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RESUMO 
 
GODINHO, C.C. Análise metabolômica da bioatividade em vias COX e LOX-
dependentes de plantas da subtribo Lychnophorinae. 2016. 97f. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
Muitas substâncias das espécies de Lychnophorinae (Asteraceae) são relatadas 
como inibidoras da síntese de mediadores da cascata do processo inflamatório. 
Nesse processo, duas enzimas são essenciais e atuam no metabolismo do ácido 
araquidônico, formado em processos inflamatórios: ciclooxigenase (COX) e 
lipoxigenase (LOX). A análise de impressões digitais metabólicas é um método 
capaz de fornecer informações sobre o objeto de estudo através da utilização de 
ferramentas estatísticas, além de possibilitar a correlação desses dados com outros 
utilizando métodos in silico. O objetivo deste estudo foi analisar 26 espécies da 
subtribo Lychnophorinae quanto à atividade inibitória in vitro das vias COX- e LOX-
dependentes e identificar as substâncias responsáveis por essa atividade através de 
análises in silico de correlação entre bioatividade e impressão digital metabólica. As 
impressões digitais metabólicas dos extratos hidrometanólicos das espécies de 
Lychnophorinae foram obtidas utilizando UHPLC-UV-(DAD)-MS (OrbitrapTM). Os 
ensaios de triagem de inibição das vias COX-1 e 5-LOX-dependentes revelaram que 
20 espécies possuem atividade inibitória dupla para ambas as vias com valores de 
IC50 menores que 100 μg.mL-1. Dentre essas, 11 espécies apresentaram valores de 
IC50 menores que 40 μg.mL-1, e cinco apresentaram valores de IC50 menores que 
10 μg.mL-1. Utilizando-se as impressões digitais metabólicas e os resultados de 
inibição enzimática foram realizadas análises estatísticas multivariadas 
supervisionadas e não supervisionadas (PCA, PLS e OPLS) visando à identificação 
de substâncias discriminantes (ativas). Através das análises de correlação, 
obtiveram-se as prováveis substâncias que detém o potencial inibitório. As cinco 
substâncias com maior potencial discriminante foram identificadas por técnicas de 
desreplicação e são: a lactona sesquiterpênica (4,5-diidro-15-desoxigoyazensolido), 
dois flavonóides glicosilados (3-O-(acetil-hexosídeo)-quercetina e 7-O-(cumaroil-
hexosídeo)-apigenina), e um hidroxinerolidol. Assim, este estudo revelou o ótimo 
potencial inibidor das enzimas COX-1 e 5-LOX dos extratos hidrometanólicos das 
espécies de Lychnophorinae. Além disso, indicou as substâncias mais 
discriminantes responsáveis por essa atividade, sendo as substâncias acima 
mencionadas as propostas como as principais responsáveis pela atividade inibidora 
das enzimas COX e LOX.  
 
 
Palavras-chave: Asteraceae, Lychnophorinae, Metabolômica, LC-MS, 
espectrometria de massas, Cicloxigenase, Lipoxigenase.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Introdução 

1.1. Família Asteraceae 

 

A família Asteraceae é uma das maiores famílias dentre as plantas superiores 

(Angiospermae). É o segundo grupo sistemático mais numeroso, constituído de 12 

subfamílias, cerca de 11.000 gêneros e mais de 23.600 espécies, representando 

cerca de 10% da flora mundial e 8% das plantas floríferas (BREMER, 1994; 

PANERO e FUNK, 2008; MAGENTA, 2006). Está distribuída em todos os 

continentes, exceto Antártica, apresentando hábito variável, incluindo pequenas 

ervas, arbustos e poucas árvores (BREMER, 1994). Seus compostos químicos 

advindos do metabolismo secundário, a plasticidade em relação aos habitats e a 

morfologia das suas inflorescências são os responsáveis pelo sucesso da família na 

vasta distribuição em escala global (PANERO e FUNK, 2008).  

