


DEDALUS - Acervo - CQ

1111111 11111 1111111111 11111 111111111111111111111111111111 11111111

30100015124

Ficha Catalográfica
Elaborada pela Divisão de Biblioteca e

Documentação do Conjunto das Químicas da USP

Erdelyi, Maria Carolina
E66c Contribuição à farmacognosia de Annona squamosa L.

(Annonaceae) - Acompanhamento da variação de sazonal de
constituintes, aspectos botânicos e avaliação da atividade
antileishmania in vitro / Maria Carolina Erdelyi. -- São Paulo,
2008.

231p.

Dissertação (mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da Universidade de São Paulo. Departamento de Farmácia.

Orientador: Fischer, Dominique Corinne Hermine

1. Farmacognosia 2. Annonaceae: Farmacognosia 1. T.
11. Fischer, Dominique Corinne Herrnine, orientador.

615.321 CDD





(j)edico este tra6a{lio a todas as pessoas 
que me ajudaram a concretizar este projeto. 

(j)edico especia{mente aos meus amigos 
e fami{iares peCa compreensão e paciência. 

}lo meu namorado, que sempre me 
incentivou e apoiou. 



AGRADECIMENTOS 

À coordenação do Programa de Pós-Graduação em Fármaco e Medicamentos da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

Ao (CNPq) pela bolsa concedida. 

Ao Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo auxílio financeiro na aquisição de parte do material 
utililizado no desenvolvimento do trabalho. 

À Diretoria da FCF e ao Setor de Transportes pelas excursões de coleta à Getulina, SP. 

Agradeço aos meus pais, sem eles este trabalho não teria deixado de ser apenas um sonho. 

À minha irmã Cames. 

Agradeço a minha orientadora, Pro:P D(I Dominique Corinne Hermine Fischer, com quem 

aprendi muito. 

Agradeço à minha grande amiga Fabiana Lima Silva. 

Agradeço à todos os professores que colaboraram direta e indiretamente com este trabalho, 

Prof Elizabeth Igne Ferreira, Pro:P D(I Berta Lange de Morretes, Pro:F Dr. Humberto Gomes 

Ferraz, Pro:P D(I Carlota Oliveira Rangel Yagui, Pro:F Dr. Adalberto Pessoa Junior, Pro:F Dr. 

Paulo Roberto Hrihorowitsch Moreno, docentes das disciplinas cursadas, com os quais 

aprofundei os meus conhecimentos. Pro:P D(I Melânia Lopes Cornélio e Pro:F Vicente de 

Oliveira Ferro, que contribuíram muito como membros da banca no exame de qualificação. 

Pro:P D(I Silvia Reni Bertolin Uliana, Pro:P D(I Valentina Porta, Pro:P D(I Maria Inês Rocha 

Miritello Santoro, Pro:P D(I Erika Rosa Maria Kedor pelo trabalho em conjunto. Pela ajuda 

técnico-científica, agradeço à Pro:P D(I Maria Luiza Faria Salatino e Pro:F Antonio Salatino, 

Pro:F Dr. José Rubens Pirani, Pro:F Dr. Renato de Mello-Silva que sempre estiveram à 

disposição e prontos para ajudar. À Pro:P D(I Silvia Berlanga de Moraes Barros pela 

disponibilização de equipamentos. 



Agradeço pelo apoio técnico a Roberto de Jesus Honório, Gledson Manso Guimarães, José 

Alexandre Coelho Pimentel, Katia Cirlene Alves Botelho, Charles de Lima Brito, pelo apoio e 

ajuda de sempre. 

Agradeço aos funcionários, Elaine Midori Y chico, Jorge Alves de Lima, Kelma Lydis 

Oliveira Alves Guitman, Susy Ramos, Luiz Carlos Caous, Auriluce Missiano de Oliveira, 

Luís Alberto Vilarinho Gioso, Renato Flamini, Adriana de Almeida Barreiros, Ângelo 

Antonio A. Correa da Cruz, Leila Aparecida Bonadio, Adalto S. de Oliveira, pela ajuda e boa 

vontade. 

Agradeço ao Sr. Antonio Carlos Franco Barbosa pela ajuda técnica na preparação de corte 

histológicos para o trabalho botânico. 

Agradeço aos estagiários Felipe Murro Capeli, Solange Bianchi Constantino, Simone Rachid 

Pfannemuller, Eduardo Castilho da Silva. 

Aos amigos Pedro López García, Fábio Pereira Gomes, Eunice Kazue Kano, pelo trabalho em 
conjunto. 

Agradeço aos meus amigos Josseara, André, Gil, Leandro, Alberto, Carlos, Fernando, 

Alessandro, Danilo, Rogéria, Marcel e Angel pela amizade e companheirismo. 





ERDEL YI, M .C. Contribuição à farmacognosia de Annona squamosa L. (Annonaceae) 
Acompanhamento da variação sazonal de constituintes, aspectos botânicos e avaliação d 
atividade antileishmania in vitro. 2008 . 231f Dissertação de Mestrado - Faculdade de Ciência 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

RESUMO 

As doenças tropicais endêmicas representam um grave problema sócio-econômico, no Brasil 

e no mundo. A leishmaniose insere-se neste quadro. Considerando o surgimento da resistência 

dos parasitas e a séria toxicidade da terapêutica convencional, a busca de novas alternativas é 

urgente. A família Annonaceae tem mostrado ser rica fonte de compostos com atividade 

antiprotozoária. Neste contexto, Annona squamosa L. foi selecionada. Sendo mais conhecida 

como "fruta-do-conde", apresenta uso na medicinal popular, como: antihelmíntica e no 

combate aos ectoparasitas. Entre os principais metabólitos secundários da espécie, citam-se: 

alcalóides isoquinolínicos, acetogeninas, flavonóides e óleo volátil. A atividade biológica de 

A. squamosa tem sido investigada, entretanto, aquela referente à ação antileishmania 

permaneceu inexplorada, até o presente trabalho, no qual foram avaliadas amostras referentes 

aos alcalóides totais, ao extrato hidroetanólico, aos infusos e frações orgânicas dos extratos 

obtidos, a paltir de: folhas, pericarpos, sementes e arilos, coletados em quatro fases anuais. Os 

ensaios in vitro foram realizados frente às formas promastigotas de Leishmania amazonensis, 

tendo-se realizado, em paralelo, avaliação da citotoxicidade in vitr-·o frente a células epiteliais 

humanas. Os mesmos extratos foram submetidos ao estudo químico para acompanhamento da 

variação sazonal qualitativa e quantitativa de classes de componentes e seus marcadores, 

selecionados por sua ação antileishmania potencial. As análises abrangeram alcalóides, 

flavonóides, polifenóis totais e taninos, tendo-se empregado as técnicas cromatográficas 

(CLAE, CCD) e a espectrofotométrica. Em complementação, efetuou-se o estudo 

morfoanatômico de folha. Os resultados serviram de estímulo para a continuidade do estudo 

visando ao isolamento de compostos bioativos. 

Palavras-chave: Annona squamosa L., alcalóides isoquinolínicos, atividade antileishmania in 

viú·o, citotoxicidade in vitr-·o, variação sazonal. 



ERDELYI, M.C. Phannacognosy of Annona squamosa L. (Annonaceae) - Seasonal variation 
of constituents, botanical aspects and in vitro antileishmanial activity. 2008. 231 f. 
Dissertation, Master Degree - Faculdade de Ciências Fannacêuticas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 

ABSTRACT 

Leishmaniasis, as welI as other protozoal tropical endemic diseases, remains a serious Public 

Health problem alI over the world. New altematives for their treatment are urgent1y needed, 

since the parasite resistance is increasing and the high toxicity of the conventional medicines 

reduces its patient adherence. In last decades, several vegetal species from the Annonaceae 

family showed to be a rich source of potential antiprotozoal metabolites. Therefore, Annona 

squamosa L. was selected. Although is largely Imown for its fleshy and flavorous fruits called 

"pinhas" and "fruta do conde", some medicinal properties have been attributed to different 

plant paIts including the antihelminthic and against ectoparasites. The main secondary 

metabolites found in the species were: isoquinoline alkaloids, acetogenins, flavonoids and 

volatil oiL In this work, the in vitro antileishmanial activity was investigated for the total 

alkaloid and hidroalcoholic extracts, infuses and organic fractions from leaves, fruits, seeds 

and arils of A.squamosa collected in the four anuual phases. In vitTO tests were also perfonned 

to evaluate the cytotoxic activity of extracts. Qualitative or quantitative analyses of alkaloids, 

total phenolics, total flavonoids and tanuins were done by HPLC, spectrophotometric and 

TLC methods. The morphoanatomical study of leaves was also presented and illustrated by 

photos and photomicrographies. The results have encouraged deeper researches and further 

isolation ofbioactive compounds 

KEYWORDS: Annona squamosa L., isoquinoline alkaloids, antileishmanial in vitro, activity, 

cytotoxicity in vitro, seasonal variation. 
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Quadro 5 - Alcalóides proaporfínicos encontrados no gênero Annona 

Alcalóide proaporfínico 

estefarina 

[44] 

glaziovina 

[45] 

oxoglaucina( O-metilatreolina) 
[46] 

(-): dado não especificado 

Estrutura química 

CH30 

HO 

o 

Espécies 

Annona cacans 
Warm. 

A. cherimo/ia Mill. 

A. glabra L. 

A. hayesií Saff. 

A. muricata L. 

A. purpurea Moc. 
& Sessé ex Dunal 

A. cherimolia Mill. 

A. purpurea Moc. 
& Sessé ex Dunal 

A. purpurea Moc. 
& Sessé ex Dunal 

A. glabra L. 

A. cherimolia Mill. 

Órgãos vegetais 

(-) 

caule 

caule e pericarpo 

casca 

folha, casca de caule e 
raIZ 

(-) 

caule 

casca de caule 

(-) 

folha 

caule, folha 

(-) 

caule 

Referências 

SAlTO; 
ALVARENGA, 1994 
CHEN; CHANG; WU, 
1997b 

CHANG et ai, 2000a 

RASAMIZAFY et ai, 
1987 

LEBOEUF et ai, 1981 

SONNET; 
JACOBSON,1971 
CHANG et ai, 2000b 

SIMEON; RIOS; 
VILLAR, 1989 

SONNET; 
JACOBSON,1971 

CHANG et ai, 1998a 

CHANG et ai, 1998a 
CHANG et ai, 2000b 
TIAN et ai, 2001 

CHEN; CHANG; WU, 
1997b 

'..11 
VI 



Quadro 6 - Alcalóides fenantrênicos encontrados no gênero Annona 

Alcalóide fenantrênico 

argentinina 
[47] 

Estrutura química 

AcO 

CH30 

Espécies 

Annona montana 
Macfad. 

Órgãos vegetais 

folha e casca de caule 

folha 

Referências 

Y ANG; CHENG, 1979 

WU et aI, 1993 

VI 
0\ 



Quadro 7 - Alcalóides pirimidina-p-carbolínicos encontrados no gênero Annona 

Alcalóide 

anomontina 
[48] 

n-hidroxianomontina 
[49] 

Estrutura química 

II 
N 

................ ./" .......... ~ _/ .............. ./ 

N/~ 

)l~ 
H

2 
N 

I 

I 
OH 
N/~ 

H2)l~ 

N 

Espécies 

Annona foetida 
Mart. 

A. montana 
Macfad. 

A. foetída Mart. 

A. montana 
Macfad. 

Órgãos vegetais 

casca 

lenho e raiz 

folha e casca de caule 

lenho e raiz 

Referências 

COSTA et ai, 2006 

LEBOEUF et ai, 1982b 

COSTA et ai, 2006 

LEBOEUF et ai, 1982b 

;;';' 
(") 
c: 

cC:: 
::> Ql 

~. ~ OJ 
c;; a. -
c;:ro OJ 
DI (") c.. _ . r-
ro ~' -
~ 2. o 
(f) cn-i 
~' ;;';1 m 
Jl 3 o 
=- ~ » 
o ro· ê-. 'Jl 
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2.2.2.2 Flavonóides 

o número de flavonóides isolados a partir de espécies do gênero Annona (Quadros 

8 e 9) é reduzido, comparado ao número de alcalóides. Entre os compostos isolados, 

predominam os O-heterosídeos (Quadro 8) em relação às geninas (Quadro 9), assim 

como a classe dos flavonóis (Quadros 8 e 9). 



Quadro 8 -O-Heterosídeos de flavonóis encontrados no gênero Annona 

O-Heterosídeos de flavonóis 

3-0-[3" ,6"-di-0-p
hidroxicinamoil]-~

galactopiranosil-canferol 

[50] 

6"-0-p-hidroxicinamoil-~

galactopiranosil-canferol 

[51] 

HO 

HO 

Estrutura química 

OH 

O 

-:?' 
OH 

~ ~ 

I f ' 

~
E" o 

HO HO 

HO o o~ 
HO . ~ ~OH 

Espécie 

Annona dioica 
A. St.-Hil 

A. dioica 
A. St.-Hil 

Órgão vegetal 

folhas 

" 

Referência 

VEGA et ai, 2007 

VEGA et ai, 2007 

VI 
'O 



Quadro 8 - Continuação 

O-Heterosídeos de flavonóis 

3-0-p-galactopiranosil
canferol 

[52] 

3-0-galactosídeo - miricetina 

[53] 

HO 

Estrutura química 

HO 

HO 

o 

-;::?........... _OH 

~J 
O~O) 
HO~OH 

OH 

H 

HO H~Y9 H 
HO~ 

HO 

Espécie 

Annona dioica 
A. St.-Hil 

A. squamosa L. 

Órgão vegetal 

folhas 

" 

Referência 

VEGA et ai, 2007 

KOTKAR et ai, 
2002 

0'1 
o 



0\ ....... 



