEN et al., 2002). De maneira análoga, visto que a produção de NO 

está diretamente relacionada à produção de TNF-α (AN et  l., 2009), os mec nismos de 

regulação desses dois mediadores também podem estar estreitamente relacionados, e a 

dexametasona pode também falhar na inibição da produção do TNF-α por m cróf gos 

estimulados por LPS/IFN-γ. 

Curiosamente, a fração acetato de etila (LPaA) na concentração de 10 µg/ml 

exibiu um efeito anti-inflamatório sinérgico pois uma pronunciada atividade anti-

inflamatória foi alcançada através do aumento significativo nos níveis de IL-10 por 

macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ, ao mesmo tempo que a produção dessa 

citocina foi estimulada acima dos níveis basais, por habilidade dos próprios metabólitos 

presentes na fração. Por outro lado, o extrato etanólico bruto (LPaE) na concentração de 

2,5 µg/ml e a fração metanólica (LPaM) na concentração de 40 µg/ml apresentaram 

atividade imunomodulatória, mas com efeitos opostos, pois ao mesmo tempo em que 

reduziram a produção de NO (no caso do extrato etanólico bruto) e de TNF-α (no caso 

da fração metanólica) por células estimulas por LPS/IFN-γ, também foram capazes de 

aumentar por si mesmas os níveis basais desses mediadores pró-inflamatórios, 

respectivamente. Esses efeitos são provavelmente resultado da presença de várias 

substâncias em LPaE e LPaM, com diferentes atividades, que podem resultar em 

sinergismo positivo ou negativo, e que são frequentemente difíceis de dissociar. A 

fração metanólica também mostrou significativa citotoxicidade, mas somente na maior 

concentração avaliada e isso pode estar relacionado à presença de flavonóides em maior 

concentração já que estudos prévios indicam que essa classe de substâncias pode induzir 

apoptose em diferentes culturas de células (CHEN et al., 2005; CHOWDHURY et al., 

2005; CUI et al., 2005). 

Finalmente, extratos e frações vegetais com atividades significativas in vitro 

devem ser corretamente avaliados por ensaios in vivo (COS et al., 2006). Para isso, o 

modelo de inflamação in vivo adotado nesse trabalho foi o edema de pata induzido pela 

carragenina em camundongos. Visto que a aplicação tópica de macerados alcoólicos das 

partes aéreas de L. passerina é utilizada na medicinal tradicional para tratar hematomas, 

dores e picadas de inseto (CERQUEIRA et al., 1987; SAÚDE ET AL., 1998), essa via 

de administração foi escolhida para avaliar as propriedades anti-inflamatórias in vivo do 
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extrato bruto e frações. Guzzo e colaboradores (2008) encontraram significativa 

atividade antiedematogênica para a pomada a 10% do extrato etanólico bruto de L. 

passerina. Assim, pomadas a 10% do extrato etanólico bruto e pomadas a 1%, 10% e 

20% das frações metanólica e acetato de etila foram avaliadas a fim de avaliar in vivo as 

atividades anti-inflamatórias encontradas in vitro. 

Os resultados in vivo confirmaram os efeitos anti-inflamatórios encontrados in 

vitro para o extrato etanólico bruto de L. passerina e, em menor intensidade, para as 

frações metanólica e acetato de etila. A pomada a 10% do extrato etanólico bruto 

apresentou maior percentual de redução do edema que as pomadas a 20% das frações 

metanólica e acetato de etila, apesar de não ter havido diferença significativa de 

atividade entre essas preparações. Além disso, a pomada a 10% do extrato etanólico 

bruto de L. passerina apresentou atividade semelhante a do fármaco diclofenaco 

dietilamônio. As pomadas a 1% e 10% das frações metanólica e acetato de etila de L. 

passerina foram inativas. A redução ou perda da atividade devido ao fracionamento de 

extratos vegetais brutos são citadas com freqüência na literatura e estão associadas à 

perda de efeitos aditivos ou sinérgicos (COS et al., 2006). Assim, pode-se atribuir ao 

sinergismo de diversas moléculas bioativas, a maior atividade in vivo encontrada para o 

extrato etanólico bruto, em detrimento de frações semi purificadas. A ação de diferentes 

substâncias em diferentes alvos da inflamação bem como a possibilidade de melhora na 

biodisponibilidade das moléculas pode resultar numa maior atividade de extratos 

complexos (SCHUSTER, 2001; JI et al., 2009). O termo sinergismo inclui todos os 

tipos de interações entre constituintes de um determinado extrato, bem como os 

componentes de misturas de diferentes plantas medicinais (WILLIAMSON, 2001). 