Essa família é uma das mais fascinantes dentre as Angiospermae, pois 

possui grande diversidade morfológica, é rica em metabólitos secundários, e possui 

plantas e substâncias derivadas com atividades farmacológicas úteis ao ser humano 

(BREMER, 1994).  

Esta família caracteriza-se quimicamente pela elevada capacidade de 

biossintetizar metabólitos secundários com grande diversidade estrutural, 

principalmente poliacetilenos, flavonoides, cumarinas e terpenóides (HEYWOOD et 

al., 1977; ZDERO e BOHLMANN, 1990). Dentre esses últimos destacam-se as 

lactonas sesquiterpênicas (LST), presentes na maioria das tribos (PICMAN, 1986; 

SCHMIDT, 1999).  

 

1.2. Subtribo Lychnophorinae 

 

 Dentro da família Asteraceae e tribo Vernonieae, uma das suas subtribos é a 

Lychnophorinae, representada por aproximadamente 18 gêneros e 100 espécies. Os 

gêneros reconhecidos por ROBINSON (1999) em Lychnophorinae são 

Anteremanthus, Chronopappus, Eremanthus, Lychnophora, Lychnophoriopsis, 

Minasia, Paralychnophora, Prestelia, Piptolepis, Proteopsis e Vinicia. Análises 

filogenéticas baseadas em dados morfológicos e moleculares foram realizados por 

Loueuille et al. (2015), adicionaram sete gêneros à substribo: Albertinia, Blanchetia, 

Chresta, Gorceixia, Heterocoma, Hololepis e Piptocarpha.  



 

 Essa subtribo possui distribuição restrita ao Brasil, presente nos campos 

rupestres e no Cerrado de Minas Gerais e do Planalto Central (ROBINSON, 1999; 

2007; LOEUILLE et al., 2015). Como os maiores níveis de endemismo são 

encontrados nos campos rupestre, várias famílias de plantas sofreram algum tipo de 

evolução convergente, como hábito, formato da folha, pilosidade entre esclerófilas 

verdes, e essas adaptações putativas relacionadas às secas sazonais e ao ambiente 

sujeito à queimadas periódicas possuem um papel importante na diversificação de 

espécies dessa subtribo presentes no Cerrado (LOEUILLE et al., 2015).  

 

 

Figura 1. Representantes da subtribo Lychnophorinae. A. Prestelia eriopus. B. Lychnophora sellowii. 
C. Heterocoma albida. D. Paralychnophora harleyi. E. Minasia alpestris. F. Lychnophora santosii. G. 
Piptolepis oleaster. H. Lychnophora ericoides. I. Eremanthus glomerulatus. Fonte: LOEUILLE, 2015. 



 

 Algumas plantas dessa subtribo têm sido utilizadas na medicina popular 

brasileira, como exemplo a “arnica da serra” ou “falsa arnica”, espécies do gênero 

Lychnophora utilizadas como agente analgésico e anti-inflamatório. Além dessas 

atividades, várias outras foram avaliadas, e dentre essas as mais comumente 

reportadas foram antimicrobiana, tripanocida, analgésica e antinociceptiva e anti-

inflamatória (Figura 2) (KELES, 2010). 

 

 

Figura 2. Porcentagem de atividades biológicas relatadas na literatura de espécies de 
Lychnophorinae. Fonte: KELES, 2010. 

 

Substâncias isoladas de espécies dessa subtribo, como lactonas 

sesquiterpênicas, flavonóides, ácidos clorogênicos, dentre outros, foram descritos na 

literatura como detentores de atividades biológicas, como exemplo a vicenina-2 

(Gobbo-Neto et al.,  2005), o ácido clorogênico (SANTOS  et al, 2005) e as LST 

goyazensolido e centraterina (LYSS et al., 1998; RÜNGELER et al., 1999). 