Quadro 8 - Continuação 

O-Heterosídeos de flavonóis Estrutura química 

OH 

HO, ~ ~O_ {X 
CH) 

3-0-ramnosídeo- isoramnetina YA 
[56] HO HO * 

HO o CH) 

HO 

OH 

HO 
H 

3-0-ramnosídeo -quercetina 

HOO* [57] HO o 

HO CH) 

HO 

Espécie Órgão vegetal 

Annona purpurea 
Moc. & Sessé ex " 

Dunal 

A. purpurea Moc. " & Sessé ex Dunal 

Referência 

CHANG elal, 
1998 

CHANG elal, 
1998 a 

0"1 
N 



Quadro 8 - continuação 

O-Heterosídeos de 
flavonóis 

3-0-ramnosídeo -
tanarixetina 

[58J 

3-0-rutinosídeo -
quercetina 

[59J 

HO 

:~o 
HO 

Estrutura química 

OH 

OCH3 

HO HO 0* 

HO o CH3 

OH O 
HO 

HO 

o 

H 

Xl
o CH3 

HO OH 
H 

HO 

OH 

Espécie 

Annona purpurea 
ioe. & Sessé ex Dunal 

A.squamosa L. 

A. cherimolia Mill. 

Órgão vegetal 

folhas 

folhas 

Referência 

CHANG et aI, 1998 a 

SEETHARAMAN,1986; 

KOTKAR et aI, 2002; 

VILLAR et aI, 1984 

0'1 
w 



Quadro 9 - Geninas de flavonóis e de flavo nas, encontrados no gênero Annona 

Geninas de flavonóis 

HO 
canferol 

[60] 

isoramnetina HO 

[61] 

HO 

isoquercitrina 

[62] 

Estrutura química 

H 

OH 

OH 

OH 

Espécie 

Annona warmingianc 
Mello-Silva & Pirani 

A. tomentosa R. E. F r 

A. dioica A. St.-Hil 

A. monticola Mart 

A. cherimolia Mill. 

Órgão vegetal 

folhas 

" 

" 

Referência 

SANTOS, SALA TINO, 
2000 

VEGA et ai, 2007 

SANTOS, SALA TINO, 
2000 

VILLAR et ai, 1984 

0\ 
~ 



Quadro 9 - continuação 

Geninas de flavonóis Estrutura química 

quercetina HO 

[63] 

OH O 

3,7- éter-dimetílico -quercetina 
CH30 

[64] 

OH O 

Geninas de flavonas 

HO 

luteolina 

[65] 
OH O 

Espécie 

Annona cherimolia 
Mill. 

A. crassiflora Mart. 
A. monticola Mart 

A. squamosa L. 
A. warmingiana 

R.E. Fr 

A. squamosa L. 

A. tomentosa R.E. 
Fr. 

Órgão vegetal 

folhas 

" 

" 

Referência 

SEETHARAMAN, 
1986; VILLAR et ai, 
1984 

KOTKAR et ai, 2002 

SANTOS, 
SALATINO,2000 

OI 
VI 
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2.2.2.3 Outros componentes encontrados no gênero Annona 

Além de alcalóides e flavonóides, outras classes de compostos bioativos de grande 

interesse foram isolados de espécies de Annona, entre as quais citam-se: acetogeninas 

(ARA YA et aI, 2002), ligninas (Y ANG, CHAN e WU, 2005), saponinas (SALUJA e 

SANTANI, 1990) e terpenos (GARG e GUPTA, 2005). 

As acetogeninas possuem um esqueleto de ácidos graxos, formado por 32 a 34 carbonos, 

com ligações duplas e triplas, sem ramificações e no final uma y-Iactona. De 417 acetogeninas 

isoladas até 2005, 293 pertencem ao gênero Annona (BERMEJO et aI, 2005). 

As ligninas e sapo ninas também estão presentes no gênero, porém de forma menos 

expressiva (LEBOEUF et aI, 1982). 

Entre os terpenos presentes no gênero, foram identificados cerca de 53 componentes no 

óleo volátil de cinco espécies de Annona, sendo l3-cariofileno o componente majoritário em A. 

muricata, A. reticulata e A. squamosa, e terpinen-4-01, em A. cherimola e A. senegalensis 

(WELE et ai, 2004). No óleo volátil de A. cherimolia foram encontrados a.-terpinoleno, 13-

pineno, l3-fenchila e germacreno, igualmente, majoritários (RIOS et ai. , 2003). Em A. glabra, 

a presença de limoneno, 0.- felandreno e l3-ocimeno foi reportada por SANTOS et ai (1998) e 

de blumenol A, nas folhas (LIU et ai, 1999). 

2.2.3 Annona squamosa L. 

A. squamosa é uma das mais estudadas espécies do gênero do ponto de vista químico, 

apresentando alcalóides (Quadro 10), flavonóides (Quadro 11), além de acetogeninas, 

terpenos, saponinas, ligninas e neoligninas (LEBOEUF et ai, 1982; SEETHARAMAN, 1986; 

GARG e GUPTA , 2005; YU et ai, 2005; YU-LIANG et ai, 2005; CHA V AN, SHINDE e 

NIRMAL, 2006; MORITA et ai, 2000; YANG, CHANG e WU, 2005; SALUJA e 

SANTANI, 1990). 

Os alcalóides isoquinolínicos estão entre os compostos mais freqüentes de A. 

squamosa. Até a presente revisão, foi relatado o isolamento de 19 deles (Quadro 10). A 

grande maioria deles consitui-se de alcalóides aporfínicos, seguida pela subclasse dos 

oxoaporfínicos. 
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Os frutos são apocárpicos, pseudosincárpicos ou sincárpicos, com número variável de 

carpídios. São, ainda, sésseis ou estipitados, secos ou carnosos, deiscentes ou indeiscentes. 

Mostram disposição livre entre si ou podem estar reunidos em formato estrobiliforme. Possuem 

sementes com endosperma ruminado e embrião diminuto, estando presas aos funículos longos, 

sendo freqüentemente ariladas (SIMPSON, 1953; HUTCHINSON, 1973; BARROSO, 1978; 

BARROSO et aL, 1999; BHA TTACHARY A e JOHRI, 1998, LOBÃO, 2005; KESSLER, 1993). 

2.3.2.2 Caractereres anatômicos 

Na família Annonaceae, geralmente, as folhas apresentam epiderme unisseriada, podendo 

ser plurisseriada em alguns gêneros, como em: Cleistopholis, Ellipeia, Miliusa, Mitrephora, 

Pachypodanthium e Xylopia. Em algumas espécies, a epiderme foliar distribui-se em duas 

camadas, sendo que alguns autores denominam a mais interna de hipoderme (METCALFE e 

CHALK, 1979). 

As células epidérmicas são poligonais ou irregulares, no contorno, apresentando, às vezes, 

papilas na face adaxial. A cutícula pode ser espessa a moderadamente espessa e estriada, com 

estrias visíveis sobre as células-guarda e os tricomas (METCALFE e CHALK, 1979; 

BHATTACHARYYA e JOHRI, 1998). 

A presença de cristais, na epiderme, é comum sendo mais freqüentes, neste tecido, do que 

ao redor dos feixes vasculares e mesofilo. Podem ocorrer cristais prismáticos, isolados ou em 

bainha cristalífera, e drusas (METCALFE e CHALK, 1979). 

Em algumas espécies, as células epidérmicas da face abaxial, apresentam papilas 

interligadas por cutícula rugosa (CRONQUIST, 1981). 

Os estômatos são numerosos e encontram-se na face abaxial. Em espécies tropicais de 

Artabotrys e em espécies de Deerigothamnus. podem ser observados na face adaxial. Em 

espécies de Artabotrys e Guatteria podem ser vistos na epiderme da nervura mediana na face 

adaxial. 

Embora sejam, geralmente, paracíticos, há registro de estômatos anisocíticos, em Miliusa 

tomentosa, com células anexas comuns a dois estômatos (METCALFE e CHALK, 1979; 

BHATTACHARYYA e JOHRl, 1998)~ 
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o pecíolo comumente apresenta feixes vasculares espaçados. 

Na maioria das anonáceas, há um único arco vascular, na base do pecíolo, dividindo-se 

posteriormente em três. No pecíoló distaI, é comum observarem-se idioblastos no parênquima 

fundamental externo aos feixes vasculares, além de fibras envolvendo o sistema vascular 

(CRONQUIST, 1981; METCALFE e CHALK, 1950). 

Em relação às sementes, segundo a classificação proposta por Comer (1976), baseada na 

diferenciação e estrutura dos tegumentos, a família Annonaceae apresenta semente mesotestal, 

onde a principal camada mecânica encontra-se na região mediana da testa, entre a camada externa 

e interna. 

O endosperma é caracteristicamente ruminado, apresentando profundas dobras ou 

invaginações dos tecidos externos, para o interior (BELTRATI, 1994). SMOVA (1988) descreveu 

a presença de camada de células taníferas formando um U, dividindo a parte interna da semente 

em duas câmaras, cuja forma e tamanho variam conforme a espécie. Segundo o autor, durante o 

desenvolvimento da semente, a câmara externa apresenta-se preenchida por amido, que pode ser 

conduzido para a câmara interna por meio destas células taníferas. Dependendo da espécie, as 

sementes maduras, contêm óleo ou grãos de amido, no endosperma. 

2.3.3 Gênero Annona 

2.3.3.1 Caracteres morfológicos 

Os representantes do gênero Annona são providos de folhas simples, terminais e opostas 

(KESSLER, 1993). 

As flores podem ser simples ou dispostas em inflorescências. Possuem três sépalas 

pequenas, valvares, conectadas ou livres e seis pétalas bisseriadas livres ou conectadas na base. 

Possuem estames numerosos, freqüentemente conectados. O óvulo é único, basal e ereto 

(BARROSO, 1999; HUTCHINSON, 1967; FRIES, 1931). 

Os frutos são carnosos, múltiplos, estrobiliformes ou globosos e compostos de muitos 

carpelos com numerosas sementes (BARROSO, 1999; HUTCHINSON, 1967; LOBÃO, 2006). 
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2.3.3.2 Caracteres anatômicos 

Na folha, é relatada a presença de células esclerenquimáticas com pontoações ramiformes, 

além de epiderme pluriestratificada. Em algumas espécies, as fibras dispõem-se em sentido 

paralelo à superfície foliar. A ocorrência de células mucilaginosas é relatada (METCALFE e 

CHALK, 1950). 

Geralmente, a epiderme da face adaxial é glabra, embora ocorram tricomas tectores 

bicelulares em A. cherimolia. Quando presentes, na face abaxial, os tricomas tectores são 

bicelulares e geralmente curtos, diferentemente daqueles de A. cherimolia. Quando há papilas, na 

epiderme da face abaxial os estômatos dispõem-se em nível inferior àquele das demais células 

epidérmicas, entre as mesmas. Em A. muricata, cristais diminutos ocorrem, de forma rara, na 

epiderme (METCALFE e CHALK, 1950). 

A nervura mediana apresenta faixa simples de tecido vascular. Geralmente, grupos de 

esclereídeos dispõem-se paralelamente à superfície, exceto em A. coriacea e A. foetida, onde 

apresentam disposição no sentido anticlinal (METCALFE e CHALK, 1950). 

Segundo VAN DER HEIJDEN e BOUMAN (1988), o tegumento interno das espécies deste 

gênero, não é lignificado e não apresenta cristais, o que o diferencia, por exemplo, daquele do 

gênero Rollinia. 

Nas sementes do gênero Annona, a região micropilar transforma-se em um anel 

pluriestratificado e nas sementes imaturas, forma um cone estreitamente envolto pelo tegumento 

médio fibroso (METCALFE e CHALK, 1950). 

O arilo origina-se a partir da região subepidérmica externa do tegumento, sendo revestido 

por células epidérmicas de tamanho reduzido (METCALFE e CHALK, 1950). 

SMOV A (1988) verificou que, o tegumento interno apresenta-se, em parte multisseriado e 

em outra, unisseriado sendo que, o primeiro apresenta prolongamento em direção à região de 

micrópila. As células do tegumento mais externo apresentam as paredes uniformemente 

lignificadas e espessadas, enquanto que, o tegumento interno unisseriado apresenta espessamento 

lignificado, nas paredes radiais e tangenciais externas. Não há cristais. Na extremidade da 

micrópila, há massa gordurosa de parênquima formando um opérculo incipiente que fecha 

parcialmente a abertura do tegumento fibroso. 

Segundo SMOVA (1998), o tecido que preenche a micrópíla, em espécies do gênero 

Annona, Xylopia aromatica and X emarginata, origina-se da região interna do tegumento 
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externo, enquanto CORNER (1949, 1976) atribuem sua origem à região interna, em Annona 

squamosa e em espécies de Xylopia . 

VAN DER HELRDEN & BOUMAN (1988) atribuíram a origem da micrópila, no gênero 

Annona, bem como no Rollinia, ao tecido externo presente nesta região. 

2.3.4 Annona squamosa L. 

2.3.4.1 Caracteres morfológicos 

As folhas, alternas dísticas, apresentam pecíolo sulcado, com cerca de 0,7 de largura por l,S 

cm de comprimento, sendo glabro a glabrescente. O formato da lâmina foliar é lanceolado ou 

oblongo-Ianceolado. As dimensões variam de 3,5 a 8,5 cm de comprimento por 2 a 5cm de 

largura. A lâmina é membranácea, possui base e ápice agudos, com margem plana. As folhas 

apresentam de 6 a 11 pares de nervuras secundárias, e tricomas esparsos, simples, hialinos 

ocorrendo, principalmente, sobre a superfície das nervuras. (SOUZA, 2003; CORRÊA, 1984; 

PONTES, BARBOSA e MASS, 2004). 

As flores são isoladas, axilares, com dimensões variando de 3,5 cm de comprimento a 

I,Scm de largura; tendo tricomas simples, raros e hialinos. As sépalas possuem formato ovado. 

São concrescidas na base, ciliadas, possuem ápice agudo, tricomas simples e hialinos, na face 

externa. As pétalas ocorrem em número de três e são unisseriadas, livres, estreito-oblongas, 

pubescentes na face externa e glabrescentes na face interna. Os estames são papilosos no ápice. O 

estilete é estreitado no ápice e pubescente. Os carpelos são numerosos, o ovário pubescente, 

contendo um óvulo basal. 

O fruto é sincárpico, ovado a cordado, com aréolas proeminentes e desprovidas de apículo. 

