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RESUMO

Plantas medicinais como Panax ginseng C.A. Mey, Turnera diffusa Willd. ex
Schult. e Heteropterys aphrodisiaca O. Mach. são amplamente utilizadas pela
população como tônicas e para melhora da cognição. Inicialmente realizou-se uma
análise geral das principais classes químicas presentes nos extratos
hidroalcoólicos das três plantas, por meio de Reações de Caracterização e
Cromatografia de Camada Delgada. Através dessas técnicas detectou-se a
presença de flavonóides, taninos e saponinas no Panax ginseng e na Heteropterys
aphrodisiaca. Além das classes químicas já citadas, a presença de triterpenos foi
identificada no extrato de Turnera diffusa. A Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE) permitiu a caracterização dos compostos fenólicos encontrados
nos três extratos. Além disso, o presente estudo propôs verificar se essas plantas
poderiam ter algum efeito protetor na morte celular por apoptose, podendo este
ser um dos mecanismos de ação dessas substâncias. Utilizando-se a reação de
TUNEL, não foram observadas diferenças entre a porcentagem de células
apoptóticas de ratos idosos e jovens controles. Os animais idosos tratados
cronicamente com os extratos das três plantas também não diferiram dos animais
idosos sem tratamento. Uma curva concentração-tempo-efeito foi feita em cultura
de astrócitos de ratos incubadas com os três extratos hidroalcoólicos das plantas.
O extrato de Panax ginseng foi atóxico em todos os tempos e concentrações
testados. A Turnera diffusa demonstrou toxicidade na concentração de 1000
µg/ml, a partir de 6 horas de incubação e o extrato hidroalcoólico de Heteropterys
aphrodisiaca, a partir de 24 horas de incubação, na mesma concentração. Os três
extratos não influenciaram a proliferação dos astrócitos em cultura. Para verificar
se o extrato hidroalcoólico de Panax ginseng protegia os astrócitos da apoptose
induzida pela staurosporina, cafeína ou etanol, as células foram previamente
incubadas com uma concentração de 100 µg/ml do extrato. Os dados sugerem
que em astrócitos de rato, o extrato hidroalcoólico das raízes de Panax ginseng
não apresentou efeito antiapoptótico no modelo de indução de apoptose por
staurosporina e que, ao contrário do esperado, os extratos hidroalcoólicos das
folhas de Turnera diffusa e das raízes de Heteropterys aphrodisiaca induziram
apoptose de maneira não dependente de concentração. Entretanto, não se pode
descartar a hipótese de que estes extratos possam exibir atividade antiapoptótica
em outras células ou em outros modelos experimentais de apoptose, ainda não
investigados.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 – A Apoptose
A morte celular por apoptose é descrita como um mecanismo de controle de
eliminação celular, regulando a população de células animais. A etimologia do
vocábulo “apoptose” é grega: deriva de ‘apo’ – de + ‘ptosis’ – queda, e se refere à
queda das folhas das árvores no outono – um evento que ocorre graças a uma
morte celular programada fisiológica e apropriada que também implica em
renovação. KERR et al. (1972) pretendiam referir-se às características
morfológicas e bioquímicas desse evento.
As células também podem morrer por necrose, mas é um mecanismo de
morte diferente da apoptose. Na necrose, há perda do controle do balanço iônico,
lise, liberação de constituintes intracelulares e resposta inflamatória que pode
lesionar o tecido (LOCKSHIN e ZAKERI, 2004).
A apoptose, por sua vez, consiste de uma seqüência organizada de eventos
morfológicos, a saber: 1) perda de volume intracelular com a inibição do sistema
co-transporte de Na+, K+ e Cl- (YU et al., 2001), ocorrendo encolhimento celular; 2)
alterações nucleares características, incluindo a condensação da cromatina,
tornando-a picnótica (WYLLIE et al., 1980; KERR et al., 1994); 3) ao final do
processo de apoptose, em alguns casos verifica-se uma fragmentação celular e a
formação dos chamados corpos apoptóticos (ALLEN et al., 1997). Estes são
típicos da morte celular por apoptose e podem ser fagocitados rapidamente por
células vizinhas.
Há duas vias principais de sinalização que podem desencadear a apoptose:
uma é mediada pelos receptores de morte localizados na superfície da célula –
também conhecida como via extrínseca; a outra é mediada pela mitocôndria – a
via intrínseca (figura 1) (IGNEY e KRAMMER, 2002).
Em ambas as vias, temos a participação da cascata de cisteíno-proteases
chamadas de caspases (cysteine aspartic acid specific protease), que são
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enzimas importantes no orquestramento da morte celular (MARTIN e GREEN,
1995; ALNEMRI et al., 1996).
Há uma variedade de ligantes que podem estimular esses receptores de
morte, ativando a via extrínseca da apoptose, como por exemplo, polipeptídeos da
família TNF (Tumour Necrosis Factor). Após essa estimulação, a cascata de
caspases é ativada desencadeando uma série de reações que levarão à apoptose
(IGNEY e KRAMMER, 2002).
A via mitocondrial (ou intrínseca) é ativada por insultos externos ou danos
no DNA. Entre estes insultos estão a radiação ionizante, os quimioterápicos,
agentes virais, a supressão de hormônios entre outros (KERR e HARMON, 1991).
A membrana da mitocôndria é estimulada por membros pró-apoptóticos da família
Bcl-2, ocasionando a liberação do citocromo C e outros fatores apoptogênicos no
citosol, que também vão ativar as caspases (HENGARTNER, 2000). A atividade
proteolítica das caspases promove uma mudança bioquímica no processo de
morte celular, pois as mesmas clivam proteínas como as lamininas e as proteínas
do citoesqueleto, que levam, em estágios iniciais da cascata, à formação de
protuberâncias (“blebbings”) nas membranas plasmáticas. Em estágios mais
avançados, a clivagem pode levar à condensação nuclear e à fragmentação do
DNA. A fragmentação do DNA é resultado da ativação de uma endonuclease, a
DFF40 ou CAD (desoxiribonuclease ativada por caspase) que tem acesso à
cromatina entre as histonas. Em condições normais, a cromatina está protegida da
ação enzimática por um inibidor chamado ICAD (WYLLIE, 1980; NAGATA, 2000).
Além disso, a ativação de uma cascata de cisteíno-proteases pode clivar
reguladores anti-apoptóticos (inativando sua inibição) ou proteínas apoptóticas
(catalisando a sua ação), que contribuem para a execução das etapas que levam
à morte da célula (ORRENIUS et al., 2003).
As caspases são, portanto, enzimas importantes na ativação e na execução
central da apoptose (HENGARTNER, 2000).
A morte celular programada é um evento que está relacionado com a
homeostase na regulação fisiológica da população de células animais, exercendo
um papel oposto ao da mitose. Assim, a apoptose pode ocorrer nos processos
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fisiológicos de tecidos normais em desenvolvimento, como na embriogênese. Tem
a função de esculpir estruturas, eliminar estruturas desnecessárias, controlar o
número de células totais, eliminar células anormais, defeituosas ou não-funcionais
(JACOBSON et al., 1997).
Anormalidades nos mecanismos de apoptose podem ocasionar processos
patogênicos. A deficiência na apoptose pode gerar doenças auto-imunes, máformação congênita e câncer (SAIKUMAR et al., 1999). Já o excesso de apoptose
pode estar relacionado à patogênese de doenças neurodegenerativas muito
associadas ao envelhecimento, como a doença de Alzheimer (COTMAN e
ANDERSON, 1995; MATTSON, 2004), a doença de Huntington (THOMAS et al.,
1995; ROSENSTOCK et al., 2004) ou a doença de Parkinson (ZIV et al., 1994).

Figura 1: Vias da apoptose (IGNEY e KRAMMER, 2002).
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1.2 – O Envelhecimento

De acordo com projeções das Nações Unidas, no ano de 2025 haverá 1,2
bilhões de idosos no mundo, um pouco menos que o dobro da população idosa
atual (ONU, 2007).
O processo de envelhecimento provoca uma série de alterações fisiológicas
e anatômicas (KNOX, 1994), acarretando modificações neurofisiológicas, tais
como: diminuição da cognição, coordenação motora e da acuidade sensorial,
lentificação dos reflexos posturais, alterações do sono e humor, entre outras.
Conseqüentemente ocorre perda gradativa da memória e das funções cognitivas,
tais como atenção, raciocínio, orientação e linguagem (ALBERT, 1994). Ocorre
aumento da viscosidade sanguínea, levando a uma diminuição do fluxo sanguíneo
cerebral e aporte de glicose e oxigênio, resultando em menor atividade cerebral e
queda da cognição (GALDURÓZ et al., 1995). Muitos autores descrevem que no
envelhecimento há uma diminuição fisiológica no número total de células em
algumas regiões do cérebro (McGEER et al., 1977; VIJAYASHANKAR e BRODY,
1979; McGEER et al., 1984), porém outros autores sugerem que há somente uma
perda funcional, não estrutural, dessas células no envelhecimento normal
(MORRISON e HOF, 1997). Embora este declínio cognitivo seja muito diferente
daquele que se verifica no estado demencial, ainda assim traz grande desconforto
no dia-a-dia do idoso, uma vez que compromete suas relações com a sociedade e
sua capacidade de trabalho.
Além das alterações neuropsicológicas ocorrem diversas alterações na
esfera física, como a diminuição da massa e força muscular, decorrentes da perda
de proteínas; diminuição das funções neurais, pela redução do número de axônios
medulares e da velocidade de condução nervosa; bem como uma série de
alterações

dos

músculos

lisos

(LOPES

et

al.,

2004;

2006;

2007)

e

cardiovasculares (McCARDLE et al., 1991).
Vários mecanismos podem estar envolvidos nessas patologias, como a
morte celular por apoptose, anteriormente descrita (STEGE e BOSMAN, 1999) e o
estresse oxidativo (FLOYD, 1991; ROSENSTOCK et al., 2004). Estudos relatam
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que o estresse oxidativo está intimamente relacionado com a indução e
modulação da apoptose (WHITTEMORE et al., 1994; CHANDRA et al., 2000).
O estresse oxidativo ocorre em conseqüência da ação das espécies
reativas de oxigênio, entre outras, também conhecidas como radicais livres.
Radicais livres (peróxido de hidrogênio e radical superóxido, por exemplo) são
moléculas que apresentam elevada reatividade química que lhes dá a propriedade
de reagir com componentes celulares, como proteínas, lipídeos, carboidratos e
ácidos nucléicos, provocando sérios danos celulares. Entre os possíveis danos,
podem ser destacados aqueles sobre a membrana celular, decorrentes da
oxidação de proteínas e lipídeos, que podem levar à ruptura da célula; e os sobre
os ácidos nucléicos, podendo levar à mutação do DNA (WERNS e LUCCHESI,
1990; MONTINE et al., 2002; CARDOZO-PELAEZ et al., 2002).
No entanto, nem sempre os processos oxidativos são vilões, eles são
necessários para realização de diversas funções celulares, como respiração
mitocondrial e ação citotóxica de macrófagos; e, por vezes, são gerados como
produtos da biossíntese celular. Portanto, um balanço entre a formação de
radicais livres e sua inativação é fundamental. Para isso, algumas enzimas
antioxidantes exercem o controle da produção e inativação dos radicais livres. São
elas, principalmente, a catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD) e a glutationa
peroxidase (GSH) que, ao lado de antioxidantes não enzimáticos como as
vitaminas C e E, provenientes da alimentação, promovem um balanço adequado
(NOVELLI et al., 1990; ARUOMA, 1994).
Durante o envelhecimento, ocorre diminuição da atividade e expressão
destas enzimas antioxidantes em vários sistemas, incluindo o cérebro (SEMSEI et
al., 1991; CINI e MORETTI, 1994). Diversas evidências apontam para a
importância dos antioxidantes na prevenção de doenças neurodegenerativas e de
alterações relacionadas à idade (COYLE e PUTTFARCKEN, 1993; HARMAN,
1994; HIRAMATSU e KOMATSU, 1999; MONTINE et al., 2002; MOOSMANN e
BEHL, 2002; DI MATTEO e ESPOSITO, 2003), o que reforça a importância dessa
atividade em substâncias para atenuar os déficits decorrentes do envelhecimento.
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Assim, existe uma grande necessidade de se obter drogas capazes de
amenizar os déficits causados pelo envelhecimento ou que melhorem a qualidade
de vida dos idosos.

