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G. CONCLUSÕES 

 Este trabalho foi dividido em capítulos, sendo cada assunto exposto com detalhes na 

introdução de cada capítulo, assim como a bibliografia pertinente. Como as LSTs foram 

estudadas em todos os capítulos, a sua descrição foi feita em um item especial no capítulo 

inicial. A seguir, é apresentada a conclusão geral deste trabalho. 

 

1. O emprego de uma variante da técnica de microamostragem de tricomas glandulares, a 

lavagem foliar seguida do isolamento de substâncias em escala preparativa, 

possibilitou o rápido isolamento de dez LSTs das folhas de Smallanthus sonchifolius 

(Asteraceae). Para o isolamento, foram empregadas quatro diferentes técnicas 

cromatográficas: CLV, cromatografia flash, CLMP e CLAE. Foram isoladas oito 

LSTs do tipo melampolido já descritas na literatura e duas ainda não descritas, uma 

destas um dímero de melampolidos. Os dímeros de LSTs são bastante raros na família 

Asteraceae, ainda mais na tribo Heliantheae. Este dímero é um interessante produto do 

sistema enzimático responsável por sua biossíntese, uma vez que a reação aqui 

proposta entre os melampolidos 9 e 1 não deve ocorrer nas condições utilizadas 

durante todo o processo de isolamento.  

 

2. As LSTs são consideradas marcadores taxonômicos da família Asteraceae. A LST de 

maior concentração em S. sonchifolius é a enidrina, que foi isolada em grande 

quantidade. Sabe-se que as folhas pulverizadas desta planta são largamente 

comercializadas em farmácias, por distribuidoras de produtos naturais e também por 

indústrias de fitoterápicos. Com base nestas informações, foi desenvolvido um método 

em CLAE para o controle de qualidade químico das folhas íntegras da planta, no 

intuito de se tentar fornecer à comunidade uma ferramenta útil para o auxílio na 

verificação e no controle de possíveis falsificações e adulterações. Para tanto, 

empregou-se a enidrina como padrão para as análises de extratos glandulares e de 

lavagem foliar através de CLAE. As condições empregadas consistem em uma coluna 

analítica CN (4,6 x 250 mm) com fase móvel MeOH/H2O 43:57 a 1 mL/min. As 

análises cromatográficas foram validadas por meio de avaliação da linearidade, 

seletividade, precisão, exatidão, limites de detecção e quantificação. Os resultados 

obtidos mostram que esta metodologia é eficiente para os propósitos para os quais foi 

desenvolvida. 
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3.  A enidrina possui diferentes atividades biológicas, inclusive a antidiabética, principal 

indicação terapêutica da planta. Como a planta é tradicionalmente utilizada na forma 

de decoto e infuso e estas formas de preparo acabam por extrair as LSTs do conteúdo 

glandular, também foi feita a quantificação da enidrina em diferentes extratos. Foi a 

primeira vez que se realizou a quantificação de um melampolido em extratos de 

tricomas glandulares, sendo que cada tricoma possui 1,8 µg de enidrina. A 

concentração média desta substância nas folhas de S. sonchifolius é de 0,97 % do peso 

seco. 

 

4. A quantificação da enidrina também foi importante para a avaliação da melhor forma 

de preparo das amostras quanto à rapidez no preparo e também da quantidade extraída 

desta substância. O método mais eficiente é o que envolve a lavagem rápida de um 

simples pedaço de uma folha com CH2Cl2 quando se deseja efetuar apenas o controle 

de qualidade. Porém, caso o intuito seja o de se isolar a enidrina, o método mais 

indicado é o que envolve a lavagem foliar. 

 

5. Portanto, fica comprovada a utilidade da técnica de microamostragem de tricomas 

glandulares e de suas variantes tanto na análise de espécimens vegetais e de suas 

drogas derivadas como no isolamento de micromoléculas. 