 Dentre os principais metabólitos secundários que foram descritos na literatura, 

os terpenóides (70,2%) e os flavonóides (16,9%) foram os mais notados (KELES, 

2010). Outros também foram relatados, como mostrado na Figura 2.  

 



 

 

Figura 2. Porcentagem da ocorrência de metabólitos secundários em Lychnophorinae relatados na 
literatura. Fonte: KELES, 2010. 

 

 Os flavonóides possuem uma ocorrência generalizada nessa subtribo, com 

porcentagens de ocorrência de 37,4% de flavonóis e 38,7% das flavonas, acima das 

diidroflavonas, dihidroflavonóis e chalconas, identificadas somente em L. ericoides.  

Dentre os flavonóides já relatados na literatura, Keles et al. (2010) mostra que os 

grupos mais frequentes de substituintes nas flavonas são o grupo metoxila e glicosil, 

além de que o glicosil está normalmente ligados ao carbono C-6 e/ou C-8 em 

flanovas e em C-3 em flavonóis.  

As lactonas sesquiterpênicas presentes nessa subtribo são principalmente 

dos tipos guaianolido e germacranolido, estando estes últimos subdivididos em 

germacrolidos, furanoeliangolidos e eremantolidos, além de outros subgrupos 

menores (ROBINSON, 1999, 1980; BOHLMANN et al. 1980; BOHLMANN e 

JAKUPOVIC, 1990; SEAMAN, 1982). São conhecidas por suas propriedades anti-

inflamatórias, alelopáticas, e tóxicas, além de deterrentes alimentares para 

herbívoros (DUTTA et al., 1986, 1993; PASSREITER e ISMAN, 1997; PICMAN, 

1986; SCHMIDT, 1999; SIEDLE et al., 2004).  

 

 

 

 



 

1.3. Vias da Cicloxigenase e Lipoxigenase e Possíveis Alvos de Ação 

 

Muitas substâncias das classes químicas presentes nas espécies de 

Lychnophorinae, em especial as LSTs ou mesmo os ácidos fenólicos, são relatados 

com inibidores de mediadores da cascata de reações que desencadeiam na 

produção de eicosanoides, dentre outros processos envolvidos na inflamação 

(SCHORR et al. 2002; SIEDLE et al. 2004; NICOLETE et al. 2009; GOBBO-NETO et 

al. 2005).  Duas vias envolvidas na produção de eicosanóides são as vias das 

cicloxigenases e lipoxigenases, tendo como substrato o ácido araquidônico.  

Muitos medicamentos que atuam nessas vias, como antiasmáticos, 

anticoagulantes e anti-inflamatórios, estão entre os agentes terapêuticos mais 

utilizados no mundo, porém apresentam limitações com relação à sua potência, 

eficácia e efeitos adversos (BOERS, 2001). Com isso, é de grande valia a busca por 

substâncias que deem origem a medicamentos com efeitos adversos reduzidos, 

maior eficiência e baixo custo (PARENTE, 2001; CALIXTO,  et al., 2004; FIORUCCI 

et al., 2001).  

O processo inflamatório pode ser definido como “uma sequência de eventos 

que ocorre em resposta a um estímulo nocivo, trauma ou infecção”. Essas respostas 

são moduladas por mediadores inflamatórios e células inflamatórias (CALIXTO et al., 

2004). As ciclooxigenases e lipoxigenases participam do processo inflamatório, 

utilizando o ácido araquidônico como substrato para a produção de autacóides.  

O ácido araquidônico é um ácido graxo essencial que é metabolizado por 

várias enzimas em diferentes tecidos. Ele é um derivado de fosfolipídios de 

membrana, sendo produzido através da clivagem dos fosfolipídios pela enzima 

Fosfolipase A2, quando há o estímulo físico ou químico, produzindo araquidonato 

livre para atuar nas vias COX e LOX e consequentemente, produzir vários 

componentes de largo espectro envolvidos no processo inflamatório.  