1.3 – Terapêutica Atual: Nootrópicos e Adaptógenos

A ciência busca tratamentos que diminuam os déficits produzidos durante o
envelhecimento e que melhorem a qualidade de vida dos idosos. Existem agentes
farmacológicos voltados para a melhora desses déficits, normalmente com ações
muito inespecíficas, mas com algumas diferenças que os distinguem:

Nootrópicos: Os nootrópicos são drogas caracterizadas por melhorar o
desempenho cognitivo do indivíduo e não possuem uma classe química ou
mecanismo de ação específico (BENESOVÁ, 1994). Ao contrário das substâncias
adaptógenas, os nootrópicos não promovem um aumento do desempenho físico
ou da resistência ao estresse (MENDES, 2005).
É descrito que o Piracetam (GIURGEA, 1976; MÜLLER et al., 1999), uma
das drogas pioneiras desta classe de fármacos, age na fluidez da membrana; já
outros sintéticos, como o donezepil, a tacrina e a galantamina, agem inibindo a
acetilcolinesterase (TAKATORI, 2006). Há ainda, o efeito de antioxidantes, como a
vinpocentina e seus derivados (PEREIRA et al., 2003) que indicaram ser eficientes
na neutralização de radicais livres em testes in vitro.
Adaptógenos: O termo adaptógeno foi inicialmente definido pelo cientista
russo LAZAREV, em 1947, como substâncias que aumentam um estado de
resistência inespecífica dos organismos após contato com fatores estressantes
diversos, promovendo um estado de adaptação à situação excepcional
(BREKHMAN e DARDYMOV, 1969; CARLINI, 1995). Podem ainda ser definidos
como biorreguladores naturais que aumentam a habilidade do organismo em se
adaptar a fatores ambientais e evitar danos decorrentes destes fatores
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(PANOSSIAN et al., 1999). Segundo BREKHMAN e DARDYMOV (1969), uma
planta ou substância adaptógena deve obedecer aos seguintes requisitos:
1- Mostrar uma atividade não específica, isto é, aumentar o poder de
resistência do organismo em relação a agentes nocivos de natureza física,
química e biológica.
2- Deve ter uma influência normalizadora, independente da direção da
mudança do estado patológico prévio.
3- Deve ser inócua e também não influenciar o funcionamento normal do
organismo mais que o necessário.
As substâncias adaptógenas parecem agir através de diferentes sistemas,
cujo conjunto de ações seria responsável pelos efeitos benéficos e protetores
observados. Sabe-se, por exemplo, que os adaptógenos podem agir aumentando
a capacidade do organismo em responder a estímulos estressores, ativando e/ou
desativando mediadores da resposta de estresse, como corticosteróides,
catecolaminas e o óxido nítrico (PANOSSIAN et al., 1999; REGE et al., 1999).
Podem ainda apresentar, de maneira inespecífica, atividade imunomodulatória,
hipoglicêmica, antioxidante, entre outras (WAGNER, 1995; DAVYDOV e
KRIKORIAN, 2000).
Apesar das diferentes nomenclaturas e possíveis mecanismos de ação
dessas substâncias, destaca-se a capacidade de ambas gerarem uma melhora
cognitiva geral, principalmente em idosos.
1.4 – Plantas medicinais com Efeito Nootrópico e/ou Adaptógeno
Efeitos Nootrópicos: O termo “nootrópico” surgiu a partir de substâncias
sintéticas, porém vários artigos têm descrito a atividade nootrópica de plantas
medicinais. O extrato hidroalcoólico do caule de Equisetum arvense melhorou o
desempenho de animais avaliados na esquiva inibitória, efeito atribuído a sua
propriedade antioxidante (JUNIOR et al., 2005). Uma fração rica em saponinas, do
extrato de Albizzia lebbeck, também demonstrou atividade nootrópica, facilitando a
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transmissão noradrenérgica e inibindo a transmissão gabaérgica (CHINTAWAR et
al., 2002). Há ainda outros exemplos de plantas descritas na literatura com o efeito
benéfico sobre a memória e que, portanto, poderiam ser classificadas como
nootrópicos, como Panax ginseng, Ginkgo biloba, Ocimum sanctum e Bacopa
monniera (LEE et al., 2000; ITIL et al., 1998; JOSHI e PARLE, 2006; RUSSO e
BORRELLI, 2005).

Efeitos Adaptógenos: O uso como tônico ou fortificante se enquadra no
perfil de atividade de um adaptógeno. As plantas ou substâncias empregadas para
tal fim, são utilizadas visando uma melhora geral do organismo, ao invés de serem
indicadas para uma moléstia específica (DAHANUKAR e THATTE, 1997).
Na medicina tradicional asiática, especialmente na chinesa, estas ervas são
também utilizadas visando promover um aumento do poder adaptativo do
organismo frente a modificações físicas, químicas e/ou ambientais que possam vir
a ocorrer. Por este motivo, essas plantas são também chamadas de resistógenas,
ou seja, conferem mais resistência ao organismo frente àquelas alterações
(FULDER, 1980).
Diversos são os exemplos de plantas com efeito adaptógeno bem
estabelecido: Panax ginseng, Eleutherococcus senticosus, Whithania somnifera,
Ocimum sanctum, Bryonia alba, Rhodiola rosea, Schizandra chinensis, entre
outras (NOCERINO et al., 2000; WAGNER et al., 1994; WAGNER, 1995;
PANOSSIAN et al., 1997; DAVYDOV e KRIKORIAN, 2000; SINGH et al., 2003).
Muitas vezes, algumas plantas acabam se enquadrando nas duas
definições, como é o caso da Ginkgo biloba. Ela possui estudos verificando sua
atividade nootrópica (ITIL et al., 1998) e apesar de não ser uma planta
considerada um adaptógeno clássico pela comunidade científica, ela atua na
melhora do desempenho psicomotor e na memória (WAROT et al., 1991;
KENNEDY et al., 2000; MIX e CREWS, 2002), efeitos que também caracterizam
uma substância adaptógena.
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1.5 – Plantas Medicinais e Apoptose

Ao consultar o PubMed, verifica-se que há cerca de 330 trabalhos
relacionando plantas medicinais e apoptose. Assim, uma variedade de extratos de
plantas tem sido investigada para verificar sua influência no processo de morte
celular programada (THATTE et al., 2000), seja agindo como agente próapoptótico ou anti-apoptótico, como explicado a seguir.
A grande maioria dos artigos verifica a influência desses extratos em
células cancerosas, patogênese na qual há uma falha no mecanismo de morte das
células defeituosas, buscando-se, assim, substâncias que estimulem a apoptose
no sentido de eliminar essas células danificadas (YANO et al., 1994; ZHANG et
al., 2004; JOW et al., 2004; LEE et al., 2006).
Por outro lado, apesar de estar em menor número, também há estudos
verificando a possível proteção de extratos de plantas, frente a uma apoptose
degenerativa. Os extratos metanólicos de Acori graminei e Uncariae Ramulus
protegeram o hipocampo da morte celular induzida por isquemia (LEE et al.,
2003). Um preparado da medicina chinesa denominado Toki-shakuyaku-san
(composto por diversas raízes e rizomas) teve um efeito neuroprotetor contra a
proteína β-amilóide, efeito atribuído a sua ação anti-oxidante (EGASHIRA et al.,
2005). A ocorrência da β-amilóide está implicada com o quadro da doença de
Alzheimer (SELKOE, 1989). Um feniletanol isolado do caule de Cistanche salsa
também demonstrou proteção na apoptose induzida por TNFα em células
neuronais (DENG et al., 2004). Células NG108-15 tratadas com H2O2, tiveram os
danos reduzidos quando pré-incubadas com flavonóides das folhas de Diospyros
kaki, planta muito utilizada para melhorar danos relacionados à isquemia cerebral
(BEI et al., 2005). O TNFα está envolvido com a ativação da via extrínseca da
apoptose enquanto que o peróxido de hidrogênio está envolvido com a via
mitocondrial (IGNEY e KRAMMER, 2002; SINGH et al., 2007).
Outros agentes são descritos como indutores da apoptose. A staurosporina,
a cafeína e o etanol foram utilizados nesse trabalho e são responsáveis pelo
aumento da concentração do Ca2+ citoplasmático (HIRATA et al., 2006). Sabe-se
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que mudanças na homeostase do Ca2+ podem ativar diversas vias da apoptose
(McCONKEY e ORRENIUS, 1997).
Assim, é notável o crescimento do interesse científico em buscar plantas
medicinais que protejam o sistema nervoso central (SNC) da degeneração
causada por mecanismos descontrolados da apoptose.
As plantas estudadas neste trabalho têm um uso popular muito
disseminado e que coincide com uma possível ação nootrópica ou adaptógena.
Há alguns trabalhos na literatura sobre o Panax ginseng e por isso ele foi
escolhido para validar a metodologia utilizada (KIM et al., 2003; LEE et al., 2004;
NAVAL et al., 2007). A Turnera diffusa e a Heteropterys aphrodisiaca foram
escolhidas por serem plantas brasileiras e também por não possuírem estudos
científicos conclusivos sobre os efeitos benéficos alegados pela população. Um
levantamento bibliográfico realizado pelo nosso grupo confirma que essas plantas
se enquadram no conceito de adaptógeno e estão entre as mais usadas pela
população (MENDES e CARLINI, 2007).

1.6 – Panax ginseng C.A. Mey.
O exemplo mais conhecido de uma planta
considerada adaptógena é o ginseng coreano (Panax
ginseng), erva da família Araliaceae, com 60-80 cm,
cujas raízes são empregadas na medicina tradicional
chinesa há milênios (COURT, 1985).