As sementes pretas são oblongas, nítidas e glabras, medindo aproximadamente I,Scm de largura 

por lcm de comprimento. Possuem tegumento rígido, com formação (rudimentar) de arilóide em 

forma de rim ao redor do hilo e da micrópila (MASS, 2002; PONTES, BARBOSA e MASS, 

2004; LIMA-BRITO et aI, 2006). 
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2.3.4.2 Caracteres anatômicos 

Na India, KUMAR et aI (2005) descreveram a anatomia de folha. A semente, igualmente. 

foi descrita (SVOMA, 1998; HAYAT, 1963). 

A epiderme das folhas de A.squamosa é uniestratificada, apresentando cristais prismáticos 

de oxalato de cálcio. A folha é hipoestomática. Na epiderme da face abaxial ocorrem tricomas 

simples e estrelares (KUMAR et aI, 2005). 

O mesofilo é dorsiventral e apresenta duas camadas de parênquima paliçádico. 

Na nervura mediana, o parênquima fundamental apresenta dutos secretores, contendo 

mucilagem. Na região adaxial, são encontrados grupos de esclereídeos (KUMAR et ai, 2005). 

Na região subepidérmica, há uma a duas camadas de células colenquimáticas. O sistema vascular 

é do tipo colateral. 

A semente apresenta tegumento espesso e fortemente lignificado (HA Y A T, 1963). 

SMOVA (1998) estudou a região micropilar e em contraste com CORNER (1949, 1976), 

afirmou que a micrópila origina-se a partir da região interna do tegumento externo e não da sua 

região interna como afirmaram os últimos. 

Segundo a literatura disponível até o momento, a anatomia de pericarpo de A. squamosa 

não foi estudada previamente. 
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Tanto os frutos como as sementes, são utilizados como inseticidas (SCHUL TES e REIS, 

1995), sendo que as sementes são usadas na indução de aborto (SCHUL TES e REIS, 1995). O 

infuso apresenta emprego no combate aos piolhos e outros ectoparasitas (LIMA-BRlTO et aI, 

2006; GRlTSANAP AN, KLA YMONGKOL, W ANNASA WAGE, 2007). Além disto, as 

sementes são tidas como tóxicas e podem causar cegueira (CORRÊA,1984; LORENZI, 

2002). 

Tanto as cascas de caule como as raízes são indicadas em acidose metabólica e em 

problemas urinários, como a cistite (CABRERA, 1971). 

Às raízes são atribuídas ainda, propriedades purgativas, havendo relatos de seu uso em 

problemas na coluna vertebral (CORRÊA, 1984; LORENZI, 2002). 

2.5 Atividades farmacológica, biológica e toxicidade de A.squamosa 

O uso tradicional de A. squamosa por povos de diversas partes do mundo e com diversas 

finalidades despertou o interesse para o estudo farmacológico, tendo sido avaliada em 

diferentes modelos experimentais. 

Até o momento, registram-se pesquisas referentes às seguintes atividades: antimalárica 

(EL TAHIR et aI, 1999), anti-helmíntica (CHOUDHARY, 2007), escabicida 

(INTARANONGPAI et aI, 2006), vasorelaxante (MORlTA et aI, 2006), antibacteriana 

(WIART et aI, 2005), antioxidante (SHIRW AIKAR et aI, 2004 a), antifungica (AHMAD e 

SULTANA, 2003), citotóxica frente às células tumorais de cólon e de pulmão (HATANO et 

aI, 2003), entre outras. 

Em estudo publicado em 2005, folhas de A. squamosa revelaram ser eficazes contra 

rota-vírus (GONÇALVES et aI, 2005). 

Semelhantemente, o extrato metanólico do fruto de A. squamosa levou à significativa 

inibição da replicação do vírus HIV em linfócitos (WU et aI, 1996). 

A atividade antioxidante das sementes de A. squamosa motivou o recente lançamento de 

produto cosmético, no qual foram incluídas como agente antioxidante (P AUFIQUE, 2007; 

SINGH e IA Y APRAKASHA, 2006). 

O uso tradicional das sementes, em função de sua atividade inseticida (SCHUL TES e 

REIS, 1995), incentivou pesquisas (SAMP A et aI, 2006; MAHESHW ARl, KOTKAR e 
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MENDK1, 2006; SIKDAR, 2006) e resultou no desenvolvimento de novos produtos, com esta 

finalidade. 

Outra ação confirmada das sementes, a partir de indicação de uso popular, foi a 

atividade antitumoral (MORTON, 2007). Em estudos em células de carcinoma hepático 

humano, apresentaram atividade superior ao 5-fluorouracil, composto usado como referência, 

tendo levado à produção de medicamento antitumoral (ZHANG, 2006 a,b,c). 

Os alcalóides totais de A. squamosa demonstraram diferentes atividades, como: 

larvicida, frente ao mosquito Anopheles stephensis (SAXENA et ai, 1993), antihelmíntica 

(CHOUDHARY, 2007), antiespasmódica, antihistamínica (GARG e GUPTA, 2005) e ação 

inotrópica positiva sobre o coração (WAGNER et aI, 1980). 

Frente ao ectoparasita humano Pediculus humanus, vulgarmente conhecido como piolho 

(INTARANONGPAI, CHAVASIRI e GRITSANAPAN, 2006), as sementes demonstraram 

atividade escabicida. 

A atividade antiinflamatória de caules foi comprovada por YEH e colaboradores (2005), 

tendo isolado o componente terpênico bioativo. 

Extratos aquosos de folhas de A. squamosa tiveram a atividade antidiabética 

comprovada em modelos experimentais in vivo (KESARI et ai, 2004), tendo sido elucidado o 

mecanismo de ação (KALEEM et ai, 2006). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

A presente pesquisa teve por metas realizar o estudo de Armona squamosa L. 

(Annonaceae) para a avaliação do potencial antileishmania de extratos aquosos, 

hidroetanólicos e dos alcalóides totais de folhas e de pericarpos, coletados em diferentes 

épocas anuais e estágios de maturação do fruto. 

3.2 Objetivos específicos 

- Obtenção dos alcalóides totais e dos extratos brutos hidroetanólico e aquoso de folha, 

pericarpo (verde e maduro), semente e arilo, 

- Obtenção das frações orgânicas dos extratos bioativos, 

- Pesquisa e detecção de marcadores alcaloídicos e flavonoídicos selecionados, nos 

extratos e frações bioativos, 

- Determinação dos teores de classes de metabólitos secundários (alcalóides totais, 

polifenóis totais, flavonóides totais e taninos) e quantificação de marcador específico 

(isocoridina) nos alcalóides totais, 

- Avaliação da atividade leishmanicida in vUro dos alcalóides totais, extratos e frações 

orgânicas frente às formas promastigotas de Leishmania amazonensis 

(MHOM/BR/731M2269), 

- Avaliação da citotoxicidade in vitro dos alcalóides totais e frações orgânicas em 

células epiteliais humanas HEP2, 

- Estudo morfoanatômico de folha. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material botânico 

o material botânico foi coletado a partir de espécimes de Annona squamosa L. 

(Annonaceae) cultivados em propriedade rural particular em área localizada entre as seguintes 

coordenadas: 49° 59' 3"de latitude Oeste, 21 0 45' 602" de longitude Sul situada no município 

de Getulina (SP), a 447 Km de São Paulo. 

As coletas dos ramos aéreos de cinco espécimes de A. squamosa foram realizadas nas 

quatro épocas anuais: verão (21 de fevereiro de 2006), outono (09 de maio de 2006), inverno 

(11 de agosto de 2006) e primavera (15 de novembro de 2006). Os exemplares foram 

demarcados para o acompanhamento sazonal, sendo que nas três primeiras coletas os 

espécimes encontraram-se na fenofase de frutificação, enquanto que, na última coleta estavam 

em fase de floração. 

Os frutos (pericarpos) foram coletados a partir de 10 exemplares, selecionados 

aleatoriamente nas três primeiras coletas, tendo sido considerados em conjunto ("pool"), 

representando cada época de coleta para fins de estudo químico. 

Exsicatas de ramos aéreos foram identificadas pelo Prof. Dr. Renato de Mello-Silva do 

Departamento de Botânica do IB-USP e depositadas no Herbário (SPF) do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP), sob a denominação de Erdelyi 1. 

Parte do material vegetal foi submetida ao processo de secagem (item 4.3.1), para o 

estudo químico e outra parte, foi conservada em etanol 70% (v/v), para o estudo botânico. 

4.2 Material vegetal estudado 

O material vegetal destinado ao estudo químico e avaliação da atividade biológica de 

A.squamosa, constituiu-se de folhas e pericarpos, coletados nas 4 épocas (coletas 1,2, 3 e 4) 

e, estes últimos, nos estágios de maturação verde (V) e maduro (M), tendo sido utilizados no 

preparo de extratos. 

As partes do pericarpo consideradas, no presente estudo, foram: pencarpo sem 

sementes, semente sem arilo e arilo. 
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Neste trabalho, folhas, pericarpos e suas partes, após o processo de secagem, foram 

genericamente denominados droga. (Tabela 1) 

Tabela 1- Material vegetal destinado ao preparo de extratos para o estudo químico e a 
avaliação de atividade biológica 

ÓRGÃO 

FOLHA 

PERICARPO SEM 
SEMENTES 

SEMENTE SEM 
ARILO 

ARILO 

ESTÁGIO DE 
MATURAÇÃO 

D.a. 

v 

M 

v 

M 

v 

M 

COLETA 

NÚM MÊs 

1 FEV 
2 MAl 
3 AGO 
4 NOV 
1 FEV 
2 MAl 
3 AGO 
1 FEV 
2 MAl 
3 AGO 
1 FEV 
2 MAl 
3 AGO 
1 FEV 
2 MAl 
3 AGO 
1 FEV 
2 MAl 
3 AGO 
1 FEV 
2 MAl 
3 AGO 

Coletas/ NUM: Coleta 1: em 21/02/06 (frutificação), coleta 2: em 09/05/06 (frutificação), 
coleta 3: em 11/08/06 (frutificação), coleta 4: em 15/11/06 (floração). Mês: FEV= 
fevereiro, MAI= maio, AGO= agosto, NOV= novembro. Estágios de maturação do fruto: 
maduro(M), verde (V). (n.a.) = não se aplica. OBS: denominação estendida para 
sementes (sem e com arilo) obtidas de frutos nos dois estágios. 

4.3 Métodos 

4.3.1 Secagem do material vegetal 

Os diferentes órgãos aéreos receberam tratamento diferenciado. As folhas de A. 

squamosa foram dispostas sobre esteira de secagem, à sombra e à temperatura ambiente, 

durante 10 dias. O pericarpo foi fragmentado e seco, em estufa sob circulação de ar 

(F ABBE®), à temperatura de 40°C, por quatro dias. As sementes e os arilos foram separados e 

desidratados em liofilizador (Edwards®) e, posteriormente, foram conservados, em frascos 

hermeticamente fechados. 
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A solução ácida resultante, foi submetida à partição com 3 alíquotas de n-hexano 

(Synth®). Após a lavagem, foi alcalinizada, até pH 9,0-10,0, com solução de hidróxido de 

amônio (Synth®) e submetida à partição com alíquotas de diclorometano (Carlo Erba®) 

(FISCHER et aI, 2004), até a verificação de reação negativa com reativo de Dragendorff 

(WAGNER e BLADTT, 1996). 

As fases diclorometano foram reunidas, filtradas através de filtro contendo sulfato de 

sódio anidro (Ecibra®) e concentradas, em evaporador rotatório, à pressão reduzida, até a 

secura. Após estágio em dessecador, determinou-se a massa de alcalóides totais (g) e 

mantiveram-se em refrigerador, ao abrigo da luz. 

Annona squamosa L. 
(droga*) 

Percolação a frio 

Extrato 
hidroetanólico 

(2g) 

ácido fosfórico 10% (v/v 

I Solucão ácida I 
n-hexano 

I 
I fase ácida I n-hexano / resíduo 

hidróxido de amônio pH: 9,0 

I fase alcalina I 
diclorometano 

I 
fase aquosa I Alcalóides totais I 

I * folhas, pericarpo sem sementes, sementes e arilos 
-- -- J 

Figura 11 - Esquema de procedimento usado na extração de alcalóides totais 
de A. squamosa L. 

I 
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4.3.3.4 Frações orgânicas dos extratos mais ativos frente às formas promastigotas de 
Leishmania amazonensis 

Cerca de 1 g dos quatro extratos aquosos e hidroetanólicos mais ativos frente às formas 

promastigotas de Leishmania amazonensis (item 5.2.1.1), foram deixados em contato com 20 

mL de n- hexano p.a. (Merck~ durante 5 minutos, à temperatura ambiente com posterior 

agitação. Repetiu-se o procedimento, por 4 vezes e reuniram-se as alíquotas que foram, 

posteriormente, filtradas e concentradas em evaporador rotatório (Büchi®), até a secura. 

o resíduo insolúvel foi submetido ao processo, anteriormente descrito, empregando-se, 

sucessivamente, os seguintes solventes: diclorometano p.a. (Carlo Erba®), acetato de etila p.a. 

(Synth~ e metano I p.a. (Merck®). O esquema do fracionamento encontra-se representado na 

Figura 12. 

Determinou-se a massa dos respectivos extratos orgânicos, que foram conservados em 

frascos fechados, em congelador à _6°C, ao abrigo da luz, em frascos hermeticamente 

fechados. Posteriormente, foram submetidos às análises cromatográficas e à avaliação da 

atividade antileishmania. 



A. squamosa L. 
(extratos mais ativos) 

I n-hexano 

I 
I Fração n-hexano I 

I resíduo insolúvel I 

diclorometano 

I 

I 
I Fração diclorometano I 

I resíduo insolúvel I 
acetato de etila 

I 
I Fração acetato de etila I 

resíduo insolúvel I 

metano) 

I Fração metanol_J 

Figura 12 - Esquema de procedimento usado para o fracionamento dos 
extratos brutos de A. squamosa L. 