Duas enzimas são essenciais no metabolismo do ácido araquidônico formado 

no processo inflamatório: ciclooxigenases (COX) e lipoxigenases (LOX). A oxidação 

sofrida pelo ácido araquidônico por essas enzimas promove a produção de 

eicosanóides para a produção de prostaciclinas (ex. PGI2), prostaglandinas (ex. 

PGE2, PGF2α, PGD2) e tromboxanos (ex. TXA2) 

A via das ciclooxigenases possuem duas enzimas conhecidas: COX-1 e COX-

2. A COX-1 é uma enzima constitutiva, a qual está presente em vários tecidos e 



 

células do nosso corpo e possui ação importante na homeostasia, funcionamento e 

integridade tecidual. Possui grande importância no estômago, sistema circulatório e 

nos rins. No estômago, prostaglandina PGE2 produzida pela COX-1 atua nos 

receptores EP3, diminuindo a ação da bomba de prótons e aumentando a produção 

de muco, atuam, portanto, na citoproteção da mucosa estomacal. Nas plaquetas, há 

a produção de tromboxano TX2 que possui ação vasoconstritora e agregante 

plaquetário. Nos rins, as prostaglandinas PGE2 e PGI2 atuam na dinâmica sanguínea 

renal devida sua ação vasodilatadora (BRUNTON et al.,2007). 

A COX-2 é uma enzima indutiva, havendo produção e ação em resposta a um 

estímulo físico ou químico, como citocinas e fatores de crescimento, e são 

principalmente encontradas nas células endoteliais, fibroblastos, macrófagos e 

outros leucócitos.  

As enzimas ciclooxigenase possuem uma atividade de endoperóxido 

sintetase, que oxigena e cicliza o ácido graxo precursor não esterificado para formar 

o endoperóxido cíclico PGG, e a atividade de peroxidase, que converte a PGG em 

PGH. Embora todos os tecidos sejam aptos a sintetizar os esses intermediários, seu 

destino varia em cada tecido e depende do complemento das enzimas presentes e 

da sua abundância relativa (BRUNTON et al., 2007). Há vários medicamentos no 

mercado que possuem essas enzimas como alvos terapêuticos.  

Os antiinflamatórios não-esteroidais (AINES) promovem a inibição das 

ciclooxigenases 1 e 2, e consequentemente diminuição da formação central e 

periférica de prostanóides. Eles atuam tanto na COX-1 (forma constitutiva) quando 

na COX-2 (forma indutiva). Como os AINES não atuam sobre a LOX, há um desvio 

da conversão do ácido araquidônico sendo totalmente oxidado pela enzima LOX, 

aumentando assim a concentração de leucotrienos atuantes no organismo causando 

broncoespasmos (GADDI et al., 2004; PARENTE, 2001; FIORUCCI et al., 2001). Os 

AINES são amplamente prescritos para dor, e possuem uma ação anti-inflamatória, 

antipirética e analgésica. 

Devido à inibição da enzima constitutiva (COX-1), há a interrupção de ações 

importantes organismo, como a ação citoprotetora no estômago, causando 

dispepsia, náusea, diarreia e lesões, e a aumentam a vasoconstrição renal e 

diminuem a dinâmica sanguínea nos rins, podendo causar insuficiências renal em 

pacientes susceptíveis. Além desses, outro efeito é a diminuição da produção de 

tromboxano pelas plaquetas, interferindo na homeostase sanguínea e diminuindo a 



 

agregação plaquetária. Em doses pequenas, atua como anti-agregante plaquetário 

utilizado na prevenção de doenças trombóticas (ex. Acido Acetilsalicílico), mas em 

doses maiores pode causar hemorragias.  