Figura 2: Raiz de Panax ginseng.
Fonte: http://www.ordinace.cz/danek/zensen/
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O próprio nome do ginseng dá uma idéia de sua reputação como planta
superior, capaz de curar todos os males: panax (“pan” = todos, “axos” = cura)
ginseng (“jen” = erva, “sheng” = homem, por causa da forma humana da raiz).
Assim, Panax ginseng quer dizer “erva em forma de homem que tudo cura”.
Talvez em razão dessa generalização de planta mágica ou panacéia, o ginseng
tenha sido relegado pela comunidade científica durante muitos anos. O próprio
conceito de panacéia é distorcido, pois, segundo a mitologia grega, Panacea, filha
de Aesculapius, não encontrou a cura contra todas as doenças, mas um remédio
para manter a saúde das pessoas (OWEN, 1981).
Apesar do descrédito inicial pela comunidade médico-científica do ocidente,
nas últimas décadas, o ginseng foi alvo de intensa pesquisa que lhe trouxe
credibilidade. Seu mercado movimenta milhões de dólares graças à sua fama
como planta benéfica frente ao envelhecimento e ao estresse, atuando sobre o
SNC, sistemas cardiovascular, endócrino, imune e sobre o metabolismo (GILLIS,
1997; BAHRKE e MORGAN, 2000; KIEFER e PANTUSO, 2003).
Diversos trabalhos têm confirmado sua ação adaptógena, mostrando efeitos
positivos sobre a memória, avaliada pela melhora do desempenho de ratos
submetidos ao labirinto ou à esquiva (PETKOV, 1978; PETKOV e MOSHARROF,
1987). Podem ser citados ainda, estudos com animais idosos tratados com
ginseng, que apresentaram melhora do desempenho no labirinto radial (NITTA et
al., 1995), na esquiva (PETKOV et al., 1993) ou ratos jovens administrados com
ginsenosídeos e avaliados em modelos de déficit induzido por etanol ou
escopolamina (YAMAGUCHI et al., 1996; JIN et al., 1999; LEE et al., 2000).
Segundo YAMAGUCHI et al. (1997) os efeitos positivos de certas
saponinas sobre a aprendizagem e memória de animais idosos parecem ocorrer
por aumento da atividade da enzima colina-acetiltransferase e, por conseqüência,
do neurotransmissor acetilcolina. No entanto, outras investigações propuseram
que os ginsenosídeos podem desempenhar seu papel sobre a memória agindo
por outros sistemas (PETKOV, 1978; TSANG et al., 1985; TACHIKAWA et al.,
1999).
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Mais recentemente, foi verificado que o extrato de ginseng apresenta efeito
protetor na morte por apoptose em células neuronais SK-N-MC (LEE et al., 2004)
e em células neuronais PC12 (KIM et al., 2003).
Saponinas e triterpenos denominados ginsenosídeos e que foram isolados
do ginseng, foram capazes de aumentar a capacidade física, avaliada em modelos
de exaustão e fadiga, tais como: correia horizontal, corda rolante, roda giratória e
agitador vai-e-vem (BREKHMAN e DARDYMOV, 1969; TAKAGI et al., 1972;
SAITO et al., 1974; WANG e LEE, 1998).
Um grande número de saponinas triterpênicas (os ginsenosídeos) são os
principais constituintes encontrados nos diferentes tecidos do Panax ginseng,
especialmente nas raízes e folhas. Os principais ginsenosídeos reportados pela
literatura são do tipo damarano (TANI et al., 1981; ASSINEWE et al., 2003;
CHRISTENSEN et al., 2006; LI et al., 2006; NG et al., 2006; SCHLAG e
McINTOSH, 2006; CHANG et al., 2007). Compostos fenólicos, tais como, os
ácidos p-cumárico, protocatecuico, gentísico, ferúlico, entre outros, foram
encontrados por SIVAKUMAR e PAEK (2005) nas raízes de Panax ginseng.
Estudos sobre a padronização do Panax ginseng por CLAE (Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência) foram realizados (XIE et al., 2006; KIM et al., 2007)
Em vista do grande número de aplicações e usos do ginseng, geralmente
por tempo prolongado, é de se esperar que ele possua baixa toxicidade. De fato,
seu uso é bem tolerado e a toxicidade é bem baixa, não produzindo alterações
relevantes (KAKU et al., 1975; KITTS e HU, 2000; RUSSO, 2001). A ocorrência de
efeitos adversos em pacientes e voluntários que tomaram ginseng é comparável à
do grupo placebo (COON e ERNST, 2002), sendo relatados poucos casos de
mania (VÁZQUEZ e AGÜERA-ORTIZ, 2002; NAPPO e CARLINI, 2003) de
nervosismo, insônia e distúrbios gastrintestinais por pessoas que consumiram
doses maiores que as recomendadas por um longo período de tempo (SIEGEL,
1979), ou ainda, interação com alguns fármacos (KIEFER e PANTUSO, 2003).
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1.7 – Turnera diffusa Willd. ex Schult.

No Brasil, a população em geral utiliza várias plantas para manter um
estado “saudável”. Essas plantas são definidas como tônicas ou fortificantes e são
utilizadas para melhorar o desempenho geral e prevenir os déficits decorrentes do
envelhecimento (CARLINI, 1995; MENDES e CARLINI, 2007).
Uma planta que goza de fama internacional como tônica e afrodisíaca é a
Turnera diffusa (Turneraceae), conhecida popularmente como damiana (figura 3).
A Turnera diffusa é uma planta que no Brasil pode ser encontrada nos estados
das regiões norte e nordeste (CORRÊA, 1984; MILLER, 1993), porém sua
ocorrência se expande para regiões tropicais das três Américas e há ainda relatos
de sua existência na África (MILLER, 1993). É um arbusto pubescente, bastante
ramificado, com folhas pequenas ovais e denteadas e flores amarelas (CORRÊA,
1984; CORDEIRO et al., 1996). O uso popular das folhas de damiana é bastante
antigo. Há relatos que ela era utilizada nos Estados Unidos como estimulante
sexual desde o século XIX (RUSSO, 2001).

Figura 3: Partes aéreas de Turnera diffusa. Foto: Mimi Kamp.
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Além de tônica e afrodisíaca a damiana é ainda utilizada popularmente
como estimulante do apetite, digestiva, antiúlcera, hipoglicemiante, diurética,
antimalária, no combate à diarréia, contra o abuso de drogas, entre outros usos
(MILLER, 1993; MORS et al., 2000).
Apesar da grande gama de aplicações e usos populares que goza a planta,
poucos

são

os

estudos

científicos

sobre

suas

ações

farmacológicas.

Levantamento feito nas bases PubMed, Lilacs e MedLine com a expressão
"Turnera diffusa" aponta 12 artigos publicados. Chama a atenção que os poucos
estudos farmacológicos são todos atuais (a partir de 1996), o que por um lado
mostra o recente interesse surgido pela planta.
ALARCON-AGUILARA et al. (1998), verificaram uma redução do pico de
hiperglicemia induzida por injeção subcutânea de glicose em coelhos tratados com
damiana.

Este

possível

efeito

hipoglicemiante

não

foi

confirmado

em

camundongos com diabete induzida por naloxano tratados com o extrato
hidroalcoólico da planta (ALARCON-AGUILAR et al., 2002).
Outro estudo apontou que o extrato hexânico de Turnera diffusa foi efetivo
contra bactérias causadoras de distúrbios gastrointestinais em um ensaio in vitro
(HERNÁNDEZ et al., 2003). Ainda em relação ao sistema gastrointestinal,
(GRACIOSO et al. 2000), observaram que os extratos etanólico e diclorometânico
reduziram as ulcerações induzidas por HCl e etanol em camundongos, o que não
foi observado para a espécie Turnera ulmifolia.
Sua possível ação afrodisíaca, sem dúvida o principal uso popular da
damiana, também foi alvo de investigação farmacológica. Extratos fluidos
hidroalcoólicos de Turnera diffusa e Pfaffia paniculata foram testados em ratos
sexualmente incapacitados e melhoraram a performance copulatória destes
animais (ARLETTI et al., 1999) sem alterar sua atividade locomotora.
Investigações fitoquímicas revelaram a presença a presença de 35
substâncias, entre as quais estão os flavonóides (PIACENTE et al., 2002),
terpenóides, carboidratos, derivados fenólicos e cianogênicos (ZHAO et al., 2007),
alcalóides, saponinas (KUMAR et al., 2006), óleos voláteis (KUMAR et al., 2005) e
arbutina (fenólico glicosilado) (KUMAR e SHARMA, 2005). A padronização dos
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extratos de Turnera diffusa foi realizada por KUMAR et al. (2006) e RAMIREZDURON et al. (2007).
Com base nestes achados, que parecem confirmar parte das indicações
utilizadas popularmente para a Turnera diffusa, além de sua grande reputação
como tônico geral e estimulante do SNC e ausência de estudos científicos
relacionados a estas ações, torna-se interessante avaliar os efeitos da planta, em
modelos animais e bioquímicos, indicativos de uma ação adaptógena.

1.8 – Heteropterys aphrodisiaca O. Mach.

A Heteropterys aphrodisiaca (figura 4) é conhecida popularmente como nóde-cachorro. Othon Machado trabalhou na identificação botânica da planta a partir
de 1929 e só apenas em 1949, conseguiu amostras floridas da mesma, originárias
do Mato Grosso. Machado observou que esta pertencia ao gênero Heteropteris
Kunth e concluiu de que se tratava de uma espécie nova, classificando-a como
Heteropteris aphrodisiaca, pertencente à família Malpighiaceae e definindo-a como
“planta medicinal, útil principalmente como afrodisíaca e contra o esgotamento
nervoso” (MACHADO, 1949; SANGIRARDI, 1981).
As raízes do nó-de-cachorro são irregulares, com partes engrossadas e nós
(daí o nome comum, por semelhança ao pênis canino) (POTT e POTT, 1994).
Esta espécie é encontrada principalmente no cerrado de Mato Grosso e Goiás
(CORRÊA, 1984), e também é conhecida como cordão-de-São-Francisco (POTT e
POTT, 1994).
As raízes do nó-de-cachorro são utilizadas como “afrodisíacas” sob a forma
de garrafadas (curtidas na cachaça ou vinho branco) e medicinalmente
empregadas no tratamento de “debilidade nervosa”, contra o “esgotamento
nervoso”, como “tônico” e “estimulante”, bem como para os problemas de visão,
como “depurativo” e para o tratamento de disenterias (RIZZINI e MORS, 1976;
LÓPEZ-PALACIOS, 1983; CORRÊA, 1984; GUARIM NETO, 1987; ELISABETSKY
et al., 1992; POTT e POTT, 1994).
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Figura 4: Raízes e folhas de Heteropterys aphrodisiaca.
Foto: Fúlvio Rieli Mendes.

Estudos em laboratório apontam uma ação moderada da Heteropterys
aphrodisiaca como um antiviral (MELO et al., 2006).
As ações mais interessantes descritas na literatura são aquelas que
enquadram o nó-de-cachorro (Heteropterys aphrodisiaca) nos conceitos de uma
substância adaptógena ou nootrópica (GALVÃO et al., 2005). A planta demonstrou
um bom índice antioxidante sobre a lipoperoxidação in vitro. In vivo, em animais
idosos, a administração crônica do extrato aumentou a atividade da superóxido
dismutase (SOD) (MATTEI et al., 2001). Em um teste de esquiva passiva para
avaliar a memória de ratos idosos, um extrato padronizado da planta foi eficaz em
reverter o déficit de memória desses animais (GALVÃO et al., 2001; 2002). O
extrato da planta não induziu sinais de toxicidade em três espécies de roedores,
mas exerceu efeito tóxico em cães da raça Beagle em doses moderadas
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(GALVÃO, 1997; 2003). Estes sinais de caráter tóxico não foram, contudo,
observados em cães Boxer e Vira-latas.
GALVÃO et al. (2002) também detectaram a presença de flavonóides
glicosilados, glicosídeos cardioativos com núcleo esteroidal e também com anéis
lactônicos

pentagonais,

saponinas,

taninos

condensados

e

hidrolisáveis,

glicosídeos aromáticos e derivados cianogênicos.

São poucas as informações e dados da literatura acerca da Turnera diffusa
e da Heteropterys aphrodisiaca, plantas com o uso popular muito semelhante ao
Panax ginseng. Esta última planta possui características adaptógenas/nootrópicas
bem estabelecidas e o presente trabalho procurou analisar se a Turnera diffusa e
a Heteropterys aphrodisiaca possuem efeitos semelhantes ao Panax ginseng,
contra uma apoptose degenerativa para o SNC e no processo de envelhecimento.
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2. OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Investigar os efeitos dos extratos hidroalcoólicos de Panax ginseng, Turnera
diffusa e Heteropterys aphrodisiaca sobre a apoptose em células do SNC,
analisando

a

possível

proteção

dos

mesmos

diante

do

processo

de

envelhecimento ou frente a estímulos agressores.

Objetivos Específicos:

1 – Traçar os perfis fitoquímicos dos extratos hidroalcoólicos das espécies
selecionadas, por intermédio de Reações de Caracterização de Classes Químicas
com Base no Uso de Reagentes Específicos, Cromatografia em Camada Delgada
(CCD) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE).
2 – Verificar o possível efeito protetor dos extratos frente a apoptose, no
hipocampo de animais idosos tratados com os mesmos.

3 – Analisar a toxicidade dos extratos hidroalcoólicos em culturas primárias
de astrócitos de córtex de ratos.