 

6.  Uma vez que a atividade antidiabética das LSTs de S. sonchifolius já vem sendo 

investigada por outros grupos de pesquisa, entendeu-se como importante o estudo das 

suas propriedades antiinflamatórias. Isto se fez ainda mais útil quando se constatou 

que esta planta medicinal vem sendo empregada inclusive para fins curativos de outras 

enfermidades. Além disto as LSTs são conhecidas por suas propriedades 

antiinflamatórias. A investigação a respeito das atividades biológicas relacionadas ao 

processo inflamatório foi realizada por meio de vários ensaios. O fator de transcrição 

NF-κB é o mediador central que desencadeia o processo inflamatório. A sua inibição 

indica redução do processo inflamatório. Esta atividade foi avaliada por meio de 

estimulação de células no sentido de ativar o NF-κB e efetuar a detecção por meio de 

EMSA. A inibição do NF-κB acarreta a diminuição dos sintomas da inflamação, 

principalmente no que se relaciona à dor e edema.  
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7. Mecanisticamente o processo de transcrição desencadeado pelo NF-κB foi avaliado 

quanto à produção de luciferase por meio de reporter gen assay, que consiste em 

clonar células com uma proteína exógena, porém de fácil detecção quando produzida. 

Outra forma de avaliação do processo de transcrição foi realizada via produção de IL-

8, citocina endógena muito importante no recrutamento de neutrófilos.  

 

8. Os neutrófilos são células cruciais no processo inflamatório no que concerne a 

destruição de microrganismos invasores e formação de edema. Estas funções são 

desempenhadas por ação da enzima elastase, que é secretada por neutrófilos. Portanto, 

os efeitos sobre a atividade enzimática e a secreção de elastase foram investigados. 

Para tanto, foi realizada a otimização de um método para o estudo da secreção de 

elastase por neutrófilos humanos.  

 

9. Em paralelo, foi feito um estudo dos mecanismos envolvidos na estimulação basal dos 

neutrófilos. Vários parâmetros foram avaliados e os resultados mostraram que os 

estresses mecânico e químico acarretam degranulação. Por isso é importante que, além 

da minimização do estresse, sejam empregados meio hipertônico no processo de 

isolamento dos neutrófilos e repouso dos mesmos por no mínimo 30 min antes do 

início da sua estimulação.   

 

10. Das 10 LSTs testadas, apenas três foram isoladas de S. sonchifolius em quantidades 

suficientes para serem submetidas aos ensaios biológicos. O dímero foi submetido a 

apenas um ensaio biológico. Além destas, outras LSTs provenientes de diferentes 

espécies da família Asteraceae, como Tithonia diversifolia, Dimerostemma 

brasilianum, Viguiera arenaria, Eremanthus arboreus, Arnica montana, Saussurea 

lappa e Tanacetum parthenium, foram também investigadas. Ainda dois produtos 

fitoterápicos, o gel e a tintura de Arnica montana e o extrato seco de Harpagophytum 

procumbens (Pedaliaceae), foram submetidos aos ensaios. Todas as substâncias 

apresentaram efeitos de inibição dos processos inflamatórios avaliados. As LST 2, 12 

e 13 inibiram a ligação de NF-κB ao DNA em concentrações que variam de 2,5 a 20 

µM em células Jurkat T e Raw 264.7. Quanto à secreção de elastase, todas as LSTs 

apresentaram atividade inibidora com valores de IC50 entre 5 e 93 µM para neutrófilos 

estimulados com PAF ou fMLP. A LST mais ativa foi a 15 e a menos ativa foi a 12, 

que coincidentemente também inibiu 42 % da atividade enzimática de elastase a 200 
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µM. A LST 13, apesar de ter apresentado valores de IC50 entre 23 e 27 µM, inibiu 52,7 

% da atividade enzimática de elastase a 100 µM. As demais LSTs não apresentam 

ação sobre a atividade enzimática de elastase, mesmo nas máximas concentrações 

testadas. Apenas a LST 18 foi citotóxica para 50 % dos neutrófilos a 200 µM e a LST 

2 apresentou 27 % de citotoxicidade a 75 µM. 

 

11. Como os mecanismos das LSTs sobre a inflamação já haviam sido anteriormente 

investigados, os métodos aplicados foram empregados para investigação de alcalóides 

isolados de Isatis tinctoria (Brassicaceae). O alcalóide indolinona (20) apresenta 

efeitos de inibição dos processos inflamatórios investigados, sendo que a triptantrina 

(21) ora ativa e ora inibe estes processos. Porém, a respeito dos alcalóides 

isaindigotona (22) e indirubina (23) não foi possível concluir qual a tendência do 

efeito. Estas substâncias não apresentaram efeitos citotóxicos. 

 

 

 

 

 

 