Agentes inibidores da COX-2 em vez de COX-1 foram desenvolvidos, sendo 

possível pelas diferenças nos sítios ativos das duas enzimas. Esses, são chamados 

inibidores seletivos da COX-2, não possuem todos os efeitos adversos apresentados 

nos AINES, já que atuam somente na enzima constitutiva. Mas apresentaram efeitos 

adversos preocupantes. Um dos efeitos está relacionado à enzima COX-2 ser 

constitutiva nos rins, havendo os mesmo efeitos descritos para os AINES. Outro 

efeito, e o mais importante, é a inibição da prostaglandina PGI2 produzida no 

endotélio vascular, que possui ação vasodilatadora e anti-agregante plaquetária. 

Com a diminuição da produção de PGI2, há uma maior presença de TXA2, PG com 

ação agregante plaquetária produzida pelas plaquetas, resultando em um 

desequilíbrio que leva a risco de trombose, acidente vascular cerebral (AVC), dentre 

patologias cardiovasculares. 

A via das lipoxigenages catalisa a oxigenação de ácidos graxos poliênicos em 

hidroperóxidos lipídicos correspondentes, e as enzimas dessas vias diferem quando 

à sua especificidade pela adição do grupo hidroperoxi e aos teciso que as contém. 

Por exemplo, os leucócitos possuem tanto a 5-LOX quanto a 12-LOX, produzindo 5-

HPETE e 12-HTPE, e as plaquetas possuem somente 12-LOX. A 5-LOX é uma das 

mais importantes por estar relacionada a produção de leucotrienos (BRUNTON et 

al., 2007). 

No caso do araquidonato, os eicosanóides são denominados ácidos 

hidroperoxieicosatetraenóicos (HPETE), precursor da série 4 dos leucotrienos. A 5-

LOX catalisa a oxidaão em duas etapas: oxigenação do araquidonato no quinto 

carbono para formar 5-HPETE, seguida de desidratação desse em um 5,6-epóxido, 

conhecido como leucotrieno LA4, precursor de outros leucotrienos como LTB4, LTC4, 

LTD4, LTE4 e LTF4. Os leucotrienos agem como um agente quimiotático, recrutando 

células de defesa para o local requerido. Com isso, estimulam a infiltração de 

leucócitos no trato gastrointestinal, resultando na oclusão de micro vasos e redução 

do fluxo sanguíneo. Fatores como esses causam a necrose tecidual devido à 

liberação de radicais livres e proteases, levando a danos gastrointestinais como 

ulcerações. Além disso, devido ao recrutamento e infiltração dos leucócitos nos 

pulmões, desencadeiam crises de asma com agravamento da inflamação aguda 



 

para crônica, sendo considerados agentes broncocontritores e broncoespasmódicos 

(PARENTE, 2001; GADDI et al., 2004; FERREIRA e VANE, 1974). No mercado são 

encontrados inibidores de 5-LOX utilizados para o tratamento de asma em conjuntos 

com os agonistas de receptores β-adrenérgico. Esses também são utilizados em 

conjuntos com os AINES para diminuir os efeitos adversos causados pela 

exacerbação da via das Lipoxigenases, principalmente em pacientes com doenças 

do trato respiratório inferior (BRUNTON et al., 2007).  

 

1.4. Metabolômica 

 

Na busca por substâncias bioativas, responsáveis pelas ações 

farmacológicas, é evidente a necessidade de estudos utilizando abordagens 

analíticas mais sensíveis, rápidas e eficazes, como as utilizadas na metabolômica 

(VILLAS-BÔAS et al., 2005; WOLFENDER, 2010; YULIANA, 2011a; VERPOORTE 

et al., 2005; LANG, 2008). Uma vez que este reflete o fenótipo do organismo, o 

metaboloma é, dentre as metodologias “omicas” (genômica, proteomica, 

metabolomica), o que mais fornece informações no que diz respeito a compreensão 

dos sistemas biológicos. Por isso, é uma ferramenta inovadora e valiosa para a 

busca de compostos ativos a partir de extratos complexos de plantas, oferecendo 

oportunidades para a descoberta de novos fármacos a partir de produtos naturais 

(YULIANA et al, 2011b; CHAGAS-PAULA et al., 2015c). 