4 – Verificar se a pré-incubação com o extrato hidroalcoólico das plantas é
capaz de proteger os astrócitos frente a agentes apoptóticos.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 – Material Botânico
As folhas de Turnera diffusa foram obtidas comercialmente através da
fornecedora Quimer Ltda, provida de laudo da identificação botânica da espécie
(anexo 1). As partes aéreas foram pulverizadas por meio de um moinho de facas,
utilizando tamis de mesh número 20.
Os pós das raízes de Panax ginseng e Heteropterys aphrodisiaca foram
obtidos comercialmente da fornecedora Santos Flora®, também providos de laudo
de identificação botânica das espécies (anexos 2 e 3).
Todo o material foi acondicionado em frascos de vidro âmbar, para
proteção, caso fosse fotossensível. Conforme o andamento do trabalho,
quantidades apropriadas do extrato seco foram preparadas pela metodologia
descrita a seguir.

3.2 – Preparo dos Extratos Hidroalcoólicos

Na preparação do extrato utilizou-se a técnica de turbólise: cem gramas do
pó do material foram deixados em agitação, durante 30 minutos, em um
liquidificador semi-industrial, tendo como líquido extrator, 1000 ml de solução
hidroalcoólica (50% de etanol absoluto (P.A., Labsynth®) e 50% de água destilada)
(FRANCO, 1990).
Após a fase de extração, o material foi inicialmente filtrado em algodão para
eliminar as partículas mais grossas e, posteriormente, em papel de filtro, utilizando
um funil de Büchner. Os extratos foram concentrados em rotavapor (modelo
FISATON), sob 45-50ºC, até atingirem cerca de 10% do volume inicial.
Posteriormente foi colocado em frasco apropriado e congelado à -40°C, sendo
então liofilizado (liofilizador EDWARDS pirani 501) para obtenção do extrato seco,
o qual foi armazenado dentro de um dessecador em geladeira.

19

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

_______________________________________________________ Material e Métodos
Pouco antes da realização dos testes, os extratos secos foram pesados e
solubilizados em água, na concentração desejada.
3.3 – Análise Fitoquímica
A prospecção fitoquímica das principais classes de produtos naturais foi
realizada através de Reações de Caracterização, Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detecção por
Diodo-Array (CLAE/DAD/UV).

3.3.1 – Reações de Caracterização de Classes Químicas com Base no Uso de
Reagentes Específicos.

Para os ensaios fitoquímicos preliminares foram utilizadas reações de
caracterização desenvolvidas por WAGNER e BLADT (1996), com algumas
modificações. Para estes testes, foram utilizadas amostras preparadas a partir dos
extratos hidroalcoólicos. As mesmas amostras foram analisadas por CCD (ver
item 3.3.2).
3.3.1.1 – Alcalóides

Preparo da amostra: 1,0 grama de cada extrato hidroalcoólico foi
adicionado a 15 ml de H2SO4 a 25%, sendo essa mistura sonicada (sonicador de
banho Ultra Cleaner UNIQUE) por 15 minutos em temperatura ambiente (25ºC). A
mistura foi filtrada em papel de filtro, lavando-se o precipitado com H2SO4 a 25%.
O filtrado foi neutralizado com 1 ml de NH4OH concentrado com ligeira agitação. O
filtrado neutralizado foi submetido à extração líquido-líquido em funil de separação
com duas porções de 10 ml de clorofórmio. O extrato aquoso foi descartado e o
extrato clorofórmico foi filtrado em papel de filtro com Na2SO4. Esse extrato
também foi analisado por CCD para pesquisa de alcalóides.
Pipetou-se 1ml do respectivo extrato clorofórmico para um tubo de ensaio
onde foi realizada a pesquisa de alcalóides com o Reagente de Dragendorff (2
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gotas). A formação de um precipitado de cor vermelho-tijolo indica reação positiva.
Utilizou-se uma solução-padrão de boldina como controle positivo.
3.3.1.2 – Compostos Fenólicos e Saponinas:

Preparo da amostra: 1,0 grama do liofilizado foi adicionado a 15 ml de
MeOH, sendo a mistura sonicada por 15 minutos em temperatura ambiente
(25ºC). A mistura foi filtrada em papel de filtro, lavando-se o precipitado com
MeOH. Esse extrato também foi utilizado para pesquisar saponinas e iridóides em
CCD.
Pipetou-se 1 ml do extrato metanólico para quatro tubos de ensaio. Em cada
tubo realizou-se a pesquisa de uma classe química, como descrito a seguir:
•

Flavonóides: Adição de uma gota de FeCl3. Reação positiva: cores verde,
amarelo, castanho.

•

Taninos: Adição de 1 ml de Ácido Acético 10% + 1 gota de Acetato de
Chumbo 10%. Presença de galataninos: formação de precipitado, Presença
de catequinas: ausência de precipitado.

•

Cumarinas: Adição de 0,5 ml de NH4OH. Sob agitação observar em luz UV.
Reação positiva: fluorescência azul ou verde-amarelada.

•

Saponinas: Agitação enérgica por 5 min. Reação positiva: formação de
espuma persistente.

3.3.1.3 – Esteróides e Triterpenos (Triterpenóides)

Preparo da amostra: 1,0 grama do liofilizado foi adicionado a 15 ml de
CHCl3, sendo a mistura sonicada por 15 minutos em temperatura ambiente (25ºC).
A mistura foi filtrada em papel de filtro, lavando-se o precipitado com CHCl3. O
filtrado foi concentrado. Esse extrato também foi submetido à análise por CCD.
Pipetou-se 1 ml do referido extrato para dois tubos de ensaio para a
pesquisa com os reagentes citados (2 gotas para cada reagente):
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•

Reagente de Liebermann-Burchard: Reação positiva: coloração rosa, azul,
verde ou amarelo.

•

Reagente de Keller-Kelliani: Reação positiva para Esteróides: Azul
Reação positiva para Triterpenos (Triterpenóides): Verde.

3.3.2 – Cromatografia em Camada Delgada (CCD)
A prospecção fitoquímica das principais classes de produtos naturais foi
realizada por CCD de sílica gel (MARKHAN, 1982; WAGNER e BLADT, 1996).
Foram utilizadas cromatofolhas de alumínio com espessura da camada de sílica
gel de 0,25 mm (Merck 60 F254). As amostras foram aplicadas a 1 cm da base da
cromatofolha, eluídas com fases móveis apropriadas e reveladas com reagentes
específicos, como detalhado a seguir.

3.3.2.1 – Alcalóides
A fase móvel foi preparada com clorofórmio e dietilamina (9:1). Foi utilizado
reagente de Dragendorff e aquecimento por 5 minutos a 100ºC como método de
revelação de sustâncias alcaloídicas. Como controle positivo foi utilizado uma
solução-padrão de boldina.

3.3.2.2 – Saponinas
A fase móvel foi preparada com clorofórmio:ácido acético:metanol:água
(65:25:9:1). As cromatoplacas foram nebulizadas com uma solução de vanilina
sulfúrica e posterior aquecimento por 5 minutos a 100ºC. Como controle positivo
foi utilizado uma solução-padrão de saponina.

3.3.2.3 – Iridóides
A fase móvel foi preparada com butanol:ácido acético:água (6:2:1). As
cromatoplacas foram monitoradas com auxílio de luz UV e com nebulização de
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uma solução etanólica a 5% de KOH e posterior visualização em luz UV. A
presença de iridóides é detectada pela coloração vermelha.
3.3.2.4 – Esteróides e Triterpenos (Triterpenóides)
A fase móvel foi preparada com diclorometano:ácido acético (1:1). As
cromatoplacas nebulizadas com Reagente de Liebermann-Burchard e aquecidas a
100oC por 10 min. Como controle positivo foi utilizada uma solução-padrão de
acetato de lupeol.

3.3.3 – Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)

A determinação dos compostos fenólicos nas amostras foi realizada
utilizando um detector de arranjo de diodos acoplado a um cromatógrafo líquido de
alta eficiência. O cromatógrafo utilizado foi um Hewlett-Packard 1090 série II
constituído por injetor automático de amostras e detector de arranjo de diodos
(DAD), monitorado pelo software ChemStation. A separação dos compostos foi
realizada em coluna de fase reversa C18 Zorbax (4,6 X 250 mm, 5 µm). As fases
móveis utilizadas foram, A: água Milli Q:ácido acético (99,9:0,1) e B: metanol, na
proporção de: 0 minutos – 20% de B em A; 10 minutos – 30% de B em A; 20
minutos – 50% de B em A; 30 minutos – 70% de B em A; 40 minutos – 90% de B
em A; 45 minutos – 40% de B em A; e 50 minutos – 20% de B em A. As
separações foram monitoradas em dois comprimentos de onda com a finalidade
de que várias substâncias fenólicas fossem detectadas; 270 nm para flavanonas,
flavanois, lignanas e taninos; 360 nm para flavonas, flavonóis e chalconas (CAI et
al., 2006; DUARTE-ALMEIDA et al., 2007). Os tempos de retenção e espectros de
ultravioleta obtidos a partir das amostras foram comparados com aqueles obtidos
a partir dos padrões Sigma (tabela 1). Considerou-se a determinação da classe
fitoquímica quando a semelhança entre os espectros foi igual ou superior a 90%.
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Tabela 1 – Tempo de retenção e absorbâncias de padrões fenólicos (Sigma),
analisados nas mesmas condições cromatográficas.
Composto

Retenção

Máximos de absorção

(minutos)

λ máx (nm)

Ácido tânico (tanino)

5,83

280

Ácido salicílico (ácido benzóico)

6,90

270

Ácido caféico (ácido fenólico)

21,06

300, 330

Ácido cumárico (ácido fenólico)

25,95

300, 330

Rutina (flavonol diglicosilado)

29,29

260, 360

Ácido elágico (tanino)

29,99

260, 370

Quercetina (flavonol)

34,70

260, 365

Apigenina (flavona)

38,20

270, 340

A presença de compostos fenólicos tem sido determinada qualitativamente
e quantitativamente por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por
diodo array (HPLC/DAD/UV) e a separação tem sido realizada em colunas de fase
reversa (C8 ou C18) (FARAG et al., 2007). De um modo geral, os constituintes
mais polares possuem tempos de retenção menores, sendo assim, taninos e
flavonóides diglicosilados possuem tempos de retenção menores do que os
flavonóides monoglicosilados e flavonóides agliconas (FARAG et al., 2007).
Os constituintes dos extratos foram caracterizados levando-se em
consideração os máximos de absorção obtidos [λ

máx

(nm)] no espectro de

ultravioleta, através da detecção por Diodo Array. Flavonóides glicosilados e
agliconas possuem um sistema conjugado de ligações duplas, as quais absorvem
energia nos comprimentos de onda de 200 a 400 nm. Taninos absorvem radiação
UV, nos comprimentos de onda mais baixos, entre 200 e 290 nm. Ácidos fenólicos
apresentam absorção de energia em comprimentos de onda maiores que os
taninos. Os espectros típicos de absorção no UV/vis do ácido hidroxicinâmico e
seus derivados possuem um pico entre 305 e 330 nm (banda I) e um ombro entre
290 e 300 nm (banda II) (FARAG et al., 2007).
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3.4 – Experimentos in vivo

3.4.1 – Animais

No experimento para avaliar a morte nas regiões CA1, CA3 e Giro denteado
(dorsal e ventral) do hipocampo, foram utilizados ratos da linhagem Wistar, com 20
meses de idade, pesando entre 500-700g, e ratos jovens, com 3 meses de idade,
pesando entre 300-400g, provenientes do biotério do Departamento de
Psicobiologia, UNIFESP.
Todos os animais foram mantidos em salas com controle de temperatura
(23 ± 2°C) e ciclo claro/escuro de 12 horas com água e comida ad libitum.
Os animais foram sacrificados por decapitação. O projeto foi submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP (protocolo número 0464/05) antes
do início dos experimentos.
3.4.2 – Tratamento dos Animais

Os animais idosos (20 meses) foram divididos em quatro grupos e
receberam os tratamentos, por via oral (gavagem), durante 30 dias. Os grupos
receberam 100 mg/kg do extrato de Panax ginseng, dose eficaz na aprendizagem
e memória de ratos (PETKOV e MOSHARROF, 1987), 50 mg/kg de Heteropterys
aphrodisiaca, dose que reverteu o prejuízo de memória em ratos idosos (GALVÃO
et al., 2002), 500 mg/kg de Turnera diffusa (dose definida por ensaios
farmacológicos prévios) ou água (grupo controle idoso). Um quinto grupo de
animais jovens recebeu água, por via oral, durante 30 dias (controle jovem).
No trigésimo dia de tratamento, após uma hora da administração, os
animais foram anestesiados com ketamina (0,8 ml/kg) e xilazina (0,5 ml/kg) para
serem perfundidos. Após abrir o abdômen, o diafragma foi cortado e o tórax do
animal aberto. Foram injetados 60 UI de heparina no ventrículo esquerdo do
coração e uma agulha que estava acoplada à bomba de perfusão foi inserida pelo
ventrículo esquerdo até a aorta. A aorta abdominal foi clampeada, para que a
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perfusão ocorresse somente na região superior do animal. Durante 30 segundos
fez-se uma lavagem com solução salina e a seguir, trocou-se pela solução de
formaldeído 4%, deixando perfundir cerca de 200 ml desta solução.
A seguir, os animais foram decapitados e os cérebros foram retirados
cuidadosamente e armazenados em solução de formaldeído 4% por 48 horas.