Existe crescente evidencia mostrando que as plantas medicinais podem apresentar 

combinações sinérgicas (PHILLIPSON, 2003; GILANI e RAHMAN, 2005; KEITH et 

al., 2005; BILIA et al., 2006; MA et al., 2009; WAGNER e ULRICH-MERZENICH, 

2009; GRAZ et al., 2010). Produtos naturais comumente utilizados pela população 

mundial, como os obtidos do alho, hipérico, ginkgo, valeriana e ginseng, são feitos a 

partir de extratos que concentram diversas substâncias da planta (THIEDE e WALPER, 

1994; KLEBER et al., 1999; RON et al., 2000). A planta medicinal chinesa Artemisia 

annua, antimalárica, contém diversos compostos em adição à artemisinina, uma lactona 

sesquiterpênica que tem sido extraída e usada para produzir derivados mais estáveis 
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como o arteméter, ambos em uso clínico em várias partes do mundo. Flavonóides, 

também presentes na A. annua, aumentaram significativamente a atividade antimalárica 

in vitro da artemisinina contra o Plasmodium falciparum (LIU et al., 1992; 

PHILLIPSON, 2001; BILIA et al., 2006). O sinergismo também tem sido sugerido para 

os efeitos da planta psicoativa kava, Piper methysticum (KLOHS et al., 1959), que é 

usada no Pacífico Sul como sedativo, euforizante e alucinógeno moderado, e como parte 

de vários rituais religiosos. A erva de São João (Hypericum perforatum) é uma popular 

planta medicinal usada para depressão leve a moderada e acredita-se que suas ações 

antidepressoras sejam mediadas por diversos mecanismos, como a inibição da 

monoamina oxidase, catecol-o-metiltransferase e dopamina-β-hidroxilase (THIEDE e 

WALPER, 1994; KLEBER et al., 1999; RON et al., 2000). 

Embora alguns promissores fármacos sejam derivados de produtos naturais, é 

preciso ter em mente que a atividade farmacológica pode encontrar-se no sinergismo de 

diversos compostos ao invés de uma única substância, agindo em alvos simples ou em 

múltiplos alvos associados a processos fisiológicos (BRISKIN, 2000; KEITH, et al., 

2005; ADWAN et al., 2006). 

Em conjunto, os resultados do presente estudo fornecem informações 

importantes que explicam, pelo menos em parte, os efeitos terapêuticos anti-

inflamatórios do extrato etanólico bruto de L. passerina, corroborando seu uso na 

medicina popular brasileira. As frações primárias derivadas desse extrato bruto também 

apresentaram atividades, no entanto inferiores à apresentada por esse último. Estudos 

futuros, como por exemplo, a avaliação da enzima iNOS e do fator de transcrição NF-

κB, devem ser re liz dos n  tentativa de melhor elucidar os mecanismos de ação pelos 

quais o extrato e frações de L. passerina exercem suas atividades anti-inflamatórias. 
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5. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo sustentam que os efeitos imunomodulatórios 

sobre a produção de NO, TNF-α e IL-10 são alguns dos mecanismos bioquímicos que 

podem contribuir para a atividade anti-inflamatória de L. passerina. Vale ressaltar que o 

fracionamento cromatográfico do extrato etanólico em frações primárias não aumentou 

a atividade observada in vivo e dessa maneira a atividade antiinflamatória de L. 

passerina pode estar relacionada a efeitos sinérgicos de diferentes substâncias presentes 

no extrato etanólico bruto. Na medicina tradicional brasileira, macerados alcoólicos das 

partes aéreas de L. passerina têm sido usadas para tratar condições inflamatórias. Por 

isso, o presente estudo pode sustentar o uso popular dessa planta. 

Os triterpenos pent cíclicos lupeol, t r x sterol, pseudot r x sterol, α- e β-

amirinas foram isolados em mistura da espécie L. passerina coletada em Diamantina.  

As “impressões digitais” d  espécie L passerina coletada em ambientes distintos, 

Diamantina e Serra do Cipó, apresentaram perfis cromatográficos distintos, indicando 

diferenças na composição química para essas duas populações. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Fluxograma geral do estudo fitoquímico de L. passerina coletada em Diamantina 
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Tabela 24. Viabilidade celular dos macrófagos J774.A1 na presença do extrato etanólico bruto 

(LPaE) de L. passerina e frações metanólica (LPaM) e acetato de etila (LPaA). 