O “metaboloma” é o conjunto de todos os metabólitos sintetizados por um 

organismo em um dado momento, consistindo de substâncias extremamente 

diversas e complexas, pertencentes tanto ao metabolismo primário quanto ao 

secundário (SUMNER, 2003; VILLAS-BÔAS et al., 2005). O estudo do metaboloma 

envolve três abordagens diferentes: a metabolômica, o perfil metabólico e a 

impressão digital metabólica (VILLAS-BÔAS et al., 2005; WANG et al., 2006). 

Metabolômica é a identificação quantitativa e qualitativa de todos os 

metabólitos presente em um organismo simultaneamente, em um determinado 

momento e sobre determinadas condições (YULIANA et al., 2011b). Devido à 

grande complexidade dos metabólitos e suas características, essa abordagem é 

impraticável e dificilmente aplicável, principalmente com as técnicas analíticas atuais 

(VILLAS-BÔAS et al., 2005; WANG et al., 2006).  



 

Em contrapartida, estudos abrangendo partes específicas do metaboloma de 

plantas têm sido realizados através da combinação de metodologias mais eficientes 

de preparo de amostra, extração, detecção e análise dos metabólitos, utilizando em 

conjunto diferentes técnicas analíticas, compreendendo diversas etapas. Dentre 

essas etapas estão duas abordagens do estudo do metaboloma: a obtenção de 

perfis metabólicos (metabolite profiling) e de impressões digitais metabólicas 

(metabolite fingerprinting). 

A obtenção do perfil metabólico visa à identificação e quantificação de um 

grupo de metabólitos de interesse, responsáveis pelas diferenças observadas nas 

impressões digitais metabólicas, que podem ser identificados com o auxilio de 

determinada técnica analítica. A obtenção da impressão digital metabólica é a 

detecção detalhada do maior número de substâncias presentes no organismo sob 

determinada condição, produzindo um cromatograma ou espectro de RMN que é 

característico daquela planta, como uma impressão digital. Esta abordagem não visa 

a quantificação ou identificação dos metabólitos, mas a comparação entre amostras 

através de ferramentas matemáticas e estatísticas para determinar quais metabólitos 

ou grupo de metabólitos são diferentes e iguais entre elas (ALLWOOD e 

GOODACRE., 2010; BAMBA e FUKUSAKI, 2006; CHAGAS-PAULA, 2013; JANSEN 

et al., 2009; MORITZ e JOHANSSON, 2008; NORDSTRÖM, 2008).  

A utilização das impressões digitais metabólicas, aliadas às análises 

matemáticas e estatísticas, permite uma série de aplicações. Como exemplo, a 

utilização em classificações taxonômicas através do agrupamento de espécies 

baseada na similaridade química (MARTUCCI et al., 2014; CHAGAS-PAULA, 2013; 

KIM et al., 2010). Permite também identificar diferenças nas composições químicas 

de amostras, como extratos de plantas e amostras biológicas (urina, plasma e 

sangue). Através dessa abordagem, torna-se possível a identificação de 

biomarcadores de doenças e de outras propriedades, de produtos de reações 

enzimáticas, produtos de degradação, de impurezas, dentre outras. É possível 

realizar a identificação de substâncias com potencial farmacológico em misturas 

complexas através da correlação de variáveis como atividade biológica e 

composição química das amostras. Além disso, a identificação das substâncias 

requeridas é realizada sem a necessidade de isolamento, o qual demanda tempo e 

recursos financeiros (VILLAS-BÔAS et al.,2005; WOLFENDER et al., 2010; 

WECKWERTH e MORGENTHAL, 2005, ZHANG et al.,2015).  