3.4.3 – Processamento Histológico dos Cérebros Perfundidos

Decorridas 48 horas, os cérebros foram armazenados em álcool 70% por
sete dias. Eles foram desidratados em álcool absoluto (P.A., Labsynth®) por cinco
horas e diafanizados em xileno por três horas. A seguir foram submetidos a
banhos e inclusão em parafina. Os blocos foram seccionados em espessuras de
aproximadamente 5 µm e as secções foram montadas em lâminas cobertas com
10% de silânio (para obter aderência do tecido à lâmina).

3.4.4 – Análise da Apoptose pela Reação de Imuno-histoquímica do TUNEL

Trata-se da detecção da fragmentação do DNA. As fitas de DNA quebradas
deixam a região 3’-OH livres permitindo a ligação enzimática de nucleotídeos
modificados (GAVRIELI et al., 1992). Essa região final do DNA livre é uma
característica típica identificada em corpos apoptóticos. Para a utilização da
reação de TUNEL (TdT-mediated dUTP-biotin Nick End Labeling) foi adquirido um
Kit (ApopTag Plus-peroxidase da ONCOR, Inc., EUA), seguindo-se o protocolo do
fabricante e conforme descrito por LOPES et al. (2004).
Neste experimento foram utilizados os cérebros dos animais previamente
tratados com os extratos das plantas em estudo e que foram incluídos em
parafina. As secções do tecido foram desparafinadas com xileno, hidratadas com
concentrações decrescentes de etanol (de 95 a 70%) e lavadas em PBS. Assim,
uma seqüência de reações de imuno-histoquímica foi realizada, utilizando
resíduos de nucleotídeos marcados com digoxigenina, que cataliticamente foram
adicionados ao DNA fragmentado pela enzima transferase deoxinucleotídeo
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terminal (TdT), na ligação –OH do carbono 3’ (figura 5). A revelação da cor
ocorreu com a diaminobenzidina (DAB) contrastada com Hematoxilina de Carrazi.
As lâminas foram montadas com Entellan e observadas em microscópio de
luz. Calculou-se a porcentagem de células positivas para a reação de TUNEL nas
regiões do hipocampo (CA1, CA3 e giro denteado dorsal e ventral). A
porcentagem foi obtida contando-se o número de células marcadas pela reação
em relação ao número total de células presentes em uma amostra das camadas
piramidais e granulares das referidas regiões.

Figura 5: Metodologia para avaliação da apoptose.
Fonte: Manual do kit ApopTag®
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3.5 – Experimentos in vitro

3.5.1 – Cultura de Astrócitos

A cultura de astrócitos foi obtida a partir do córtex de ratos com 3 dias de
idade conforme descrito anteriormente por SMAILI e RUSSELL, 1999. (Animais
provenientes do biotério do Instituto Nacional de Farmacologia – INFAR,
UNIFESP).
Os animais foram sacrificados e seus cérebros retirados e dissecados com
auxílio de uma lupa, sendo o córtex separado dos outros tecidos cerebrais. O
tecido foi fragmentado mecanicamente com o auxílio de tesouras microcirúrgicas.
Em um segundo momento, as células foram incubadas com tripsina (2,5%) por 20
minutos a 37oC, com constante agitação. Em seguida foi acrescentado às células
até completar 40 ml, o meio de cultura (DMEM + 10% de soro fetal bovino, 1% de
estreptomicina/penicilina e 0,1% de fungizone) contendo 1% de DNAase (4
mg/ml), deixando agir por 5 minutos. O sobrenadante foi retirado e o “pellet” de
células disperso mecanicamente com auxílio de pipeta “Pasteur”. Em seguida as
células foram ressuspensas em meio de cultura e centrifugadas por 1000 rpm por
10 minutos a 25°C. Após essa centrifugação para retirada das enzimas, o “pellet”
foi ressuspenso em meio de cultura e as células distribuídas em frascos para
cultura celular de 75 cm². As células foram mantidas em meio de cultura até a
confluência que ocorreu por volta do 8o dia, sendo o meio de cultura trocado a
cada 2 dias. Antes do experimento as células foram retiradas dos frascos por
tripsinização.

3.5.2 – Tripsinização
A retirada das células dos frascos, quando confluentes, foi realizada pelo
processo de tripsinização. Foi adicionada às células, tripsina/EDTA 0,25% e após
5 minutos a 37ºC, a enzima foi inativada com meio de cultura contendo DNAse (10
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mM). Depois que as células foram desprendidas do frasco, estas foram
centrifugadas (2500 rpm, 10 minutos, 25°C) e ressuspensas em meio de cultura.
3.5.3 – Plaqueamento dos Astrócitos
Após a tripsinização de um frasco, um volume de 10 µl da suspensão foi
submetido à contagem com o auxílio de uma câmara de Newbauer, uma lamínula
de vidro, microscópio invertido Nikon e contador de células. Multiplicando-se a
média do número de células contadas nos quatro quadrantes por 104, obtêm-se o
número total de células por ml. O valor encontrado foi de 72 x 104 células/ml. A
partir de tal valor e das diluições necessárias, inicialmente os astrócitos foram
plaqueados em placas de 24 poços, para uma concentração final de 36 mil células
por poço. Após alguns testes, determinou-se a concentração de 18 mil células por
poço, o que permitiu uma confluência parcial e a observação e contagem das
células.

3.5.4 – Reação de Hoechst 33342 (Avaliação da Proliferação e Apoptose
Celular)

Este método permitiu investigar a apoptose por meio da observação da
morfologia dos núcleos e da visualização da fragmentação do DNA. O Hoechst
33342 é um corante excitado em 350 nm e que emite a fluorescência em 450 nm.
Com esta marcação os núcleos de células não apoptóticas apresentam um
contorno regular e uma fluorescência homogênea, enquanto que os núcleos
apoptóticos apresentam-se com um contorno irregular, a fluorescência não é
homogênea e às vezes picnótico (mais denso).
Inicialmente as células foram incubadas com os três extratos das plantas
nas concentrações de 10 µg/ml, 100 µg/ml e 1000 µg/ml e foram avaliadas com 6,
24 e 48 horas de incubação. Assim, uma curva concentração-tempo-efeito foi feita
para avaliar possíveis efeitos na proliferação das células e toxicidade dos extratos.
Uma cultura de astrócitos foi utilizada para cada tempo de incubação.

29

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

_______________________________________________________ Material e Métodos
Para verificar a proteção dos extratos frente a estímulos apoptóticos, as
células foram incubadas por 24 horas com extrato de ginseng, e após 18h desta
incubação, foi adicionada a staurosporina (250nM), ou cafeína (10mM) ou etanol
(2,5%) (adaptado de HIRATA et al., 2006). Assim, o agentes apoptóticos ficaram
incubados por 6 horas com as células.
Após as diferentes incubações, as células foram lavadas com tampão de
fluorescência e incubadas com Hoechst 33342 (1µg/ml) por 15 min à temperatura
ambiente, e em seguida, observadas em microscópio de fluorescência. Os núcleos
considerados apoptóticos foram contados e calculados em porcentagem em
relação ao total de núcleos observados em cada campo. Para cada tratamento e
tempo

de

incubação

foram

realizados

pelo

menos

4

experimentos

(ROSENSTOCK et al., 2004).

3.5.6 – Microscopia de Fluorescência

As imagens de fluorescência foram obtidas através de um microscópio
invertido (Nikon, TE 300) acoplado a uma câmera digital de alta resolução (CCD
câmera 512, Roper Sci, Princeton Ins, USA). As aquisições das imagens foram
feitas com auxílio do programa Spectralyzer (Anderson, NJ, USA).

3.6 – Análise Estatística
Para análise dos dados utilizou-se ANOVA de uma via, seguida pelo teste
de Duncan, quando necessário. Os resultados foram expressos como média ±
erro-padrão (EP) da média e adotou-se um nível de significância de 5% (P<0,05).
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4. RESULTADOS

4.1 – Análise Fitoquímica

4.1.1 – Reações de Caracterização

A tabela 2 apresenta os resultados das reações de caracterização
realizadas para a identificação das classes químicas presentes nos extratos
hidroalcoólicos de Panax ginseng, Turnera difusa e Heteropterys aphrodisiaca.
Detectou-se a presença de flavonóides, taninos e saponinas nos extratos
de Panax ginseng e Heteropterys aphrodisiaca. Além das classes químicas já
citadas, verificou-se a presença de triterpenos (triterpenóides) no extrato de
Turnera diffusa.

Tabela 2 – Classes químicas detectadas nos ensaios químicos de caracterização
com base no uso de reagentes específicos, dos extratos hidroalcoólicos de Panax
ginseng, Turnera diffusa e Heteropterys aphrodisiaca.
ENSAIO

Panax

Turnera

Heteropterys

Classes Químicas

ginseng

diffusa

aphrodisiaca

Flavonóides

+

+

+

Taninos

+

+

+

Cumarinas

-

-

-

Saponinas

+

+

+

Esteróides e triterpenos

-

+

-

(triterpenóides)
Legenda: (+) presença; (-) ausência.
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4.1.2 – Cromatografia em Camada Delgada
Os resultados da CCD para os três extratos estão resumidos na tabela 3 e
ilustrados nas figuras 3 e 4.

Tabela 3 – Classes químicas detectadas por cromatografia em camada delgada
dos extratos hidroalcoólicos de Panax ginseng, Turnera diffusa e Heteropterys
aphrodisiaca.
CCD

Panax

Turnera

Heteropterys

Classes Químicas

ginseng

diffusa

aphrodisiaca

Alcalóides

-

-

-

Triterpenos

-

+

-

Saponinas

+

+

+

Iridóides

-

-

-

Legenda: (+) presença; (-) ausência.
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Prospecção de Alcalóides e Triterpenóides

O teste realizado com os extratos de Panax ginseng, Turnera diffusa,
Heteropterys aphrodisiaca por meio de CCD para a comprovação da presença de
alcalóides foi negativo, enquanto que para triterpenóides, foi positivo apenas para
amostra de Turnera diffusa (figura 6).

Prospecção de
Alcalóides

a

b

c

d

Prospecção de
Triterpenóides

a

b

c

e

Figura 6: Cromatografia em camada delgada (gel de sílica 60 F254) dos extratos
hidroalcoólicos de Panax ginseng (a), Turnera diffusa (b) e Heteropterys
aphrodisiaca (c) para detecção de alcalóides (fase móvel – clorofórmio:
dietilamina) e triterpenóides (fase móvel – diclorometano: ácido acético). As
substâncias de referência utilizadas foram a lobelina (d) e o acetato de lupeol (e).
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Prospecção de Saponinas e Iridóides

O teste realizado com os extratos de Panax ginseng, Turnera diffusa e
Heteropterys aphrodisiaca por meio de CCD para a comprovação da presença de
saponinas foi positivo. A comprovação da presença de iridóides foi negativa para
os três extratos, pois deveria apresentar coloração vermelha (figura 7).