4.3.4 Estudo químico 

4.3.4.1 Análises espectrofotométricas 
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I 

As determinações espectrofotométricas de flavonóides totais, polifenólicos e taninos 

presentes emA. squamosa foram realizadas na droga (Tabela 1). 
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detenninações, segundo a curva de Ringbom. Os valores de absorbância foram dispostos em 

função da concentração de quercetina (lJ.g/ mL). 

Análise quantitativa de flavonóides totais nos diferentes órgãos vegetais de A. 

squamosa L. , nas quatro épocas anuais 

Alíquotas de 1 mL de extratos da droga obtidos em metanol, confonne anterionnente 

descrito (Preparo das amostras), foram transferidas, em triplicata, para balões volumétricos de 

25 mL, tendo-se adicionado 0,5 mL de solução de cloreto de alumínio em metanol 2,5% 

(m/v). O volume foi ajustado com metanol p.a. (Merck®) (método de FUNARI et ai, 2006 

modificado). Para o branco, procedeu-se de fonna semelhante sem adicionar a solução de 

cloreto de alumínio. Após 30 minutos de reação, detenninaram-se os valores de absorbância, 

nas mesmas condições que o padrão. O teor de flavonóides totais, nos extratos de 

A.squamosa, foi detenninado por meio da equação da reta da curva do padrão de quercetina e 

expresso (%, m/m) como média e desvio-padrão (DP) da concentração de quercetina presente 

(11g! mL). 

4.3.4.1.2 Determinação dos teores de polifenólicos totais e de taninos em 

A.squamosa 

A determinação do teor de polifenóis totais e de taninos foi realizada de acordo com o 

método farmacopêico modificado (FARM.BRAS IV, 2002), em extratos aquosos (22) de A. 

squamosa preparados, a partir da droga (Tabela 1), confonne descrito, a seguir. 

Preparo das amostras 

Cerca de 150 mL de água destilada foram adicionados a 0,75g de droga pulverizada. A 

mistura foi mantida sob refluxo, a 90°C, durante 30 minutos. 

Após o resfriamento, a mistura foi filtrada e transferida para balão volumétrico de 

250mL, tendo-se ajustado o volume com água destilada (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 

2002). 
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Curva de Ringbom do padrão de ácido gálico 

A solução aquosa inicial de ácido gálico (98,S% de pureza, Sigma-Aldrich®) foi 

preparada à concentração de 1 OO~g/mL. Alíquotas de 1 a 20mL (com volume variando de 1 

em 1 mL) foram transferidas para balões volumétricos de 100mL, contendo 70mL de água 

destilada. Em seguida, adicionaram-se SmL de reagente Folin-Denis (WAGNER e BLADTT, 

1996) e, após 2 minutos, 10mL de solução saturada de carbonato de sódio. O volume final foi 

ajustado com água destilada, seguindo-se de agitação (FUNARI, 200S). 

Após 30 minutos da adição do último reagente, foram determinadas as absorbâncias das 

soluções de ácido gálico, a 760nrn, em espectrofotômetro UVNIS (Beckman®, DU-70) 

(FUNARI, 200S). 

A curva de Ringbom foi elaborada (FUNARI, 200S; GARCIA, 2004) plotando-se as 

absorbâncias (100-% T) em função do logaritmo da concentração de ácido gálico. 

Reta de calibração do ácido gálico 

A faixa de concentração de maior linearidade (de 4 à 8 ~g/mL), foi selecionada, a partir 

da curva de Ringbom. A reta de calibração foi construída dispondo-se as absorbâncias em 

função das concentrações das soluções do ácido gálico (~g/mL). 

Análise quantitativa de polifenóis totais e de taninos, nos diferentes órgãos vegetais 

de A. squamosa, nas quatro épocas anuais 

Polifenóis totais 

Alíquotas de SmL de extratos aquosos da droga foram transferidas, em triplicata, para 

balões volumétricos de 2SmL, tendo-se completado o volume com água destilada. 

Posteriormente, SmL desta solução foram adicionados a 2mL do reagente Folin-Denis e 

o volume foi ajustado para SOmL, com solução saturada de carbonato de sódio Exatamente 3 

minutos após a adição do último reagente, efetuaram-se as medidas de absorbância no 

comprimento de onda de 760nrn, tendo-se utilizado água destilada como branco (FUNARI, 

200S). 
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o teor de polifenóis totais presentes nas amostras foi expresso em percentagem média 

(%, m/m) e respectivo desvio-padrão (DP). 

Taninos 

Cerca de 0,5g de pó-de-pele (Merck®) foram adicionados a 50mL de cada um dos 

extratos aquosos da droga (item Preparo das amostras), sob agitação constante, durante 1 

hora, em agitador magnético. O precipitado foi filtrado através de lã de vidro. 

O filtrado foi transferido, em triplicatas de 3,0 rnL, para balão volumétrico de 100mL, 

tendo-se completado o volume com água destilada. Seguiu-se a adição de 5,OrnL de reagente 

Folin-Denis e, após 2 minutos, de 10mL de solução saturada de carbonato de sódio. 

Completou-se o volume do balão e homogeneizou-se. Decorridos 30 minutos, realizou-se a 

leitura a 760 nm (FUNARI, 2005). 

Por meio da reta de calibração do ácido gálico, calculou-se a concentração de 

substâncias fenólicas, que não foram adsorvidas pelo pó-de-pele. O cálculo da porcentagem 

de substâncias adsorvidas ao pó de pele (taninos) foi realizado utilizando-se a expressão 

seguinte: AD= (CI-C2) X 100 

CI 

AD: Porcentagem de adsorção ao pó-de-pele; 

C 1: Concentração de substâncias fenólicas, antes da reação com pó-de-pele; 

C2: Concentração de substâncias fenólicas, após a reação com pó-de-pele. 
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4.3.4.2 Análises cromatográficas 

4.3.4.2.1 Cromatografia em camada delgada 

A análise, por cromatografia em camada delgada (CCD), dos extratos alcaloídicos e das 

frações orgânicas de A. squamosa foi realizada para aqueles que se mostraram mais ativos 

frente às formas promastigotas de L.amazonensis (item 5.2.1.2). 

P.·epa.·o das amostras 

Os extratos alcaloídicos e as frações orgânicas foram solubilizados em metanol à 

concentração de lmg/rnL (WAGNER E BLADT, 1996). As soluções foram aplicadas em 

volumes de cerca de 300 IlL por placa. 

Os padrões de alcalóides foram: isocoridina (98% de pureza, Sigma-Aldrich®) [9] 

e boldina (98% de pureza, Sigma-Aldrich®). As soluções dos alcalóides foram 

preparadas e aplicadas à semelhança das amostras referentes à droga. Ambas as soluções 

foram aplicadas em volumes variando de cerca de 10 !-!LI placa. 

Sistema cromatográfico 

Nas análises dos extratos alcaloídicos e das frações orgânicas por CCD, foram 

empregados, respectivamente, os seguintes adsorventes: sílica gel GFZ54 (Merck®), em 

cromatoplacas com espessura de 300llm. A saturação da cuba foi totaL e o percurso foi de 

12,5 em. O sistema de solventes empregado na análise de AT e das frações foi diclorometano

metano l-acetona (86: 13: 1). 

As cromatoplacas foram visualizadas à luz natural e sob luz UV 254 nm e 266 nm. Em 

seguida, foram reveladas com reativo de Dragendorff (HARBORNE, 1998) para a detecção 

de alcalóides. 
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4.3.4.2.2 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

4.3.4.2.2.1 Análise qualitativa dos extratos hidroetanólicos para avaliação da 
presença de quercetina, quercitrina e rutina, por CLAE 

Prepa.·o de amostra 

Os extratos hidroetanólicos de A.squamosa (item 4.3.3.2) (250 mg) foram solubilizados 

em alíquotas de lrnL de tolueno (p.a Merck®), em triplícata. Posteriormente, a mistura foi 

aquecida a 67°C, em banho-de-água, por 5 minutos, e centrifugada (5000 Lp.m), durante 5 

minutos. O sobrenadante foi separado. Repetiu-se o mesmo procedimento por três vezes, para 

cada extrato. 

O resíduo seco foi suspenso em metanol (1 rnL) e homogeneizado. Após o aquecimento, 

a 67°C, por 5 minutos, centrifugou-se nas mesmas condições anteriores. Separou-se o 

sobrenadante, contendo os flavonóides totais. Repetiu-se o procedimento por três vezes. As 

soluções foram reunidas e levadas à secura, em evaporador rotatório. 

O resíduo foi retomado em 1 mL de metanol (HPLC, Tedia~\ com posterior filtração 

através de membrana (13 x 0,45 11m Millipore®) (FURLAN et ai, 2004). 

As soluções dos padrões de quercetina (95%, Aldrich®), quercitrina (98%, Aldrich®) e 

rutina (98%, Aldrich®), foram preparadas dissolvendo-se 1 mg em 1 mL metanol (HPLC, 

Tedia®), tendo sido filtradas à semelhança das amostras. 

Condições analíticas 

As condições de análise foram baseadas na metodologia utilizada por SCHIEBER 

(2001) e modificada por (FURLAN, 2004). 

A análise das amostras dos extratos hidroetanólicos de A. squamo~u foi realizada, em 

coluna analítica-C I 8 (phenomenex® 150x4,60mm Gemíni 5!l 80A), acoplada a cromatógrafo 

líquido de alta eficiência (Shimadzu® SPD-MlOA VP) O fluxo da fase móvel foi variável e 

ajustado segundo a Tabela 2. Os volumes injetados de amostras (extratos e padrões) foram de 

50!lL. A detecção foi realizada em comprimento de onda de 254 nm e as determinações, em 

triplicata. 
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4.3.4.2.2.2 Análise quantitativa de isocoridina nos extratos alcaloídicos, por CLAE 

Preparo das amostras 

Os extratos alcaloídicos (10 mg) dos diferentes órgãos vegetais de A.squamosa e de 

partes destes foram solubilizados em 10 mL de solução constituída de metano I (grau HPLC -

Iedia®) e água ultrapura (miliQ-plus®), à proporção de 20:80. As soluções foram 

homogeneizadas e submetidas a aparelho de ultra-som, (Thornton®, modelo 1-14) e, em 

seguida, filtradas através de membrana (13,00 x 0,45 Ilm Millipore®). O padrão de isocoridina 

(98% de pureza, Sigma-Aldrich®) foi solubilizado em metano I (grau HPLC - Iedia®) à 

concentração de 10mg/mL 

Condições analíticas 

As condições analíticas empregadas para a determinação de isocoridina nos extratos 

alcaloídicos de A. squamosa foram previamente otimizadas a partir da metodologia modificada 

de Y AN et ai (2004). 

A determinação de isocoridina nas amostras dos AI de A. squamosa foi realizada 

empregando-se como fase estacionária, a coluna analítica C18 (Phenomenex® Synergi 

HydroRP 80 (250x 4,6mm, 5Ilm).] acoplada ao cromatógrafo líquido de alta eficiência 

(Shimadzu®), equipado com detector UV (SPD-M lOA), sistema de bombas (LC-lOAD), 

degaseificador (DGU-14A), injetor automático (SIL-lOAD) e fomo de coluna (CIO-I0AS). 

O fluxo da fase móvel foi ajustado para 1,0 mLlmin, à temperatura de 25°C. 

Os volumes injetados de amostras dos extratos alcaloídicos e das soluções de isocoridina 

foram, respectivamente, de: 50 e 20IlL. 

A fase móvel foi preparada com solução de ácido fórmico (pH 3,5) (solvente A), em 

água ultrapura (miliQ-plus®), e metanol (grau HPLC - Iedia~ (solvente B). A separação foi 

efetuada de forma isocrática, com sistema de solventes constituído de mistura de AlB, na 

proporção 60:40. O comprimento de onda de detecção foi de 254 nm e o tempo de análise; de 

15 minutos. As análises foram realizadas em triplicata. 
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Validação do método 

A validação do método, anteriormente descrito, foi realizada segundo o compêndio de 

Validação de Procedimentos Analíticos - leR Q2 (RI), (2005). As análises de variância 

foram calculadas com auxílio do programa ANOV A. 

Curva de calibração e linearidade 

A curva de calibração foi construída plotando-se as médias das áreas do pico de 

isocoridina de cinco soluções-padrão, em relação às respectivas do mesmo composto. 

A solução estoque de isocoridina foi preparada com, exatamente, 12,5 mg de padrão 

transferidos para balão volumétrico de 25 rnL. Adicionaram-se 20 rnL de metano I e 

submetido a ultra-som, durante 10 minutos. Posteriormente, o volume foi completado com o 

mesmo solvente Alíquotas desta solução foram transferidas para balão volumétrico de 10 mL 

e o volume foi completado com a fase móvel. As concentrações finais das soluções foram 5,0; 

10,0; 50,0; 100,0 e 150,0 f..l g / mL de isocoridina, tendo sido filtradas antes da injeção (13 x 

0,45 11m, Millipore~\ 

Precisão 

A precisão do método foi determinada intra e inter-dia, por meio da análise de soluções 

do padrão de isocoridina em três diferentes concentrações, injetadas cinco vezes consecutivas, 

durante três dias seguidos. As soluções analisadas foram obtidas a partir de solução inicial 

preparada com cerca de 12,5 mg, transferidos para balão volumétrico de 25 rnL, seguindo-se a 

adição de 20 mL de metanol, com posterior agitação, em ultra-som, durante 10 minutos. O 

volume foi completado com o mesmo solvente. 

Três alíquotas desta solução (0,5; 1,0 e 1,5 mL) foram transferidas para balões 

volumétricos (10 mL), tendo-se obtido soluções de 25,0; 50,0 e 75,0 Ilg/ rnL, tendo sido 

filtradas antes da injeção (13 x 0,45 !lm, Millipore~\ 
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Exatidão 

A exatidão foi avaliada pela concordância entre as determinações do padrão e das 

concentrações das amostras. 

As amostras foram fortificadas com quantidade conhecida de padrão e filtradas antes da 

injeção (13 x 0,45 Jlm, Millipore®). 