Grupos Viabilidade celular (%) 

Controle 99,9 ± 3,55 

DMSO 1% (v/v) 95,8 ± 1,37 

E
x

tr
a

to
 e

ta
n

ó
li

co
 b

ru
to

 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

99,4 ± 1,08 

95,7 ± 3,52 

96,8 ± 3,25 

96,6 ± 1,50 

91,6 ± 1,70 

F
ra

çã
o

 m
et

a
n

ó
li

ca
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

98,8 ± 0,61 

97,5 ± 1,33 

95,3 ± 2,19 

95,6 ± 1,99 

85,9 ± 3,80** 

F
ra

çã
o

 a
ce

ta
to

 d
e 

et
il

a
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

101,0 ± 2,84 

94,6 ± 1,23 

96,9 ± 2,21 

96,0 ± 1,63 

94,4 ± 2,11 

**P < 0,01, comparados ao controle 100% de viabilidade. Os valores estão expressos pela média ± 

e.p.m. em relação ao controle. 
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Tabela 25. Efeito do extrato etanólico (LPaE) de L. passerina e frações metanólica (LPaM) e acetato 

de etila (LPaA) sobre a produção de NO por macrófagos J774.A1 estimulados por LPS/IFN-γ. 

Grupos NO (µM) 

Células sem estímulo 
0,9 ±0,49 *** 

Controle 
26,0 ± 1,06 

E
x

tr
a

to
 e

ta
n

ó
li

co
 b

ru
to

 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

25,7 ± 1,28 

23,1 ± 1,43 

22,8 ± 1,30 

20,5 ± 1,06 * 

9,2 ± 0,80 *** 

F
ra

çã
o

 m
et

a
n

ó
li

ca
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

27,3 ± 1,29 

24,5 ± 2,23 

24,3 ± 1,01 

24,3 ± 0,47 

20,7 ± 0,61 

F
ra

çã
o

 a
ce

ta
to

 d
e 

et
il

a
 

2.5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

25,9 ± 0,59 

22,9 ± 1,09 

19,3 ± 0,68 *** 

11,5 ± 0,86 *** 

8,5 ± 0,60 *** 

*P < 0,05, ***P < 0,001, comparados ao controle. Os valores estão expressos como média ± e.p.m. 

em relação a macrófagos J774.A1 estimulados por LPS/IFN-γ (controle). 
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Tabela 26. Efeitos do extrato etanólico bruto de L. passerina (LPaE) e de suas frações metanólica 

(LPaM) e acetato de etila (LPaA) sobre a produção de TNF-α por macrófagos J774.A1 estimulados 

por LPS/IFN-γ. 

Grupos TNF-α (pg/ml) 

Células sem estímulo 
0,5 ±0,09 

Controle 
0,9 ± 0,03 

E
x

tr
a

to
 e

ta
n

ó
li

co
 b

ru
to

 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,5 ± 0,10 

0,2 ± 0,09 ** 

0,1 ± 0,07 *** 

0,3 ± 0,12 ** 

0,2± 0,09 ** 

F
ra

çã
o

 m
et

a
n

ó
li

ca
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,6 ± 0,06 

0,4 ± 0,08 * 

0,2 ± 0,06 ** 

0,3 ± 0,15 * 

0,2 ± 0,08 ** 

F
ra

çã
o

 a
ce

ta
to

 d
e 

et
il

a
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

0,3 ± 0,07 * 

0,4 ± 0,08 * 

0,6 ± 0,05 

0,5 ± 0,10 

0,7 ± 0,06 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m. em relação a macrófagos J774.A1 estimulados por 

LPS/IFN-γ (controle). *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, comparados ao controle. 
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Tabela 27. Efeitos do extrato etanólico de L. passerina (LPaE) e frações metanólica (LPaM) e 

acetato de etila (LPaA) sobre a produção de IL-10 por macrófagos J774.A1 estimulados por 

LPS/IFN-γ. 

Grupos IL-10 (pg/ml) 

Células sem estímulo 
0,3 ± 0,17 ** 

Controle 
1,5 ± 0,20 

Dexametasona 5 µg/ml 
2,4 ± 0,07 * 

E
x

tr
a

to
 e

ta
n

ó
li

co
 b

ru
to

 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

3,3 ± 0,26 *** 

2,6 ± 0,12 * 

2,9 ± 0,19 *** 

2,4 ± 0,23 

3,0 ± 0,30 *** 

F
ra

çã
o

 m
et

a
n

ó
li

ca
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

1,4 ± 0,05 

1,0 ± 0,18 

0,8 ± 0,16 

1,0 ± 0,22 

1,1 ± 0,11 

F
ra

çã
o

 a
ce

ta
to

 d
e 

et
il

a
 

2,5 µg/ml 

5 µg/ml 

10 µg/ml 

20 µg/ml 

40 µg/ml 

2,5 ± 0,19 ** 

3,8 ± 0,18 *** 

3,8 ± 0,20 *** 

2,1 ± 0,20 

2,4 ± 0,18 

* Os valores estão expressos como média ± e.p.m. em relação a macrófagos J774.A1 estimulados 

por LPS/IFN-γ (controle). P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, comparados ao controle. 

 