Prospecção de
Saponinas

a

b

c

d

Prospecção de
Iridóides

a

b

c

Figura 7: Cromatografia em camada delgada dos extratos de Panax ginseng (a),
Turnera diffusa (b) e Heteropterys aphrodisiaca (c) para detecção de saponinas
(clorofórmio: ácido acético: metanol: água) e iridóides (fase móvel – butanol: ácido
acético: água). Uma solução-padrão de saponina (d) foi utilizada como substância
de referência.
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4.1.3 – Determinação de Compostos Fenólicos por CLAE/UV/DAD

Panax ginseng – Análise em 360, 270 e 210 nm
Por meio da análise dos espectros de ultravioleta (UV) obtidos pelo arranjo
de diodos, foi verificado que os principais constituintes do extrato de Panax
ginseng são ácidos fenólicos, principalmente os derivados dos ácidos gálico e
caféico (figura 8, tabela 4).

A literatura descreve que o Panax ginseng é rico em saponinas. A análise
realizada com as mesmas condições cromatográficas em um comprimento de
onda de 210 nm e utilizando acetonitrila como solvente, mostrou a presença de
vários ginsenosídeos (saponinas triterpênicas) entre 2,4 e 28,1 minutos, sendo
que a maior parte ficou concentrada entre 5,0 e 6,9 minutos, indicando tratar-se de
saponinas muito polares. A maior dificuldade para se detectar a presença de
saponinas por ultravioleta, é a necessidade de realizá-la em baixos comprimentos
de onda (203 a 210 nm), o que conduz a problemas de linha de base instável e
interferência dos eluentes na análise (CHEN et al., 2007).
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5.880

DAD1 B, Sig=270,4 Ref=off (C:\DMAURI~1\POSDOC~1\TRABAL~1\DÉIA\HPLC-D~1\GINSENG.D)
mAU

250

200

7.319

5.383

6.330

150

46.493

33.929

29.454

21.021

17.052

9.620

14.962

50

21.752

100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

min

Figura 8 – Cromatograma de Panax ginseng obtido por CLAE-DAD em 270 nm.

Tabela 4 – Classes químicas detectadas no extrato hidroalcoólico de Panax
ginseng por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjos de
diodos.
Tempo de

%

Máximos de Absorção

retenção (min)

encontrada

λmáx (nm)

5,383

6,0

270

Tanino

5,880

28,1

260

Tanino

6,330

22,1

260

Tanino

7,319

13,2

260

Tanino

9,620

3,1

300; 330

Fenilpropanóide

14,962

3,7

300; 330

Fenilpropanóide

17,052

3,5

300; 330

Fenilpropanóide

21,752

3,1

300; 330

Fenilpropanóide

29,454

6,0

300; 330

Flavonol

33,929

6,0

300; 330

Fenilpropanóide

46,493

2,8

300; 330

Fenilpropanóide

Classes detectadas

Resultados obtidos por meio do software ChemStation.
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Turnera diffusa – Análise em 360 e 270 nm

O extrato hidroalcoólico das partes aéreas de Turnera diffusa apresentou
flavonas derivadas da apigenina e luteolina, entre 24,650 e 40,155 minutos, como
principais constituintes (figura 9, tabela 5).
Flavonóides exibem dois máximos de absorção entre 330-360 nm (banda I)
e 250-270 nm (banda II), que são originados pelos anéis B e A, respectivamente.
O principal constituinte com tempo de retenção de 33,240 minutos mostrou
máximos de absorção (λmáx 268, 338) no UV, sugerindo ser uma flavona derivada
de luteolina. A flavona 7,3’,4’ – trimetoxiflavona foi isolada da Turnera diffusa por
DOMINGUEZ e HINOJOSA (1976).

DAD1 B, Sig=270,4 Ref=off (C:\DMAURI~1\POSDOC~1\TRABAL~1\DÉIA\HPLC-D~1\DAMIAN2D.D)
33.240

mAU
1750

1500

1250

5

15

20

25

30

36.686

35

40

47.300

45.203

42.586
43.177

40.155

38.147

35.234

36.414

31.681

29.497
30.134

28.642

24.650
14.660

10.944

8.860
10

12.155

0.226

0

7.431

250

6.364

5.393
5.594

500

26.067
26.686
27.372
27.712

13.223

750

34.537

32.819

1000

45

min

Figura 9 – Cromatograma de Turnera difusa obtido por CLAE-DAD em 270 nm.
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Tabela 5 – Classes químicas detectadas no extrato hidroalcoólico de Turnera
diffusa por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjos de
diodos.

Tempo de

%

Máximos de Absorção

retenção (min)

encontrada

λ máx (nm)

5,393

1,0

270

Tanino

5,594

1,2

270

Tanino

6,364

1,1

270

Tanino

8,860

1,5

270

Tanino

12,155

1,5

300, 330

Fenilpropanóide

13,223

4,6

280

Fenilpropanóide

14,660

2,6

300, 330

Fenilpropanóide

24,650

2,0

270, 338

Flavona

26,067

4,6

270, 340

Flavona

26,686

4,1

260, 365

Flavonol

27,372

3,2

270, 338

Flavona

28,642

4,4

270, 340

Flavona

29,497

4,0

260, 360

Flavonol

30,134

2,8

270, 338

Flavona

31,681

2,2

270, 350

Flavona

33,240

30,5

270, 340

Flavona

34,537

3,1

270, 340

Flavona

35,234

6,8

270, 340

Flavona

36,686

3,4

265, 365

Flavonol

38,147

1,5

270, 340

Flavona

40,155

4,4

270, 350

Flavona

Classes detectadas

Resultados obtidos por meio do software ChemStation.
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Heteropterys aphrodisiaca – Análise em 360, 270 e 210 nm

Os principais constituintes do extrato hidroalcoólico de Heteropterys
aphrodisiaca são ácidos fenólicos derivados do ácido gálico, caféico e clorogênico
(figura 10, tabela 6). A análise usando comprimento de onda de 210 nm também
indicou a presença de saponinas muito polares.

DAD1 B, Sig=270,4 Ref=off (C:\DMAURI~1\POSDOC~1\TRABAL~1\DÉIA\HPLC-D~1\NODECACH.D)

5.769

300

26.616

5.576

mAU

22.787

200

28.617

6.024

250

37.973

46.126
46.651

21.475

19.715

17.612
13.613

50

14.968

10.474

100

44.586

24.177

26.157

150

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

min

Figura 10 – Cromatograma de Heteropterys aphrodisiaca obtido por CLAE-DAD
em 270 nm.
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Tabela 6 – Classes químicas detectadas no extrato hidroalcoólico de Heteropterys
aphrodisiaca por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por
arranjos de diodos.
Tempo de

%

Máximos de Absorção

retenção (min)

encontrada

λmáx (nm)

5,576

22,5

270

Tanino

5,769

16,5

280

Tanino

6,024

15,5

270

Tanino

13,613

3,4

300, 330

Fenilpropanóide

17,612

4,3

300, 330

Fenilpropanóide

22,787

5,2

300, 330

Fenilpropanóide

24,177

3,4

300, 330

Fenilpropanóide

26,157

3,8

300, 330

Fenilpropanóide

26,616

13,6

300, 330

Fenilpropanóide

28,617

6,2

300, 330

Fenilpropanóide

37,973

3,1

300, 330

Fenilpropanóide

Classes detectadas

Resultados obtidos por meio do software ChemStation.
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4.2 – Experimentos in vivo

4.2.1 – Análise da Apoptose pela Reação de Imuno-histoquímica do TUNEL

A figura 11 mostra a marcação de uma célula apoptótica de hipocampo de
rato idoso, ou seja, TUNEL-positiva.
Na tabela 7 observa-se que a porcentagem de morte nas regiões
hipocampais analisadas pela reação de TUNEL não apresentou diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos de animais idosos e jovens. Além
disso, os ratos idosos tratados com os três diferentes extratos de plantas não
diferiram dos animais idosos sem tratamento. A porcentagem foi calculada como
(Células apoptóticas/ Total de células) X 100.

Figura 11: Fotomicrografia do giro denteado (hipocampo) mostrando uma célula
apoptótica (seta) corada por Diaminobenzidina (DAB). Notar os corpos apoptóticos
no interior da mesma. Ao redor estão as células normais coradas por Hematoxilina
de Carrazi. Objetiva de 100X.
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Tabela 7 – Porcentagem de células TUNEL-positivas nas diferentes regiões do
hipocampo (CA1, CA3, Giro denteado dorsal e Giro denteado ventral) de 3 grupos
de animais idosos tratados com extrato hidroalcoólico de Panax ginseng (PG),
extrato hidroalcoólico de Turnera diffusa (TD) e extrato hidroalcoólico de
Heteropterys aphrodisiaca (HA), além dos controles (CTL), tratados com água. Os
resultados representam a média ± EP. ANOVA, NS.
% de Células TUNEL-positivas (x100)
Grupo/

CA1

CA3

GDd

GDv

Idoso CTL (7)

3±3

0±0

2±2

0±0

Jovem CTL (4)

0±0

11 ± 11

5±3

6±6

Idoso PG (6)

10 ± 6

5±5

0±0

3±3

Idoso TD (5)

10 ± 7

7±7

0±0

3±3

Idoso HA (6)

7±4

12 ± 8

0±0

0±0

Tratamento (n)
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4.3 – Experimentos in vitro

4.3.1 – Avaliação dos Efeitos dos Extratos nos Astrócitos pela Reação de
Hoechst
A figura 12 mostra uma imagem de células marcadas com o corante
Hoescht 33342. Os núcleos apoptóticos apresentam-se picnóticos, fragmentados
e/ou com a cromatina condensada, quando comparados com os núcleos normais.

Figura 12: Imagem típica de núcleos de astrócitos marcados com Hoechst 33342
e examinados em microscópio de fluorescência. Os núcleos apoptóticos são
identificados pelas setas.
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4.3.1.1 – Avaliação da proliferação celular

As células foram marcadas com Hoescht 33342 após incubação com os
extratos de Panax ginseng, Turnera diffusa e Heteropterys aphrodisiaca nas
concentrações de 10, 100 ou 1000 µg/ml e em três diferentes tempos (6, 24 ou
48h). Os núcleos totais presentes (normais e apoptóticos) em um campo foram
contados para se ter indícios sobre a proliferação destas células.
Pelas figuras 13, 14 e 15, verifica-se que a ANOVA não detectou efeito
significativo da incubação com os extratos no número total de células. A análise
estatística foi realizada nos três diferentes tempos independentemente.

No Total de Núcleos

1000

750
CTL
PG10

500

PG100
PG1000

250

0
6h

24h

48h

Figura 13: Número total de núcleos presentes após incubação por 6, 24 e 48
horas com extrato de Panax ginseng (PG) nas concentrações de 10, 100 e 1000
µg/ml. Os dados representam a média ± EP. ANOVA, NS.
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No Total de Núcleos

1000

750
CTL
TD10

500

TD100
TD1000

250

0
6h

24h

48h

Figura 14: Número total de núcleos presentes após incubação por 6, 24 e 48
horas com extrato de Turnera diffusa (TD) nas concentrações de 10, 100 e 1000
µg/ml. Os dados representam a média ± EP. ANOVA, NS.

No Total de Núcleos

1000

750
CTL
HA10
500

HA100
HA1000

250

0
6h

24h

48h

Figura 15: Número total de núcleos presentes após incubação por 6, 24 e 48
horas com extrato de Heteropterys aphrodisiaca (HA) nas concentrações de 10,
100 e 1000 µg/ml. Os dados representam a média ± EP. ANOVA, NS.
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4.3.1.2 – Avaliação da apoptose (toxicidade dos extratos)
Como pode ser observado na figura 16, a ANOVA de uma via, realizada
comparando as porcentagens de morte das células, não detectou diferenças entre
as células incubadas com o extrato hidroalcoólico de Panax ginseng e as células
do grupo controle.