 

Para que sejam detectadas as mínimas diferenças químicas entre as 

amostras, são utilizadas técnicas analíticas hifenadas que possuem grande 

sensibilidade, eficiência e rapidez, sendo capazes de demonstrar a diversidade 

química dos extratos proporcionando uma maior representatividade do metaboloma, 

e essa são a Ressonância Maginética Nuclear (RMN), Espectrometria de Massas 

(MS) e cromatografia (líquida ou gasosa) de ultra eficiência, preferencialmente 

acoplada à detectores de UV e analisadores de massa, que aumentam a 

performance da análise  (CHAGAS-PAULA et al., 2015c; YULIANA et al., 2011a; 

WECKWERTH e MORGENTHAL, 2005).  

Na metabolômica, uma técnica de escolha é a cromatografia líquida de alta ou 

ultra eficiência (HPLC ou UHPLC) acoplada a detector de ultravioleta com arranjo de 

diodos (UV-DAD) e espectrometria de massas de alta resolução (HRMS) – LC-UV-

MS, devido à abrangência de técnica e sua alta sensibilidade (MORITZ e 

JOHANSSON, 2008; VILLAS-BÔAS et al., 2005, VAN DER KOOY et al., 2009; 

WOLFENDER et al., 2010). Essa é uma das técnicas empregadas em análises de 

extratos padronizados, de diferentes partes de uma planta, obtidos através de 

formas variadas, havendo a possibilidade de identificação de inúmeros constituintes 

químicos em concentrações ínfimas e sem a necessidade de seu isolamento.  

Durante as análises metabolômicas, são geradas grandes quantidades de 

dados pela obtenção da impressão digital metabólica, tais como tempo de retenção, 

espectros de absorção no UV e espectros de massas (modos positivo e negativo), 

para cada pico cromatográfico, e em meio à esses dados, devido a complexidade do 

metaboloma das plantas, pode ocorrer coeluição de substâncias, sobreposição de 

perfis de fragmentação e possíveis fragmentações na fonte durante o processo em 

analisadores de massas. Devido a esses fatores, é necessária a utilização de 

softwares específicos que extraem as informações úteis para as análises. (BAMBA e 

FUKUSAKI, 2006; TIKUNOV et al., 2005). 

O pré-tratamento dos dados promove a desconvolução dos cromatogramas 

baseado nos dados de MS, alinha, centraliza e normaliza os cromatogramas  

obtidos, além de extrair e exportar  os dados dos cromatogramas de MS tratados na 

forma de tabelas. E são realizados utilizando softwares como MetAlignTM  (RIKILT,  

Holanda),  MSClustTM (Plant Research International, Holanda), XC-MSTM (METLIN, 

EUA), MzMineTM (BMC Bioinformatics, Reino Unido) entre outros.  



 

A infinidade de informações geradas pelas abordagens metabolômicas podem 

ser utilizadas para diversas aplicabilidades, mas para que isso seja possível deve-se 

analisar e manejar adequadamente os dados por meios de métodos in silico. 

Existem vários softwares estatísticos que podem ser empregados para a realização 

desses procedimentos de mineração de dados (data mining), tais como The 

Unscrambler X (CAMO Software, Noruega), SIMCA (Umetrics) ou R (R Project for 

Statistical Computing). Os softwares fazem a comparação requerida entre as 

amostras e obtém as informações relevantes sobre as semelhanças e diferenças 

entre elas. Por exemplo, as análises podem facilitar a visualização de pequenas 

diferenças químicas nos extratos que estão correlacionadas com substâncias 

minoritárias detentoras de atividade farmacológica.  

Para isso, a análise dos dados deve ser realizada através de modelos 

matemáticos e estatísticos adequados para o estudo de correlação entre as 

variáveis, sendo que usualmente são empregados métodos multivariados de análise 

não supervisionados, como HCA (Hierarquical Cluster Analisys – Análise de 

Agrupamento Hierárquico) e PCA (Principal Component Analysis - Análise de 

Componentes Principais), e supervisionados, como PLS (Partial Least Squares - 

Análise por Mínimos Quadrados Parciais), OPLS (Orthogonal Partial Least Squares - 

Análise por Mínimos Quadrados Parciais Ortogonais), e SIMCA (Soft Independent 

Modeling by Class Analogy) (YULIANA, 2011a; WECKWERTH e MORGENTHAL, 

2005; LANG, 2008; KATAJAMAA e ORESIC , 2007; TRYGG, 2007; SHYUR, 2008).  