A solução-padrão em metanol (500 Jlg/ mL) foi preparada conforme descrito na 

avaliação da linearidade. Alíquotas de 0,5, 1,0 e 1,5 mL desta solução foram transferidas para 

três balões volumétricos de 10 mL, para fortificar 0,5 mL de amostra, em três balões 

volumétricos de 10 mL. A concentração final destas soluções fortificadas foi calculada por 

regressão linear. 

Seletividade 

A resposta do sistema foi examinada em função da presença de interferências ou 

sobreposições com o pico de isocoridina e pelo perfil espectrofotométrico no tempo de 

retenção que corresponde a mesma. 

Limite de detecção e quantificação 

o limite de detecção e a reprodutibilidade do sistema cromatográfico foram avaliadas, a 

partir de, exatamente, 12,5 mg de isocoridina em balão volumétrico de 25 mL, tendo-se 

completado o volume, com a fase móvel, anteriormente descrita. Transferiu-se uma alíquota 

de 1 mL desta solução, para balão volumétrico de 1 ° mL e ajustou-se o volume com a fase 

móvel. A solução (50,0 IlglmL) foi injetada cinco vezes, tendo-se calculado a média e o 

desvio padrão relativo. 
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4.3.5 Avaliação da atividade biológica 

Os ensaios para avaliação das atividades antileihmania e citotóxica in vitro foram 

realizados sob a supervisão da Profa. Dra. Silvia Reni Bortolin Uliana, no Departamento de 

Parasitologia, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (ICB-USP). 

4.3.5.1 Atividade antileishmania in vitro 

A avaliação da atividade antileishmania in vitro de extratos e frações orgânicas de 

A.squamosa foi realizada frente às fonuas promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis 

[MHOMIBR/731M2269]. Na primeira etapa dos testes, foram avaliados os alcalóides 

totais e os extratos hidroetanólicos e aquosos. Após a obtenção destes resultados, a etapa 

seguinte destinou-se ao testes das frações orgânicas dos extratos hidroetanólicos ou 

aquosos, que demonstraram pronunciada atividade antileishmania, tendo-se determinado 

as concentrações efetivas, que levaram à inibição de 50% dos parasitas (CEso). 

Parasitas 

As fonuas promastigotas de Leishmania amazonensis (linhagem 

MHOMIBR/731M2269) foram cultivadas, em meio 199 (Gibco-BRL ®), preparado com 

água destilada e adicionado de HEPES (ácido 4-(2-hidroxietil) piperazina-etanosulfônico) 

40 mM, [pH 7,4] além de adenina 0,1 mM e hemina 0,005%(m1v) (ARRUDA et ai, 2005). 

O meio de cultura foi suplementado com soro fetal bovino (SFB) (Sigma®) 10% (v/v) e 

solução de penicilina/estreptomicina (100J.1g1 rnL), submetido à com posterior filtração 

através de membrana (0,22 J.1m - Millipore®), para esterilização e mantido sob prova de 

esterilidade, durante 18 h, a 37°C, em estufa. 

Amostras 

A solubilidade dos extratos e frações de A.squamosa foi determinada em metanol, 

água purificada e dimetilsulfóxido (DMSO), tendo-se selecionado aquele mais adequado 

aos ensaios (DMSO). Em seguida, os A T (0,75mg e 0,25mg) e os extratos aquosos (4 mg), 
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5. RESULTADOS 

5.1 Estudo químico 

5.1.1 Rendimentos dos extratos e teor de alcalóides totais 

Os rendimentos dos extratos aquosos e hidroetanólicos (%, mim) de A. squamosa L. 

obtidos a partir dos diferentes órgãos aéreos e/ou suas partes, coletados nas quatro diferentes 

épocas anuais, estão apresentados na Tabela 4. Os teores de alcalóides totais 

correspondentes encontram-se na Tabela 5. 

Tabela 4 - Rendimentos dos extratos aquosos (AQ) e hidroetanólicos (HE) de órgãos 
vegetais de Annona squamosa L. e de partes destes , obtidos de coletas em 
quatro épocas anuais 

Rendimentos dos extratos 
ÓRGÃO ESTÁGIO DE COLETA (0/0, mim) 

VEGETAlJ MATURAÇÃO 
PARTE . 

EPOCA AQ DE 
NÚM ANUAL 

1 VER 26,8 15,9 

FOLHA 2 OUT 27,9 15,7 
n.a. 

3 INV 33,3 21,1 
4 PRI 19,3 10,3 
1 VER 27,8 15,2 

V 2 OUT 28,1 13,7 
PERICARPO 3 INV 21,5 24,5 
(sem sementes) 1 VER 28,2 12,9 

M 2 OUT 32,5 17,7 
3 INV 25,4 18,8 
1 VER 13,3 15,2 

SEMENTE 
V 2 OUT 19,0 17,0 

(sem arilo) 3 INV 9,3 18,5 
1 VER 16,8 11,3 

M 2 OUT 13,7 16,2 
3 INV 10,2 30,2 
1 VER 39,2 13,3 

V 2 OUT 52,5 52,5 

ARILO 3 INV 42,3 33,9 
1 VER 57,6 59,1 

M 2 OUT 55,9 55,9 
3 INV 35,0 11,7 

Extratos : AQ: aquoso, HE: hidroetanólico. Coletas: NÚM: cronologia e data de coleta (fase do 
vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono-
OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 (floração/primavera-
PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes correspondentes): V: verde, M : maduro.n.a.: 
não se aplica. 
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Tabela 5 - Teor de alcalóides totais (%,mlm) em órgãos vegetais de Annona squamosa L. 
e partes destes (droga), obtidos de coletas em quatro épocas anuais 

ÓRGÃO 
VEGETALI 

PARTE 

FOLHA 

PERlCARPO 
(sem semeotes) 

SEMENTE 
(sem arilo) 

ARILO 

ESTÁGIO DE 
MATURAÇÃO 

o.a. 

V 

M 

v 

M 

v 

M 

NÚM 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

COLETA 

ÉPOCA 
ANUAL 

VER 
OUT 
INV 
PRI 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
INV 

ALCALÓIDES TOTAIS 
Teor 

(%, mim) 

DE 

1,46 
0,57 
1,22 
0,83 
1,60 
0,44 
0,65 
2,20 
0,63 
1,95 
1,44 
0,29 
1,08 
1,20 
0,24 
1,94 
1,48 
0,09 
1,17 
1,16 
0,15 
0,04 

Valores de teor expressos com base no extrato hidroetanólico (DE) (10 g) e na droga (50g) 
Coletas: NÚM: cronologia e data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 
(frutificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 
(frutificação inverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 (floração/primavera-PR!). Estágios de 
maturação do fruto (e sementes correspondentes): V : verde, M : maduro.n.a.: não se aplica. 

5.1.2 Rendimentos das frações orgânicas 

Os rendimentos das frações orgânicas dos extratos hidroetanólicos (HE) e aquosos (AQ) 

de A. squamosa L., que apresentaram maior atividade frente às formas promastigotas de L. 

amazonensis estão na Tabela 6. 
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Tabela 6- Rendimentos das frações orgânicas dos extratos hidroetanólicos e aquosos de A. 
squamosa L. mais ativos frente às formas promastigotas de Leishmania braziliensis 

ÓRGÃO ÉPOCA ESTÁGIO DE FRAÇÃO Rendimento 
EXTRATO VEGETAL/ COLETAS ANUAL MATURAÇÃO ORGÂNICA (% mIm) 

PARTE 
H 18,7 

FOLHA 1 VER 
D 3,6 

n.a. AE 2,4 
M 37,6 
H 8,2 

HE PERICARPO D 7,3 
(sem fi " V AE 7,9 

sementes) 
M 68,1 

H 5,4 
SEMENTE 

3 INV M 
D 5,8 

(sem arilo) AE 8,4 
M 73,8 
H 64,0 

AQ ARlLO " " M 
D 11 ,5 

AE 5,0 
M 16,0 

Frações orgânicas: H: n-hexano, D: diclorom~tano, AE: acetato de etila, M: metanol. Extratos: 
HE: hidroetanólico, AQ: aquoso. Coletas: NUM: cronologia e data de coleta (fase do vegetal): 
Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), 
coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 (floração/primavera-PRI). 
Estágios de maturação do fruto (e sementes correspondentes): V: verde, M: maduro.n.a.: não se 
aplica. 

5.1.3 Teores de flavonóides totais 

Os teores de flavonóides totais, em A. squamosa L., foi determinado e expresso em 

relação à quercetina (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2002), presente na droga. 

Reta de calibração de quercetina 

A reta de calibração do padrão de quercetina (Figura 14) foi construída a partir da curva 

de Ringbom, apresentada na Figura 13. 
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Curva de Ringbom de quercetina 
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T= transmitância 

Figura 13 - Curva de Ringbom do padrão de quercetina [concentrações: 2- 40 
J.1g1mL, reagente: AICi) 2,5% (m/v), 1..:425 nm] 

A reta de calibração da quercetina (Figura 14) foi elaborada com base na faixa de 

concentração (0,8 e 1,4 Ilg/mL), que possibilitou maior linearidade dos dados da determinação 

de absorbância. 

.-
5 1,5 .e, 
~ 
tJ 

'= 

Curva de calibração de quercetina 
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y = O,0758x - 0,0993 

R
2 

=0,9973 

~ 0,5 

~ O 1----------r---------.----------.---------~-------- ~ 
< ° 5 10 15 20 25 

Concentração quercetina (flg/mL) 

Figura 14 - Curva de calibração do padrão de quercetina. [concentrações : 12 - 20 
J.1g1mL), 1..425 nm] 

Os valores médios dos teores de quercetina em A. squarnosa L., encontrados em folhas, 

pericarpos (sem sementes), verdes e maduros, e suas respectivas sementes (sem arilos) e arilos 

isolados, em relação às quatro épocas anuais, encontram-se na Tabela 7. 

Os maiores níveis dos teores de flavonóides totais foram encontrados em folha seguidos 

do pericarpo maduro (Tabela 7). 
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Os maiores teores de flavonóides totais de A. squamosa L., foram observados em folha, 

pericarpo (sem semente) e arilo provenientes da terceira coleta (inverno). Enquanto, as 

sementes não tiveram o mesmo padrão de comportamento e não mantiveram uniformidade 

quanto ao órgão verde e o maduro (Tabela 7). 

Tabela 7- Valores dos teores de flavonóides totais (média ± DP), (Ilg/mL), expressos em 
concentração de quercetina e em percentual (%, mIm) na droga (n=3), 
preparada a partir de órgãos vegetais de Annona squamosa L. e de partes 
destes, obtidos de coletas em quatro épocas anuais 

ÓRGÃO 
VEGETAU 

PARTE 

FOLHA 

PERICARPO 
(sem 

sementes) 

SEMENTE 
(sem arilo) 

ARILO 

ESTÁGIO DE 
MATURAÇÃO 

n.a. 

v 

M 

v 

M 

v 

M 

COLETA 

NÚM 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

ÉPOCA 
ANUAL 

VER 
OUT 
lNV 
PRI 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
INV 
VER 
OUT 
lNV 
VER 
OUT 
INV 

Flavonóides totais 
Teores 

M±D.P. 
(flg/mL) 

13,74 ± 0,15 
11 ,80 ± 0,02 
19,66± 0,04 
9,84 ± 0,01 
0,56 ± 0,06 
0,60 ± 0,03 
0,85 ± 0,02 
1,02 ± 0,01 
0,73 ± 0,03 
8,70 ± 0,01 
0,77 ± 0,01 
0,44 ± 0,02 
0,61 ± 0,01 
0,41 ± 0,05 
0,49± 0,03 
0,45 ± 0,01 
0,46 ± 0,03 
0,48 ± 0,01 
0,62 ± 0,10 
0,57 ± 0,05 
0,45 ± 0,01 
0,60 ± 0,02 

% 
(m/m)* 

0,68 
0,59 
0,98 
0,49 
0,03 
0,03 
0,04 
0,05 
0,04 
0,44 
0,04 
0,02 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 

Valores determinados por espectrofotometria (AICh, l: 425 nm). M: valores médios (n=3), 
D.P: desvio-padrão. Coletas: NUM: cronologia e data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 
21/02/06 (frntificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 
11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 (floração/primavera-PRI). 
Estágios de maturação do fruto (e sementes correspondentes): V = verde, M = maduro. n.a.: 
não se aplica. 
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5.1.4 Teores de compostos polifenólicos totais 

Os teores de polifenólicos totais, em A.squamosa L., foram expressos em teor de ácido 

gálico na droga. 

Reta de calibração de ácido gálico 

A reta de calibração do padrão de ácido gálico (Figura 16) foi construída a partir da 

curva de Ringbom, apresentada na Figura 15. 
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Log concentração de ácido gálico (Jig/mL) 

Figura 15 - Curva de Ringbom do padrão de ácido gálico [concentrações: 1-
20J.lg/mL, reativo de Folin- Denis ),,:760 nm] 
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Figura 16- Curva de calibração do padrão de ácido gálico [I" 760 nm). 
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5.1.4.1 Teores de taninos 

Os valores médios dos teores de taninos, em A. squamosa, presentes em folhas, 

pericarpos (sem sementes), verdes e maduros, e suas respectivas sementes (sem arilos) e arilos 

isolados, nas quatro épocas anuais estudadas, encontram-se na Tabela 9. 

Tabela 9 - Valores dos teores de taninos em percentual (%, mIm), expressos em relação 
aos compostos polifenólicos totais e à droga, preparada a partir de órgãos 
vegetais de A.squamosa L., e de partes destes, obtidos de coletas em quatro 
é(!ocas anuais 

ÓRGÃO COLETA Teores de Taninos 
ESTÁGIO DE % (m/m) 

VEGETAL/ MATURAÇÃO 
PARTE 

, 
NÚM 

EPOCA 
PF* droga** 

ANUAL 
1 VER 69,40 6,43 

FOLHA 
2 OUT 82,17 8,20 n.a. 
3 INV 74,32 8,23 
4 PRI 62,34 4,78 

1 VER 87,08 7,60 
V 2 OUT 40,41 3,45 

PERICARPO 3 INV 93,34 8,43 
1 VER 94,58 6,33 

M 2 OUT 82,99 4,55 
3 INV 90,22 7,05 

1 VER 89,81 5,58 
V 2 OUT 

SEMENTE 
3 INV 96,72 7,30 SEMARlLO 
1 VER 83,73 4,70 

M 2 OUT 
3 INV 50,22 3,50 

1 VER 
V 2 OUT 90,85 3,85 

ARILO 3 INV 92,84 5,03 
1 VER 

M 2 OUT 
3 INV 

Teores de taninos: PF*: valores calculados em relação aos teores de compostos polifenólicos 
totais (PF) (n=3), droga** : valores calculados em relação à droga. Determinações por 
espectrofotometria (reativo de Folin-Denis, À: 760 nm) (n=l) Coletas: NUM: cronologia e data 
de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 
(frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: em 
15/11/06 (tloração/primavera-PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes 
correspondentes): V = verde, M = maduro. n.a.: não se aplica. 