% de Apoptose

100

75
CTL
PG10

50

PG100
PG1000

25

0
6h

24h

48h

Figura 16: Porcentagem de núcleos apoptóticos após incubação por 6, 24 e 48
horas com extrato de Panax ginseng (PG) nas concentrações de 10, 100 e 1000
µg/ml. Os dados representam a média ± EP. ANOVA, NS.
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A ANOVA detectou um efeito significativo na porcentagem de morte das
células incubadas por 6 horas com o extrato de Turnera diffusa [F(3,32)=3,03;
P<0,05]. As células incubadas com a concentração de 1000 µg/ml por 6 horas
apresentaram uma porcentagem de morte maior do que todos os outros grupos de
células com o mesmo período de avaliação (Duncan, P<0,05) (figura 17). Esse
efeito se repetiu com as células avaliadas após 24 horas de incubação [F(3,32)=
5,19; P<0,05], porém as células incubadas com a concentração de 1000 µg/ml
nesse período de tempo apresentaram um aumento na porcentagem de morte
somente em relação às células do grupo controle e às células incubadas com a
concentração de 10 µg/ml (Duncan; P<0,01). Com 48 horas de incubação, essa
diferença não foi mais detectada, provavelmente devido ao aumento da
porcentagem da morte das células do grupo controle.

100

% de Apoptose

*

**

75
CTL
TD10

50

TD100
TD1000

25

0
6h

24h

48h

Figura 17: Porcentagem de núcleos apoptóticos após incubação por 6, 24 e 48
horas com extrato de Turnera diffusa (TD) nas concentrações de 10, 100 e 1000
µg/ml. Os dados representam a média ± EP. ANOVA/Duncan: *P<0,05 (em
relação a todos os outros grupos, às 6h); **P<0,05 (em relação ao grupo controle
(CTL) e ao grupo TD10, às 24h).
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Já o extrato hidroalcoólico de Heteropterys aphrodisiaca apresentou
toxicidade quando incubado com as células por 24 horas (figura 18). A ANOVA
detectou um efeito significativo [F(3,32)= 21,83; P< 0,05] na porcentagem de morte
das células. A análise a posteriori foi realizada pelo teste de Duncan e detectou
que a concentração de 1000 µg/ml provocou um aumento na porcentagem de
morte em relação a todos os outros grupos (P<0,01).

% de Apoptose

100

*

75
CTL
HA10

50

HA100
HA1000

25

0
6h

24h

48h

Figura 18: Porcentagem de núcleos apoptóticos após incubação por 6, 24 e 48
horas com extrato de Heteropterys aphrodisiaca (HA) nas concentrações de 10,
100 e 1000 µg/ml. Os dados representam a média ± EP. ANOVA/Duncan: *P<
0,05 (em relação a todos os outros grupos, às 24h).

4.3.2 – Avaliação do Efeito Protetor do Extrato de Panax ginseng frente a
Agentes Apoptóticos

A concentração escolhida para verificação de um possível efeito protetor do
extrato hidroalcoólico de Panax ginseng foi de 100 µg/ml, devido à ausência de
toxicidade observada nos experimentos anteriores. A apoptose foi induzida por
staurosporina, cafeína ou etanol, que foram incubados por 6 horas.
A staurosporina induziu apoptose nas células, pois houve um aumento de
morte significativo de células incubadas com a mesma quando comparadas com o
grupo controle e o grupo PG100 [F(3,56)= 5,81; P< 0,05]. Por sua vez, a incubação
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prévia do extrato hidroalcoólico de Panax ginseng não foi capaz de prevenir essa
apoptose induzida pela staurosporina (figura 19-A).
A incubação das células com cafeína e etanol não causou morte
estatisticamente diferente do grupo controle, devido à concentração ou ao tempo
de incubação escolhidos, dificultando a análise de um possível efeito protetor do
extrato (figuras 19-B e 19-C).
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Figura 19: Avaliação do efeito do extrato
hidroalcoólico de Panax ginseng (PG –
100 µg/ml), frente a agentes apoptóticos
como: (A) a staurosporina (STS – 250
nM), (B) o etanol (ETN – 2,5%) e (C) a
cafeína (CAF – 10 mM). A porcentagem
de apoptose desses agentes foi
comparada com o grupo controle (CTL).
Os dados representam a média ± EP.
ANOVA/Duncan: *P<0,05 (em relação
ao grupo CTL).

49

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5. DISCUSSÃO
No mundo e no Brasil, é crescente o uso de plantas medicinais para
tratamento de diversas enfermidades e para melhora geral de qualidade de vida.
Os idosos constituem uma classe social em crescimento que se beneficia e se
entusiasma com os efeitos das plantas medicinais, devido aos déficits físicos e
cognitivos decorrentes da idade.
Diante desse quadro, a ciência busca novas drogas e substâncias capazes
de melhorar as moléstias relacionadas ao envelhecimento ou ainda, atenuar seus
processos degenerativos. A investigação de medicamentos de origem vegetal que
se enquadrem nos conceitos de adaptógeno ou nootrópico pode ter importância
clínica e econômica.
Diversos são os estudos de substâncias de origem vegetal buscando um
efeito antiapoptótico nas células do SNC (LEE et al., 2003; DENG et al., 2004; BEI
et al., 2005; EGASHIRA et al., 2005). A maioria desses estudos utiliza a isquemia
como modelo indutor de apoptose. A administração de Carthamus tinctorius em
ratos diminuiu a área de infarto cerebral e a expressão da caspase-3 (proteína
pró-apoptótica) (LUO et al., 2004). Em outro estudo, a atividade das enzimas SOD
e GSH aumentou e o número de células apoptóticas diminuiu graças ao
tratamento desses animais com os glicosídeos de Rubus parviflolius (WANG et al.,
2006a). Em um modelo de morte gerado por privação de soro, frações da
Gastrodia elata também protegeram células PC12 da apoptose (HUANG et al.,
2007). Essas plantas são comumente utilizadas para melhorar enfermidades
relacionadas ao SNC e a proteção da morte celular pode ser um indício de
mecanismo de ação dessas substâncias.
No

presente

trabalho,

buscou-se

avaliar

o

efeito

dos

extratos

hidroalcoólicos de três plantas usadas como adaptógeno, frente a apoptose em
diferentes modelos experimentais, bem como determinar o seu perfil fitoquímico.
É importante lembrar que os testes fitoquímicos empregados não
descartam a presença de nenhuma classe fitoquímica e, sim, apontam se sua
concentração é detectável ou não. Além disto, estão eventualmente sujeitos a
apresentarem falso-positivos em razão da complexidade de substâncias presentes
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nos extratos vegetais (WAGNER et al., 1984; ROCHA, 2002). Também não se
deve esquecer que os resultados referem-se especificamente à parte do vegetal
coletada e que a extração hidroalcoólica pode eliminar ou concentrar
determinados constituintes químicos no liofilizado, dependendo de sua polaridade.
No caso do extrato hidroalcoólico, espera-se que predominem os constituintes
polares. Portanto, flavonóides, ácidos fenólicos e outras classes ricas em radicais
hidroxilas seriam facilmente extraídos, enquanto triterpenos e esteróides, mais
apolares, seriam extraídos em pequena quantidade, ainda que presentes na
planta (WAGNER et al., 1984).
A prospecção fitoquímica realizada com o extrato hidroalcoólico de Panax
ginseng demonstrou a presença de flavonóides, taninos e saponinas. Através da
CLAE foi constatado que os principais constituintes são ácidos fenólicos,
principalmente os derivados dos ácidos gálico e caféico. Várias saponinas muito
polares, provavelmente contendo açúcares ligados em seu esqueleto esteroidal,
foram detectadas em 210 nm (ACKLOO et al., 2000). Compostos fenólicos, tais
como, os ácidos p-cumárico, protocatecuico, gentísico, ferúlico, entre outros foram
encontrados por SIVAKUMAR e PAEK (2005) nas raízes de Panax ginseng. O
laudo técnico da planta fornecido pela empresa que a comercializou descreve a
presença de ginsenoídeos e saponinas (anexo 2). Os principais constituintes
reportados pela literatura são ginsenosídeos do tipo damarano (saponinas
triterpênicas) (ASSINEWE et al., 2003; CHRISTENSEN et al., 2006; LI et al., 2006;
NG et al., 2006; SCHLAG e McINTOSH, 2006; WANG et al., 2006b; CHANG et al.,
2007). Ginsenosídeos apresentam ações neuroprotetoras podendo ser utilizadas
no tratamento de doenças neurodegenerativas (RAUSCH et al., 2006).
O extrato hidroalcoólico de Turnera diffusa apresentou triterpenos, além de
flavonóides, taninos e saponinas, na prospecção fitoquímica qualitativa. Através
da CLAE detectou-se principalmente a presença de flavonóides, classe que tem
se apresentado como potente antioxidante, podendo desempenhar um importante
papel nas doenças neurodegenerativas (DAJAS et al., 2003; MUZITANO e
COSTA, 2006). Os principais constituintes foram flavonas derivadas da apigenina
e luteolina, entre 24,650 e 40,155 minutos, o que é corroborado pela análise feita
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por ZHAO et al. (2007), que também encontraram várias flavonas no extrato de
Turnera diffusa.
Investigações fitoquímicas realizadas por diversos autores, identificaram a
presença de várias substâncias na Turnera diffusa, entre as quais estão os
flavonóides (PIACENTE et al., 2002), terpenóides, carboidratos, derivados
fenólicos e cianogênicos (ZHAO et al., 2007), alcalóides, saponinas (KUMAR et
al., 2006), óleos voláteis (KUMAR et al, 2005) e arbutina (fenólico glicosilado)
(KUMAR e SHARMA, 2005). Os principais constituintes dos óleos essenciais são
o óxido de cariofileno, cariofileno, cadineno, elemeno e 1,8-cineol (ALCARAZMELENDEZ et al., 2004).
Ao analisar qualitativamente o extrato hidroalcoólico de Heteropterys
aphrodisiaca, também se encontrou flavonóides, taninos e saponinas. O laudo
técnico fornecido pela empresa que comercializou o produto também descreve a
presença de taninos (anexo 3). Os dados obtidos por meio da CLAE indicam que
os principais constituintes são ácidos fenólicos derivados do ácido gálico, caféico e
clorogênico. Em estudo realizado anteriormente, constatou-se também a presença
de flavonóides glicosilados, glicosídeos cardioativos com núcleo esteroidal e
também com anéis lactônicos pentagonais, saponinas, taninos condensados e
hidrolisáveis, glicosídeos aromáticos e derivados cianogênicos em um extrato
padronizado de Heteropterys aphrodisiaca (GALVÃO et al., 2002).
Para os experimentos in vivo, os animais foram tratados por 30 dias com os
extratos hidroalcoólicos das plantas em estudo. Os cérebros desses animais foram
retirados para posterior reação do TUNEL. Analisaram-se as regiões CA1, CA3 e
Giro denteado dorsal e ventral do hipocampo quanto à porcentagem de morte. As
regiões analisadas pela reação de TUNEL não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos de animais idosos tratados com os
três diferentes extratos de plantas, e os grupos de animais idosos e jovens sem
tratamento.
No envelhecimento, é descrito que diversas populações de neurônios
podem ter seu número reduzido pela morte celular. Além disso, várias enzimas
que