 A identificação dos metabolitos indicados na mineração de dados é 

preferencialmente feita, dentro da abordagem metabolômica, através da 

desreplicação, a qual é definida como rápida caracterização das substâncias 

discriminantes da amostra visando identificar baseando-se em relatos na literatura e 

que constam em bancos de dados como o SciFinder Scholar® (©American Chemical 

Society), Dictionary of Natural Products© (DNP) (©Taylor & Francis Group)  ou 

PubChem (©National Center for Biotechnology Information), sem necessidade de seu 

isolamento. Somente os metabólitos não identificados na desreplicação precisam ser 

isolados para identificação estrutural (CROTTI et al., 2006; GOBBO-NETO e 

LOPES, 2008; HOSTETTMANN et al., 2001). 

 

 

 



 

2. Conclusões 

 

Os ensaios in vitro de triagem de inibidores das vias COX-1 e 5-LOX-

dependentes revelaram o grande potencial inibitório das espécies da subtribo 

Lychnophorinae estudadas. De 26 espécies estudadas, 20 inibem simultaneamente 

as duas enzimas, sendo nove espécies classificadas como “Ativos” (IC50 40-100 

μg.mL-1), seis espécies como “Potentes” (IC50 10-40 μg.mL-1) e cinco espécies como 

“Altamente Potentes” (IC50 0-10 μg.mL-1) , com valores de IC50 próximos aos valores 

dos fármacos comerciais indometacina e ácido nordihidroguaiarético.  

As impressões digitais metabólicas foram obtidas em UHPLC-UV(DAD)-

MS(OrbitrapTM) e as matrizes de dados obtidas após pré-tramento mostraram-se 

plenamente eficientes para utilização nas análises de correlação in silico, uma vez 

que foi possível apontar nas análises supervisionadas por OPLS-DA quais variáveis 

químicas (centrotipos) são as possíveis  responsáveis pela atividade inibitória. 

Mesmo que as espécies de Lychonophorinae possuam grande similaridade química 

entre si, evidenciada na análise estatística não supervisionada PCA, foi possível 

observar quais variáveis são discriminantes e estão relacionadas à propriedade 

inibitória dupla.  

Dentre as variáveis propostas, cinco foram selecionadas para desreplicação, 

resultando em quatro substâncias. Uma dessas substâncias foi identificada como a 

lactona sesquiterpênica 4,5-diidro-15-desoxigoyazensolido e confirmada pela 

comparação dos perfis de fragmentação com um padrão autêntico. As outras três 

substâncias foram identificados como dois flavonóides 3-O-(acetil-hexosídeo)-

quercetina e 7-O-(cumaroil-hexosídeo)-apigenina e um sesquiterpeno 

hidroxinerolidol. Faz-se necessária a confirmação dos isômeros de posição através 

de isolamento direcionado e por análises de Ressonância Magnética Nuclear.  

Portanto, neste estudo foi possível revelar o excelente potencial de inibição 

das vias COX-1 e 5-LOX pelos extratos brutos de espécies de Lychnophorinae, vias 

que estão envolvidas em diferentes atividades no nosso organismo através da 

produção de eicosanoides, como processos inflamatórios, broncoespasmódicos e 

coagulantes. Assim como propor e identificar as substâncias mais prováveis de 

serem as responsáveis pela atividade inibitória, utilizando como ferramentas as 

análises metabolômicas, através da produção das impressões digitais metabólicas 

dos extratos, e análises de correlação in silico.  
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