Tabela 10 - Detecção dos marcadores boldina e isocoridina, nos extratos alcaloídicos totais (AT) e frações orgânicas mais ativos, 
por CCD, empregando o sistema cromatográfico SC-l 

Amostra Isolvente 

Frações 
orgânicas 
(extrato de 

origem) 

AT 

diclorometano 
(HE) 

n-hexano (HE) 

diclorometano 
(HE) 

metanol 
(AQ) 

ÓRGÃO 
VEGETAU 

PARTE 

FOLHA 

PERICARPO 

(sem sementes) 

SEMENTE 

(sem ariIo) 

ARILO 

FOLHA 

PERICARPO 

(sem sementes) 

SEMENTE 

(sem arito) 

AR1LO 

ColetaI época 
anual 

INER 

2/0UT 

INER 

I/INV 

I/VER 

INER 

3/INV 

3/INV 

Estágio de 
maturação 

v 

M 

M 

v 

M 

M 

Detecção ManchasD+ 

boldina isocoridina N 

+ 4 

+ 5 

2 

+ 

2 

I 

Resultados da análise por CCD, com uso do SC-l: diclorometano - metanol -acetona (86:13:1).boldina- Rr: 0,43, isocoridina -Rr: 0,81 AT= 
alcalóides totais; Detecção: (+) = presença, (-) = não detectado; Manchas D+, N= número de manchas que reagiram com reativo de 
Dragendorff; Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação 
inverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 (tloração/primavera-PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes correspondentes): V : verde, M : 
m~~~ _ -N 
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5.1.6 Pesquisa e detecção dos marcadores flavonoídicos nos extratos hidroetanólicos, 
porCLAE 

Nas condições cromatográficas empregadas (item 4.3.4.2.1) na análise qualitativa dos 

extratos hidroetanólicos de A. squamosa, o máximo de absorção para todos os marcadores, 

incluindo rutina, quercetina e quercitrina, foi observado, em 254 nm, tendo apresentado 

resolução definida dos picos. No sistema cromatográfico empregado, os tempos de retenção 

(TI") para estes mesmos compostos foi de, respectivamente: 15,58; 37,07 e 20,37 min . 

A análise dos cromatogramas (CLAE) relativos aos 22 extratos hidroetanólicos de A. 

squamosa, preparados a partir da droga constituída de folhas, pericarpos sem sementes, 

sementes sem arilo e arílos (cromatogramas não apresentados), coletados nas quatro épocas 

anuais, mostrou que, somente aqueles das folhas, apresentaram o pico no tempo de retenção 

(Tr: 15,58 min)correspondente ao padrão de rutina (Figura 17). Nestes, o flavonóide foi 

detectado em todas as fases anuais (Figura 18, 19,20,21). 

Nas mesmas condições analíticas, os padrões de quercetina (Tr: 37,07 min.) e de 

quercitrina (Tr: 20,37 min.) não foram detectados, em nenhum dos extratos, não tendo sido 

apresentados os cromatogramas correspondente 
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Figura 17 - Cromatograma CLAEIUV obtido do padrão rutina (Sigma-Aldrich®), 
(10mg/mL), (Tr: 15,58 min) a l.= 352 nm, [Eluição em gradiente. 
coluna: analítica-el8 (Phenomenex® 150x4,60mm Gemini 5" 80A). Fase 
móvel: sol. ácido acético 0,1 % (vlv) (solvente A), e acetonitrila (solvente 
B). injeção: 50 J..lL. 
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Figura 18 - Cromatograma CLAEIUV obtido obtidos dos extratos hidroetanólicos 
de folhas Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), (10mg/mL), (Tr: 
15,58 min) a 1.= 352 nm, [Eluição em gradiente. coluna: analítica-Cl8 
(Phenomenex® 150x4,60mm Gemini 5,. 80A). Fase móvel: sol. ácido 
acético 0,1 % (v/v) (solvente A), e acetonitrila (solvente B). in.ieção: 50 

~ -- - J 
- I 

~ 

'~I 
IX) 

O; ~ 
~ ;; 
:"''1 .- .-. 

~ 

.:~ ~ 
r~ _ .... 
,~ .::~ 

" I ~L j 00 

-tJL ~-~ M A 

- j ~ 
,.-. ,...,., 

<- 4: : :. 

minutos 

Figura 19 - Cromatograma CLAEIUV obtido obtidos dos extratos hidroetanólicos 
de folhas Coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono), (10mg/mL), (Tr: 
15,58 min) a 1.= 352 nm, [Eluição em gradiente. coluna: analítica-Cl8 
(phenomenex@ 150x4~60mm Gemini 5,. 80A). Fase móvel: sol. ácido 
acético 0,1 % (v/v) (solvente A), e acetonitrila (solvente B). injeção: 50 
f.1L. 
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Figura 20 - Cromatograma CLAEIUV obtido obtidos dos extratos hidroetanólicos 
de folhas Coleta 3: 11/08/06 (frutificação/inverno), (10mglmL), (Tr: 
15,58 min) a À= 352 nm, [Eluição em gradiente. coluna: analítica-Cl8 
(phenomenex® 150x4,60mm Gemini 5J1 80A). Fase móvel: sol. ácido 
acético 0,1 % (v/v) (solvente A), e acetonitrila (solvente B). injeção: 50 
J.lL. 
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Figura 21 - Cromatograma CLAEIUV obtido obtidos dos extratos hidroetanólicos 
de folhas Coleta 4: 15/11/06 (floração/primavera), (10mg/mL), (Tr: 
15,58 min) a À= 352 nm, [Eluição em gradiente. coluna: analítica-Cl8 
(phenomenex® 150x4,60mm Gemini 5J1 80A). Fase móvel: sol. ácido 
acético 0,1 % (v/v) (solvente A), e acetonitrila (solvente B). injeção: 50 
plL. 
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5.1.7 Quantificação de isocoridina nos AT deA.squamosa, por CLAE 

o resultado da caracterização quali- e quantitativa dos AT de A.squamosa, empregando 

isocoridina, como marcador, revelou que, o alcalóide está presente, somente, nos extratos 

provenientes de folha e em todas as épocas consideradas (Figura 22). 
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Figura 22 - Cromatogramas CLAEIUV obtidos dos extratos hidroetanólicos de folhas e 
detecção de isocoridina. 14A. Padrão de isocoridina (Sigma-AIdrich~. 14 
(B-E). AIcalóides totais de folha. 14B. Coleta 1: 21/02/06 
(frutificação/verão-VER). 14C. coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono
OUT). 14D. coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV). 14E coleta 4: em 
15/11/06 (floração/primavera-PRI).[Eluição isocrática. fase móvel: (A) 
solução de ácido fórmico (pH 3,5) e (B) metanol (60/40) (v/v), Fluxo 1,0 
mL/min, T: 15 mino °C,Tr da isocoridina = 5,5 min; 1.,= 254 nm]. 





118 

Tabela 11 - Valores dos teores de AT (%,m/m) nas folhas (droga) e dos teores de 
isocoridina (média ± D.P.) relativos aos AT e às folhas (droga) de 
A.squamosa L., em .... glmL e em percentual (%, mIm), nas quatro épocas 
anuais 

Teores de isocoridina 
COLETA Teores de AT* 

AT droga** 

NÚM ÉPOCA ANUAL 
% C±DP %±DP % (x 10-3) (mim) 

(mim) ("g/mL) (mim) 

1 VER 1,46 35,40 ± 1.60 2,25 ± 0.10 2,82 

2 OUT 0,57 17,73 ± 1.76 2,22 ± 0.35 2,07 

3 INV 1,22 33,58 ± 3.21 1,90 ± 0.20 3,60 

4 PRI 0,83 20,05 ± 0.75 2,25 ±0.08 1,37 

Teores de AT*: valores dos teores (%) de alcalóides totais presentes na droga (folhas). Teores de 
isocoridina: AT: valores médios determinados (n=3), por CLAE, em relação aos alcalóides totais, 
C: teores médios, em Jlg/mL, e, em % relativa. D.P: desvio-padrão; droga**: valores calculados, 
em relação à massa de folhas (droga). Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), coleta 2: 
09/05/06 (frutificação/outoDo- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: em 
15/11/06 (tloração/primavera-PRI). 

o método foi considerado preciso, sendo que, a análise de variâncias ANOV A foi 

utilizada para estimar a variabilidade total, em cada dia e entre os dias de análise. Os dados 

basearam-se em análises de três diferentes concentrações (25,0; 50,0; 75,0 Ilg/mL) de 

isocoridina, em três dias consecutivos e os resultados mostraram desvio-padrão relativo 

(DPR) inferior a 2% (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Precisão do método de quantificação de isocoridina nos AT de A.squamosa 

Precisão 

Intra-dia (n=5) 
DPR (%) 

Inter-dia (n=15) 
DPR(%) 

Concentração 

isocoridina (J.1g/ mL) 

25,00 50,00 75,00 

0,68 0,51 0,17 

1,73 1,40 0,74 
Valores de precisa0 correspondentes às análises, por CLAE, de três 
concentrações de isocoridina (25,0; 50,0; 75,0 p.tg/mL), em três dias 
consecutivos. n= número de iujeções, DPR = desvio-padrão relativo 

A reprodutibilidade e a confiabilidade dos resultados foi confirmada. A partir de 5 

injeções de solução contendo 50,0 Jlg/mL de isocoridina, obteve-se desvio-padrão relativo de 

0,12%, estando dentro do limite fixado pela Farmacopéia Americana (2008). O coeficiente 

de correlação foi de 0,9999. 

O resultado da avaliação da exatidão do método foi expresso em porcentagem média de 

isocoridina recuperada nas amostras de AI e determinada, a partir de 3 níveis de concentração 

diferentes, tendo sido de 97,2% -108,6%. 

Em relação à seletividade, a absorção dos espectros dos picos foi obtida com auxílio de 

detector UV e os dados foram comparados com o espectro padrão de isocoridina. Os 

resultados mostraram perfis espectrofotométricos equivalentes para este alcalóide, nas folhas 

de diferentes coletas (Figura 24). 
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5.2 Avaliação da atividade biológica 

5.2.1 Avaliação da atividade antileishmania in vitro dos extratos, alcalóides totais (AT), 

frações deA. squamosa e dos padrões 

5.2.1.1 Triagem dos extratos e frações bioativos 

Os resultados da primeira etapa dos testes de atividade antileishmania in vitro de A. 

squamosa foram relativos à triagem de extratos e frações que apresentaram maior nível de 

atividade, frente às formas promastigotas de Leishmania amazonensis. 

Na Tabela 13 apresentam-se os resultados relativos à atividade antileishmania dos extratos 

hidroetanólicos e aquosos das partes aéreas, coletadas, nas quatro épocas anuais. Na Tabela 14, 

constam dados da atividade antileishmania das frações orgânicas obtidas a partir dos extratos, que 

apresentaram maior nível de atividade, segundo a Tabela 13. 

Os resultados relativos aos alcalóides totais dos diferentes órgãos e/ou partes vegetais, nas 

diferentes épocas anuais, encontram-se dispostos na Tabela 15. 
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Tabela 13 - Avaliação da atividade antileishmania in vitro dos extratos aquosos e 
hidroetanólicos de órgãos vegetais de A. squamosa L. e de partes destes, 
coletados em quatro épocas anuais, frente às formas promastigotas de L. 
amazonensis [MHOMIBR/731M2269] 

Leishmania amazonensis 
0/0 morte 

ÓRGÃOIPARTE 
COLETAS ÉPOCA ESTÁGIO DE (média ± D.P) 

VEGETAL ANUAL MATURAÇÃO 
EXTRATO EXTRATO 
AQUOSO BIDROETANÓLICO 

C: 1.600Jl.WmL 
1 VER 7,4 ± 3,1 61 ,3±0,S 

FOLHA 2 OUT n.a. 5, 1 ± 1,4 36, l±0,2 
3 INV 4,1 ± 0,3 43,9±0,7 
4 PRlM 15,3 ± 0,1 IS,9±1,3 

1 VER 
M (-) 72,7±2,7 

PERICARPO 
V (-) SI,1 ± 0,7 

sem sementes 2 OUT 
M (-) 72,3 ± 0,7 
V (-) 54,2± 1,S 

3 INV 
M (-) 68,6± 3,0 
V H 66,S ±4,3 

1 VER 
M 75,9± 5,7 75,5 ± 1,5 

SEMENTE 
V 7S,1 ± 7,0 74,9±0,2 

sem arilo 2 OUT 
M 61,7 ± 1,5 61,7 ± 2,2 
V 52,3 ± 1,4 78,3 ±0,3 

3 INV 
M 11 ,2 ± 0,4 90,4±0,7 
V 13,2 ± 1,2 79,S ± 1,0 

1 VER 
M (-) (-) 
V H (-) 

ARlLO 
2 M (-) 12,1 ± O,S 

OUT 
V (-) 6,9± 0,5 

3 INV 
M 20,7 ± 1,3 (-) 
V 9,2 ± 1,2 (-) 

Substância de referência 

anfotericina (0,3 JlM) 100±0 

Determinações: média dos valores ± D.P (n= 3) para concentrações de 1.600 "g/mL de cada extrato. 
anfotericina (0,3 "M); D.P. = desvio-padrão, (-): 0% de mortes. Coletas: NÚM: cronologia e data de 
coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 
(frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação iuverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 
(floração/primavera-PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes correspondentes): V : verde, 
M : maduro.n.a.: não se aplica. 