sintetizam

neurotransmissores

diminuem

com

a

idade,

indicando
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anormalidades nos neurônios que sintetizam estes transmissores (PRICE, 2003).
O hipocampo é uma região do cérebro que está envolvida nos processos de
memória, processo que está alterado nos idosos (KANDEL et al., 2003).
Essa perda neuronal é discutida por muitos autores. Parte dos mesmos
descreve que no envelhecimento há uma diminuição fisiológica no número total de
células em algumas regiões do cérebro (McGEER et al., 1977; VIJAYASHANKAR
e BRODY, 1979; McGEER et al., 1984). Neste sentido, ISHIMARU et al. (1991)
observaram que o número de células no hipocampo dos ratos idosos é de 10 a
30% menor do que dos ratos jovens. Um aumento da apoptose foi encontrado no
estriado de ratos adultos e idosos, através da reação de TUNEL, o que pode estar
relacionado com essa diminuição celular no SNC (ZHANG et al., 1995).
Entretanto, alguns estudos sugerem que essa perda neuronal durante o
envelhecimento normal é altamente específica quanto às regiões afetadas e
quanto aos fatores que a determinam. Por exemplo, há autores que descrevem
que essa perda neuronal está mais ligada a processos degenerativos, como na
doença de Alzheimer e que o declínio fisiológico das funções cognitivas parece
estar mais relacionado com alterações sinápticas (MORRISON e HOF, 1997,
2002; KELLY et al., 2006). Outros estudos sugerem que a perda neuronal durante
o envelhecimento no hipocampo, pode ser atribuída, em parte, a uma longa
exposição a glicorticóides (REAGAN e McEWEN, 1997).
WHITE e BARONE (2001) realizaram um estudo, que caracterizou a
apoptose dos cérebros de ratos recém-nascidos, de ratos adultos e de ratos
idosos. Notaram que no neocórtex, tronco encefálico, hipocampo e cerebelo, a
morte celular por apoptose diminui no envelhecimento, quando comparada com os
animais recém-nascidos. Nos recém-nascidos, essa alta taxa de apoptose está
intimamente ligada ao desenvolvimento, proliferação e migração celular (WHITE e
BARONE, 2001). Outros autores também analisaram o bulbo, o cerebelo e o corpo
caloso de animais idosos. Os mesmos verificaram um aumento das células
danificadas da região do cerebelo e bulbo nos animais idosos (DORSZEWSKA et
al., 2004). Portanto, o grau de apoptose no animal idoso é algo que não está
totalmente definido.
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Os dados do presente trabalho estão de acordo com alguns achados na
literatura que descrevem ausência de um grande número de células apoptóticas
no cérebro de animais idosos. Além de medir os efeitos anatômicos do
envelhecimento de uma região específica do cérebro, seria adequado fazer outros
ensaios que permitam verificar outros aspectos da apoptose, por exemplo, avaliar
as caspases ou as proteínas da família Bcl-2 (CHAO & KORSMEYER, 1998;
GORMAN et al., 1998), que estão diretamente relacionadas ao evento.
Para os estudos in vitro, foram feitas culturas primárias de astrócitos do
córtex de ratos neonatos. Os astrócitos são células da glia muito importantes na
proteção de neurônios e oligodendrócitos. Eles são responsáveis pela expressão
de enzimas antioxidantes, transporte e metabolismo de glicose, síntese de
glutationa (enzima antioxidante) e captação da vitamina C (WILSON, 1997).
O equilíbrio da proliferação celular é tão importante quanto o de morte
celular, pois uma proliferação descontrolada poderia gerar um tumor (EVAN e
VOUSDEN, 2001). Nesse sentido, diversos estudos com plantas medicinais
buscam um efeito inibitório da proliferação dessas células tumorais, ou seja, um
efeito pró-apoptose (PATHAK et al., 2003; CHOR et al., 2005; ROY et al., 2007).
No presente trabalho, os três extratos não influenciaram a proliferação
celular nas concentrações e tempos utilizados. O número total de células
presentes quando tratadas com os extratos foi igual ao das células do grupo
controle.
Quanto à morte celular, o extrato hidroalcoólico de Panax ginseng não
aumentou a mortalidade celular e, portanto, não demonstrou toxicidade nas três
concentrações do extrato e nos três tempos de incubação avaliados. Esses
resultados in vitro corroboram os dados in vivo que descrevem a segurança e
baixa toxicidade do Panax ginseng (KAKU et al., 1975; APHALE et al., 1998;
KITTS e HU, 2000; RUSSO, 2001).
O extrato hidroalcoólico de Turnera diffusa demonstrou toxicidade na
concentração de 1000 µg/ml, após 6 horas de incubação e o extrato hidroalcoólico
de Heteropterys aphrodisiaca, após 24 horas de incubação, na mesma
concentração. Contudo as concentrações de 10 e 100 µg/ml de ambos os extratos
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apresentaram efeito semelhante ao grupo controle após 6 horas de incubação, o
que determina a baixa toxicidade celular dessas concentrações nesse período.
Esperava-se que às 48 horas de incubação, a concentração de 1000 µg/ml dos
extratos de Turnera diffusa e Heteropterys aphrodisiaca deveria continuar
diminuindo a viabilidade dos astrócitos, porém os resultados indicaram que a
porcentagem de células viáveis não diferiu do controle. Isso pode ter ocorrido,
pois, após 48 horas sem troca de meio, mesmo as células controles começam a
ficar sem nutrientes, a perder a aderência e a morrer naturalmente.
Para avaliar o efeito protetor de Panax ginseng frente a conhecidos agentes
apoptóticos, as células foram tratadas com 100 µg/ml do extrato por 24 horas. Nas
últimas 6 horas, adicionou-se um dos agentes indutores de morte celular: a
staurosporina, numa concentração de 250 nM, etanol a 2,5% ou cafeína numa
concentração de 10 nM (adaptado de HIRATA et al., 2006).
A staurosporina, através de seus múltiplos mecanismos de ação, é
conhecida como uma droga que atua no retículo endoplasmático e mitocôndrias,
aumentando a concentração de Ca2+ no citoplasma, o que aumenta os níveis de
apoptose. Por sua vez, a incubação do extrato hidroalcoólico de Panax ginseng
não foi capaz de proteger os astrócitos dessa apoptose induzida pela
staurosporina.
A incubação das células com cafeína não causou morte estatisticamente
diferente do grupo controle, talvez devido à concentração ou ao tempo de
incubação escolhido. A cafeína, em altas concentrações, induz morte celular
programada ou apoptose (BODE e DONG, 2007). JANG et al. (2002) em estudo
realizado em neuroblastoma humano observaram que a cafeína aumenta a
atividade da caspase 3.
A concentração e tempo de incubação do etanol também não foram
suficientes para provocar morte diferente dos astrócitos sem tratamento,
dificultando a avaliação das células tratadas com etanol e ginseng. São vários os
efeitos do etanol no SNC, podendo ocorrer mudanças na neurogênese, na
morfologia dos neurônios e um aumento na morte de neurônios (WARD e WEST,
1992). Nas células da glia, o etanol aumenta a morte celular por necrose ou
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apoptose, sendo esse efeito relacionado ao aumento na concentração de Ca2+
citoplasmático (HOLOWNIA et al., 1997).
Em um modelo de apoptose induzida pelo estresse oxidativo gerado por
H2O2, o extrato aquoso de Panax ginseng manteve a atividade das enzimas
antioxidantes dos astrócitos reduzindo a morte dos mesmos (NAVAL et al., 2007).
Em células neuronais SK-N-MC, a adição de um extrato de ginseng diminuiu a
apoptose induzida por um poluente neurotóxico, porém concentrações muito
elevadas diminuíram a viabilidade celular, o que indica a importância desse tipo de
investigação na determinação de concentrações efetivas na proteção (LEE et al.,
2004). Embora não tenham sido realizados os ensaios para verificar o efeito antiapoptótico da Heteropterys aphrodisiaca, MATTEI et al. (2001) mostraram que o
extrato da mesma apresenta um bom efeito anti-oxidante in vitro e in vivo, o que
sugere que a planta poderia ser eficaz em modelos de apoptose induzida por
estresse oxidativo.
As técnicas in vitro utilizadas precisam ser aprimoradas, adequando-se o
tempo de tratamento dos agentes indutores de apoptose e ainda, futuramente,
utilizar uma metodologia quantitativa, como é o caso da citometria de fluxo. Os
estudos científicos com substâncias vegetais que protegem o SNC da apoptose
são poucos e portanto, é importante aprofundar esses estudos.
Para o estudo em animais, é também interessante utilizar um agente
apoptótico, para verificar a eventual proteção dos extratos, já que segundo alguns
estudos da literatura, o envelhecimento por si só não é um bom “modelo indutor de
apoptose” no SNC.
Futuramente, o estudo da apoptose em células do SNC poderá fazer parte
de um screening de plantas medicinais com efeitos na melhora de cognição ou
ainda, de plantas medicinais capazes de atuar em processos neurodegenerativos,
comuns no envelhecimento, como a doença de Alzheimer, Parkinson e
Huntington, o que seria de grande valor terapêutico e social.
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6. CONCLUSÕES

1 – Os extratos hidroalcoólicos das raízes de Panax ginseng, das folhas de
Turnera diffusa e das raízes de Heteropterys aphrodisiaca apresentaram a
presença de compostos fenólicos, flavonóides e saponinas, substâncias
amplamente descritas como antioxidantes. Além disso, a análise fitoquímica
permitiu certo controle de qualidade, já que foi detectada nesses extratos a
presença de constituintes já descritos pela literatura.
2 – Verificou-se que a porcentagem de apoptose no hipocampo durante o
envelhecimento não está alterada quando comparada com os ratos jovens. O
tratamento com os três extratos também não produziu nenhum efeito no
hipocampo desses ratos idosos.

3 – A incubação com os três extratos não alterou a proliferação dos
astrócitos em cultura. O extrato de Panax ginseng, não foi tóxico para as células,
ou seja, não aumentou a apoptose em nenhuma das concentrações ou tempo
analisados. Já os extratos de Turnera diffusa e Heteropterys aphrodisiaca
causaram um aumento na apoptose com a concetração de 1000 µg/ml.
4 – O extrato de Panax ginseng não protegeu os astrócitos da apoptose
causada pela staurosporina. Porém não se pode descartar a hipótese de que o
Panax ginseng possa vir a exibir esta atividade em outros modelos experimentais.
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ABSTRACT

Medicinal plants as Panax ginseng C.A. Mey, Turnera diffusa Willd. Ex
Schult. and Heteropterys aphrodisiaca O. Mach. are widely used by the population
as tonic and cognitive enhancers. Initially, a general analysis about the main
chemical classes presented on the three hydroalcoholic extracts was done by
means of Characterization Reactions and Thin Layer’s Chromatography. By these
techniques, flavonoids, tannins and saponins were detected on Panax ginseng and
Heteropterys aphrodisiaca. Besides the chemical classes already cited, triterpenes
were identified on the Turnera diffusa extract. High-Performance Liquid
Chromatography (HPLC) allowed the characterization of phenolic compounds
presented on the three extracts. Moreover, the present study proposed to verify if
these plants could have some protective effect on cellular death by apoptosis,
supposed to be an action mechanism for these substances. Using TUNEL
reaction, it was possible to verify that there were no differences between aged and
young animals (control) in apoptotic cells percentage. Also, aged animals treated
chronically with the three plants’ extracts did not differ from aged animals without
treatment in apoptotic cells percentage. A concentration-time-effect curve was
done in culture of astrocytes incubated with the three hydroalcoholic extracts of the
plants. The Panax ginseng extract was atoxic in all concentration and time tested.
Turnera diffusa demonstrated toxicity in the dose of 1000 µg/ml after 6 hours of
incubation, and the Heteropterys aphrodisiaca hydroalcoholic extract, after 24
hours of incubation, in the same dose. The three extracts did not influence the
astrocytes proliferation in culture. In order to verify if the Panax ginseng
hydroalcoholic extract could protect the astrocytes from apoptosis induced by
staurosporine, caffeine or ethanol, the cells were previously incubated with a 100
µg/ml concentration of the extract. The data suggest that on rats astrocytes, the
root’s hidroalcoholic extract of Panax ginseng did not present antiapoptotic effect in
induction model of apoptosis by staurosporine and, on contrary of expected, the
hidroalcoholic extracts from Turnera diffusa leaves and from Heteropterys
aphrodisiaca roots, induced apoptosis of a not concentration-dependent.
Meanwhile, it cannot discard the hypothesis these extracts could show
antiapoptotic activity on other cells or in another experimental models of apoptosis,
still not investigated.
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