Os resultados (Tabela 13) indicaram, de forma geral, menor nível de atividade 

leishmanicida dos extratos aquosos de A. squamosa em relação aos extratos hidroetanólicos 

preparados nas mesmas condições e testados à concentração alta (1.600 J.1g/mL), na triagem 

inicial dos mais ativos. 
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Entre os extratos inativos, o maior número (10) foi de extratos aquosos, enquanto, somente 

4 extratos hidroetanólicos, referentes ao arilo, não apresentaram qualquer sinal de inibição dos 

parasitas (0% morte). 

Os extratos aquosos que se mostraram inativos, foram todos aqueles do pericarpo e 4 

daqueles obtidos a partir do arilo da semente (Tabela 13) sendo que, no primeiro caso, 

mostraram-se inativos, indistintamente, em relação à época anual e ao grau de amadurecimento 

do fruto. 

Somente, no caso do extrato aquoso do arilo da coleta 3 (inverno), ocorreu atividade dos 

extratos aquosos, sendo que o extrato hidroetanólico correspondente não apresentou atividade 

(0% morte). 

Os maiores percentuais de morte foram observados a partir dos extratos hidroetanólicos de 

pericarpo sem sementes (81,1 ± 0,7%) e de semente sem arilo (90,4 ± 0,7%) (Tabela 13). 

Em relação aos extratos aquosos, os mais ativos foram aqueles obtidos das sementes sem 

arilo (52,3± 1,4:::; % morte:5 78,1 ± 7,0) 

A partir dos resultados (Tabela 13), foram selecionados os seguintes extratos, entre os mais 

ativos de cada parte ou órgão vegetal de A. squamosa: Hidroetanólico (HE) de folha (verão, 

coleta 1) (61,3± 0,8% morte), HE de pericarpo sem sementes (verão, coleta 1) (81,1± 0,7% 

morte), HE de semente sem arilo (inverno, coleta 3) (90,4± 0,7% morte) e o extrato aquoso de 

arilo (inverno, coleta 3) (20,7± 1,3% morte) o qual, apesar de ter apresentado baixo nível de 

atividade foi o mais ativo entre os extratos do arilo. 

Após o fracionamento, com solventes orgânicos, obtiveram-se quatro frações, para cada 

extrato de origem, as quais foram submetidas à nova etapa de testes in vitro. 

Os níveis de atividade das frações orgânicas foram, em sua maioria, iguais ou superiores a 

70% (Tabela 14), sendo que as frações originadas do extrato HE das sementes foram as mais 

ativas, quase todas, apresentando 100% de inibição dos parasitas (Tabela 13). O mesmo 

percentual de atividade foi verificado para a fração diclorometano do HE de folha e a fração n

hexano do HE de pericarpo. 
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Apesar do extrato aquoso do arilo ter demonstrado reduzido nível de atividade (Tabela 13), 

todas as suas frações foram mais ativas que o mesmo, especialmente, as frações em 

diclorometano (71, 7± 6,2 ::s %) e em metano I (75,6± 0,6 ::s %) (Tabela 14). 

De forma semelhante, os outros três extratos, provenientes de folha, pericarpo sem semente 

e semente sem arilo, selecionados para a avaliação da atividade leishmanicida de suas frações, 

apresentaram uma ou mais frações com nível de atividade superior (Tabela 14) àquele do extrato 

de origem (Tabela 13). No tocante às frações do HE de semente (sem arilo), três das quatro 

frações chegaram ao nível de inibição de 100%, sendo que a fração em metanol alcançou 

percentual próximo a este valor, mostrando a excepcional atividade das sementes (sem arilo) 

(Tabela 14). 

Tabela 14 - Atividade antileisbmania in vitro das frações orgânicas dos extratos 
bidroetanólicos e aquoso de A. squamosa L mais ativos, frente às formas 
promastigotas de L. amazonensis [MHOMIBR/731M2269] 

ÓRGÃO/ 
PARTE 

VEGETAL 

FOLHA 

PERlCARPO 
(sem sementes) 

SEMENTE 
(sem ari Jo) 

ARILO 

* EXTRATO 

HE 

AQ 

COLETA 
/ÉPOCA 
ANUAL 

lNER 

" 

3/1NV 

ESTÁGIO 
DE 

MATURAÇÃO 

D.a. 

v 

M 

n-bexano 

72,3±2,8 

100,0 ± 0,0 

100,0 ± 0,0 

58,0±10,2 

Substância de referência 

anfotericina (0,3 JlM) 

FRAÇÃO ORGÂNICA 
média± D.P.(%) 

C: 300pglmL 

diclorometano 
acetato de 

metanol 
etila 

100,0 ± 0,0 77,8±3,7 17,3 ± 6,2 

69,5± 6,2 89,5 ± 0,5 87,5 ± 0,5 

100,0± 0,0 100,0 ± 0,0 95,7 ± 1,2 

71 ,7 ±6,2 61,2 ± 2,5 75,6 ± 0,6 

100±0 

Determinações: média= porcentagem média de mortes ± D.P (n= 3) para concentrações de 300 
Jlg/mL de cada fração or~ânica. D.P. = desvio-padrão. Extrato*: de origem, HE: hidroetanólico, 
AQ: aquoso. Coletas: NUM: cronologia e data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 
(frutificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 
(frutificação inverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 (floração/primavera-PRI). Estágios de maturação 
do fruto (e sementes correspondentes): V : verde, M: maduro.n.a.: não se aplica. 
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À concentração de 300 Jlgl mL, os alcalóides totais (A T) mais ativos foram aqueles obtidos 

de sementes (sem arilo), tendo levado à morte todos os parasitas, independentemente da época 

anual. Embora tenha havido, aparentemente influência do estágio de maturação do fruto de 

origem, no caso da coleta do inverno, quando as sementes provenientes do fruto verde foram 

menos ativas (88,2 ± 0,6% de mortes) do que aquelas do fruto maduro (Tabela 15). 

Para o pericarpo sem sementes, constatou-se que os AT, provenientes das duas primeiras 

coletas, levaram a 100% de mortes, enquanto que aqueles originados da coleta 3 (inverno), houve 

redução do nível de atividade sobretudo para o verde (93,9% de morte). O pericarpo maduro 

apresentou porcentagem com valor muito próximo de 100%. 

No tocante aos A T das folhas, os valores das porcentagens de mortes foram , igualmente 

altos, excetuando-se aqueles da coleta realizada no inverno (coleta 3) (77,7±3,6%). 

Quanto aos A T dos arilos verdes, todos levaram ao percentual de morte de 100%, sendo que 

os maduros apresentaram igual valor percentual, quando provenientes da coleta realizada no 

inverno (coleta 3). No outono, o nível de inibição foi muito próximo deste valor (99,9 ± 0,03 %) 

(Tabela 15). 

Os testes com os AT de A.squamosa em concentrações inferiores a 300 Jlg/mL (100 e 30 

Jlg/ mL) permitiram a diferenciação dos níveis de atividade entre os diferentes extratos 

alcaloídicos. À medida em que a concentração testada diminuiu, observou-se redução da 

atividade sendo que, somente os A T provenientes de folha (coletas 1 e 21 verão, outono) e de 

frutos verdes (coleta 2, outono), mostraram percentual de mortes superior a 60%, na menor 

concentração testada (30 Jlg/ mL) (Tabela 15). 

A partir dos resultados, foram selecionados os A T mais ativos, à concentração de 30JlgI 

mL, para a etapa seguinte de determinação das CEso. 
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Tabela 15 - Atividade antileisbmania in vitro dos alcalóides totais de A. squamosa L. (300, 
100 e 30 Ilg/mL), frente às formas promastigotas de Leishmania amazonensis 
[MHOMIBR/73fM2269] 

Leishmonia. amozonensis 

% morte 

ÓRGÃOI COLETAS ÉPOCA ESTÁGIO DE (média ± D.P) 

PARTEVEGETAL ANUAL MATURAÇÃO 
AT 

(Jl.g!mL) 
300 100 30 

1 VER 99,5 ± 0,3 95,4±0,9 67,2±4,5 
FOLHA 2 OUT 100,0 ± O 95,8 ± 0,9 60,5 ± 1,1 

3 INV 
n.a. 

77,7±3,6 49,8 ± 5,1 (-) 
4 PRI 100,0±0 56,1 ± 1,8 42,1 ± 3,6 

1 VER 
V 100,0 ±O 50,9 ± 5,9 11,5 ± 1,8 
M 100,0± O 49,2±3,7 4,1 ± 0,2 

PERICARPO (sem V 100,0± O 94,6 ± 2,4 63,6±2,4 
sementes) 2 OUT 

M 100,0 ± O 76,6 ± 1,8 44,3 ±2,9 

3 INV 
V 93,9 ± 0 75,0 ± 6,3 33,5 ±2,3 
M 99,7± 0,3 91 ,0±7,5 51,1±5,4 

1 VER 
V 100,0± O 73,3 ± 7,5 23,1 ±2,4 

SEMENTE M 100,0 ± O 86,3 ± 7,6 57,8 ± 5,2 

(sem ariJo) 2 OUT 
V 100,0± O 62,8 ± 5,5 39,9± 3,2 
M 100,0± O 49,5 ± 3,2 19,3 ± 1,3 

3 INV 
V 88,2± 0,6 86,6 ± 8,5 40,2±3,6 
M 100,0± O 93,0 ± 8,9 47,8 ±2,3 

1 VER 
V 100,0±0 72,2± 4,3 43,4 ± 1,7 
M 61,4 ± 2,0 48,1 ± 0,9 14,6 ± 0,1 

ARILO 2 OUT 
V 100,0± O 51,3 ± 3,6 17,2± 3,5 
M 99,9 ± 0,03 76,8 ± 5,0 15,1 ± 2,6 

3 INV 
V 100,0 ± O 63,9 ± 5,2 1l,7±O,7 
M 100,0 ± O 46,9 ± 1,06 ( -) 

Substância de referência 

anfotericina (0,3 JIM) 100,0±0 

AT: alcalóides totais. Determinações: valores médios de porcentagem de mortes (n= 3), para 
concentrações de 300, 100 e 30 "g/mL de cada fração. D.P. =desvio padrão, (-): 0% de mortes. 
Coletas: NÚM: cronologia e data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão
VER), coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), 
coleta 4: em 15/11/06 (tloração/primavera-PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes 
correspondentes): V : verde, M : maduro.n.a.: não se aplica. 
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5.2.1.2 Determinação das concentrações efetivas de 50% (CEso) e de 90%0 (CE90) das 
frações orgânicas e dos alcalóides totais mais ativos de A. squamosa L. 

Após as etapas de triagem, nas quais foram selecionadas as frações orgânicas e alcalóides 

totais mais ativos, foram determinadas as concentrações efetivas de 50% frente aos mesmos 

parasitas (CEso) (Tabelas 16 e 17). 

Verificou-se que, entre as frações dos HE, aquelas que apresentaram menor concentração 

efetiva de 50% foram, as seguintes: diclorometano (CEso < 3 Ilg/rnL ) e acetato de etila (CEso: 

3,565 ± 0,09 Ilg/mL ) de semente sem arilo (inverno), bem como a fração diclorometano de folha 

(verão) (CEso: 11,323 ±1 ,611Ilg/rnL ) (Tabela 16). Destas, selecionou-se uma fração de cada 

órgão/parte, para a determinação da CCso: frações diclorometano de folha (verão, coleta 1) e de 

semente sem arilo (inverno, coleta 3), além da fração n-hexano do pericarpo sem sementes 

(inverno) (CEso: 45,152 ± 4,171 Ilg/rnL) e a fração em metanol do arilo (CEso: 20,411 ± 2,213 

Ilg/mL ) (Tabela 16). 



127 

Tabela 16 - Concentrações efetivas de 50% (CEso) e de 90% (CE90) das frações orgânicas 
mais ativas, provenientes de extratos de Annona squamosa L., frente às 
formas promastigotas de Leishmania amazonensis [MHOM/BR/731M2269] 

A. squamosa L. 

ÓRGÃO COLETAI ESTÁGIO FRAçÃO ORGÂNICA 

VEGETAU 
EXTRATO 

ÉPOCA 
DE 

CEso±D.P. CE90 * MATURA solvente PARTE ANUAL 
çÃO (llg/mL) 

FOLHA n.a. diclorometano 11 ,323 ± 1,611 88,210 

PERICARPO 
1NER 

V n-hexano 45,152±4,171 80,899 
(sem sementesL 

HE n-hexano 24,200± 1,9517 86,809 

SEMENTE 
diclorometano <3,0 n.d. 

(sem ariIo) 3/INV M 3,565 ± ,009 94,917 
acetato de etila 

metanol 
24,421 ± 1,230 82,270 

ARILO AQ 3/INV M metanol 20,411 ± 2,213 55,630 

CEso, CE90: concentrações efetivas que levaram a 50 e 90% de mortes dos parasitas, respectivamente. 
CEso: valores médios (n= 3), D.P desvio-padrão. Determinações realizadas nas concentrações de: 300, 
100,30,10 e 3f.lg/mL de cada fração orgânica. n.d.: valor não determinado. Coletas: NÚM: cronologia 
e data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificaçãolverão-VER), coleta 2: 09/05/06 
(frutíficação/outono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 
(floração/primavera-PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes correspondentes): V : verde, M 
: maduro.n.a.: não se aplica. Extrato*: de origem. 

Entre os extratos alcaloídicos testados, as concentrações efetivas de 50% apresentaram 

valores superiores (Tabela 17), àquelas observadas para as frações dos extratos (Tabela 16), 

sendo que a menor CEso foi constatada para os A T do pericarpo sem sementes (coleta 1, verão), 

provenientes do pericarpo verde (CEso: 11 ,975 ±1,1221 j.lg/mL) e a maior foi aquela de folhas 

(CEso: 48,273 ± 9,905 j.lg/mL), provenientes da mesma coleta (Tabela17). 
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Tabela 17- Concentrações efetivas de 50% (CEso) e de 90%0 (CE90) dos alcalóides totais de 
Annona squamosa L., frente às formas promastigotas de Le;shman;a 
amazonens;s [MHOMIBR/731M2269] 

A. squamosa L. 
ÓRGÃO COLETAI 

VEGETAL/ ÉPOCA ESTÁGIO DE AT 

PARTE ANUAL 
MATURAÇÃO CEso±D.P. CE90 

(flg/mL) 

FOLHA 1NER n.a. 48,273 ± 9,905 71,446 

PERICARPO 2/0UT V 
11,975 ± 1,221 93,70 

(sem sementes) 

SEMENTE M 
40,03l:±4,268 63,854 

(sem arilo) 1/VER 
ARILO V 41,534 ± 6,875 72,276 

AT: alcalóides totais. CEso, CE90: concentrações efetivas que levaram a 50 e 90% de mortes dos 
parasitas, respectivamente. CEso: valores médios (n= 3), D.P: desvio-padrão. Determinações 
realizadas nas concentrações de: 300, 100, 30, 10 e 3f1g/mL de cada extrato alcaloídico. Coletas: 
NÚM: cronologia e data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), 
coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: 
em 15/11/06 (floração/primavera-PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes 
correspondentes): V : verde, M : maduro.n.a.: não se aplica. 

Notou-se, ainda, que para as folhas, a fração orgânica (diclorometano) do HE (CEso: 

11,323±1,611 Jlg/mL) (Tabela 16) e os Ar (CEso: 48,273±9,905 Jlg/rnL) (Tabela 17) mais ativos 

(menor CEso) foram provenientes, coincidentemente, da mesma coleta (coleta 1), realizada no 

verão. Enquanto que, para o pericarpo (sem semente), semente sem arilo e arilo, as frações 

orgânicas e os A r mais ativos foram obtidos de materiais coletados em épocas anuais distintas 

(Tabelas 16 e 17). 

No caso do pericarpo (sem semente), a fração n-hexano (Tabela 16) originou-se do HE 

preparado a partir de material proveniente da coleta 1 (verão) e os AT mais ativos originaram-se 

da coleta realizada no outono (coleta 2) (Tabela 17). Para a semente sem arilo, a fração 

diclorometano do HE (CEso <3 Jlg/mL) e os AT (CEso: 40,031±4,268 Jlg/mL) originaram-se, 

respectivamente, de material vegetal coletado, no inverno (coleta 3) e no verão (coleta 1) 

(Tabelas 16 e 17). No tocante aos arilos, a fração do extrato aquoso em metano} foi obtida de 
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arilos coletados no período do inverno (coleta 3), enquanto que os AT foram provenientes da 

coleta do verão (coleta 1). 

Entre as frações e os AT, mais ativos, dos diferentes órgãos vegetais pôde-se constatar que, 

somente os alcalóides totais dos pericarpos apresentaram maior nível de atividade antiprotozoária 

(CEso: 1l,975±1,221 Ilg/mL), em relação à fração orgânica (n-hexano) (CEso: 45,152±4,171 

Ilg/mL) (Tabelas 16 e 17), tendo-se verificado comportamento inverso para os demais órgãos 

considerados. 

5.2.1.3 Determinação das concentrações efetivas de 50% (CEso) e de 90% (CE90) dos 
padrões alcaloídicos e flavonoídicos 

Na determinação das concentrações inibitórias de 50% das formas promastigotas de L. 

amazonensis, para as substâncias empregadas como padrões (quercetina, rutina, quercitrina e 

isocoridina) e pertencentes às classes dos alcalóides aporfinicos e dos flavonóides, tendo sido 

anteriormente isoladas de A.squamosa (Quadros 2, 8 e 9), verificou-se que o alcalóide 

isocoridina apresentou elevada atividade leishmanicida (CEso: 0,048 ± 0,007Ilg/mL), enquanto 

que os flavonóides quercetina, quercitrina e rutina, tiveram baixo nível de atividade 

leishmanicida (CEso > 100 Ilg/mL) (Tabela 18). 

Tabela 18 - Concentrações efetivas de 50% (CE50) e de 90%0 (CE90) para a atividade 
antileisbmania in vitTO dos padrões: isocoridina, quercetina, quercitrina e 
rutina, frente às formas promastigotas de Leishmania amazonensis 
[MHOMIBR/731M2269] 

Leishmania amazonensis 

PADRÃo CEso±D.P. EC90 

(.f!.g/mL) 
isocoridina [9] 0,048 ± 0,007 0.25077 
.9.uercetina [63] > 100 Ilg/mL n. d . 
guercitrina [57] >100 Ilg/mL n. d. 

rutina [59] >100 Ilg/mL n. d. 

CEso, CE90: concentrações efetivas que levaram à morte, respectivamente, 50 e 90% dos 
parasitas. CEso: valores médios (0= 3) -D.P.: desvio-padrão. o.d.: valor oão determioado. 
Padrões: isocoridina (alcaloídico), quercetina, quercitrioa, rutioa (tlavonoídicos) 
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5.2.2 Avaliação da citotoxicidade in vitro das frações orgânicas e dos alcalóides totais 

selecionados e Indice de Seletividade (lS) 

Os resultados da determinação da concentração citotóxica em 50% (CCso) das células 

epiteliais humanas (HEP-2) para as frações orgânicas e os AT de A.squamosa, que foram 

anteriormente selecionados, entre os mais ativos frente às formas promastigotas de L. 

amazonensis, e cujas CEso foram obtidas (item 5.2.1.2), encontram-se dispostos nas Tabelas 19 e 

20. 

Entre as frações orgânicas testadas, a fração em metanol, proveniente do extrato aquoso do 

arilo (inverno, coleta 3), apresentou citotoxicidade in vitro marcadamente reduzida frente às 

células HEP-2, tendo apresentado CCso superior a 3.000 J.lg/mL (Tabela 19). 

Tabela 19 - Concentração citotóxica in vitro de 50% (CCso) das frações orgânicas 
A. squamosa L. selecionadas para os testes frente às células 
epiteliais HEP-2 (ATCC:CCL 23) 

ÓRGÃO COLETA ESTÁGIO DE HEP-2 

VEGETAL EXTRATO* I ÉPOCA MATURAÇÃO FRAçÃO CCso±D.P 
ANUAL í(!g/rnL) 

diclorometa 
FOLHA n.a 45,51±4,77 no lNER 
PERlCARPO (sem HE V n-hexano 343,01±32,15 
sementes} 

SEMENTE (sem diclorometa 
arilo) M no 379, 1 5±34,85 

3/INV 
ARILO AQ M metanol >.3000 

Substância de referência e padrão 

anfotericina >0,6 pM 

isocoridina >0,48 

CCso: concentração citotóxica de 50% das células epiteliais HEP-2 (ATCC:CCL 23). CCso: valores 
médios (n= 3). D.P.: desvio-padrão. Extrato: de origem: HE: hidroetanólico, AQ: aquoso. Coletas: 
NÚM: cronologia e data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), 
coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: 
em 15/11/06 (floração/primavera-PR!). Estágios de maturação do fruto (e sementes 
correspondentes): V : verde, M : maduro.n.a.: não se aplica. (*) extrato de origem. 
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Para as demais frações testadas, obtidas a partir dos diferentes extratos hidroetanólicos, 

verificou-se que, tanto aquela em n- hexano do pericarpo verde (sem sementes) (verão, coleta 1) 

(CCso 343,01±32,15 ~g/mL), quanto aquela em diclorometano de semente sem arilo (inverno, 

coleta 3) (CCso 379,15±34,85 ~g/mL) apresentaram níveis de citotoxicidade superior (Tabela 19) 

àquela do arilo. A fração diclorometano do HE de folhas foi a mais tóxica, entre aquelas testadas 

(CCso: 45,51±4,77 ~g/mL). 

Os A T de folhas (coleta 1 , verão) (CCso: 10 1O,50± 71 ,00~g/mL) e dos arilos de pericarpos 

verdes (inverno, coleta 3) mostraram baixos níveis de citotoxicidade (CCso > 1.000 Jlg/mL). 

Enquanto que, aqueles de pericarpos verdes (sem sementes) (coleta 2, outono) e de sementes de 

frutos maduros (sem arilo) (verão, coleta I) tiveram graus superiores de citotoxicidade in vitro, 

com valores de CCso aproximando-se de 500~g/mL (Tabela 20). 

Tabela 20 - Concentração citotóxica de 50% (CCso) dos alcalóides totais de A. 
squamosa L. selecionados para os testes frente às células epiteliais 
HEP-2 (ATCC:CCL 23) 

AT 

ÓRGÃO~ARTEVEGETAL 

FOLHA 

PERICARPO 
(sem sementes) 

SEMENTE 
(sem arilo) 

ARILO 

COLETAI 
ÉPOCA 
ANUAL 

lNER 

2/0UT 

11 VER 

ESTÁGIO DE 
MATURAÇÃO 

n.a. 

v 

M 

v 
Substância de referência e padrão 

anfotericina 

isocoridina 

HEP-2 

CCso±D.P 
(flg/mL) 

1.01O,50±71,0 

462,33 ± 9,54 

470,89±10,O 

>1000 

>0,6~ 

>0,48 

AT: alcalóides totais. CCso: concentração citotóxica de 50% das células epiteliais HEP-2 
(ATCC:CCL 23). CCso: valores médios (n= 3). D.P.: desvio-padrão. Coletas: NÚM: cronologia e 
data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), coleta 2: 09/05/06 
(frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: em 15/11/06 
(floração/primavera-PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes correspondentes): V : verde, 
M: maduro.n.a.: não se aplica. 
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Os A T de folhas, pericarpos sem sementes e sementes sem arilo (Tabela 20) apresentaram 

valores de CCso maiores, em comparação àqueles das frações orgânicas testadas para os órgãos 

correspondentes (Tabela 19). No que se refere aos arilos, tanto a fração em metanol (CCso> 

3.000 llg/mL), quanto os AT (CCso> 1.000 llg/mL) apresentaram os maiores valores de CCso do 

que aqueles dos demais órgãos (Tabelas 19 e 20), sendo que a fração orgânica mostrou a menor 

citotoxicidade in vitro em relação àquela de todas outras frações e A T avaliados. 

Os índices de seletividade (lS) para a atividade antiprotozoária in vitro, ou seja, a razão 

entre as concentrações efetivas de 50% (CEso) frente às formas promastigotas de L. amazonensis 

(Tabela 19) e a concentração citotóxica in vitro frente às células epiteliais humanas (HEP-2) de 

50% (CCso) (Tabela 20), foram dispostos, na Tabela 21. 

No tocante às folhas, conforme foi visto anteriormente, a fração dic1orometano (CEso: 

11,323± ,611 llg/mL) mostrou-se, comparativamente, mais ativa que os AT (CEso: 48,273±9,905 

J.1g/mL) (Tabelas 16 e 17). Entretanto, o nível de citotoxicidade in vitro dos AT foi 

extremamente reduzido (CCso: 1.01O,5±71,0J.1g/mL) (Tabela 20), em relação à fração 

diclorometano (CCso: 45,51±4,77J.1g/mL) (Tabela 19), tendo apresentado índice de seletividade 

(IS) qautro vezes inferior (0,06), em relação àquele da referida fração (0,24) (Tabela 21). 

Para os pericarpos (sem sementes), foi constatada situação inversa àquela das folhas, uma 

vez que, os A T foram mais ativos (CEso: 11,975± 1,221 J.1g/mL) (Tabela 17), frente aos parasitas 

L. amazonensis, do que a fração orgânica testada (n-hexano) (CEso: 45,152± 4,171 J.1g/mL) 

(Tabela 16). Quanto ao grau de citotoxicidade dos AT do pericarpo (CCso: 462,33±9,54J.1g/mL) 

(Tabela 20), mostrou-se inferior àquele da fração n-hexano (CCso: 343,01±32,15J.1g/mL) (Tabela 

19). 

Comparativamente, o nível de citotoxicidade in vitro da fração orgânica do pericarpo foi 

inferior àquele de folhas, enquanto que o comportamento inverteu-se para os AT dos primeiros, 

sendo que foram mais citotóxicos em relação àqueles das folhas (Tabelas 19 e 20). 

O IS da fração n-hexano do pericarpo foi cerca de seis vezes superior para a fração orgânica 

(n-hexano) do HE da coleta 1, efetuada no verão (lS: 0,13), em relação aos AT (coleta 2, outono) 

(lS: 0,02) (Tabela 21). 
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Em relação à semente sem arilo e ao arilo, não foi possível a determinação do IS, por terem 

apresentado valores não exatamente definidos referentes, respectivamente, à CEso « 3,0 ~g/mL) 

e à CCso(> 3.000 ~g/mL). 

Considerando os IS de folha e pericarpo, verificou-se que os A T mostraram, unanimemente, 

valores inferiores àqueles das frações orgânicas selecionadas, obtidas dos mesmos órgãos 

(Tabela 21). 

Tabela 21- Indice de seletividade (lS) da atividade antileishmania in vitro das frações 
orgânicas e alcalóides totais selecionados de A. squamosa L. 

ÓRGÃO/PARTE 
VEGETAL 

FOLHA 

PERICARPO 
(sem sementes) 

SEMENTE 
(sem arilo) 

AT/FRAÇÃO 

AT 

diclorometano 

~ 
AT 

n-hexano 
(HE) 

AT 

diclorometano 

Q!!l 

COLETAI 
ÉPOCA 
ANUAL 

lNER 

2/0UT 

lNER 

l/VER 

3/INV 

ESTÁGIO DE 
MATURAÇÃO 

n.a. 

v 

M 

IS 

0,04 

0,24 

0,02 

0,13 

0,08 

n.d. 

I.S. (indice de seletividade): razão CEsolCCso : concentração efetiva de 50% frente aos parasitas de L 
allUlzonensis / concentração citotóxica de 50% das células epiteliais HEP-2 (ATCC:CCL 23). n.d.: 
não determinado. AT: alcalóides totais. Fração: do extrato hidroetanólico (HE) de origem. Coletas: 
NÚM: cronologia e data de coleta (fase do vegetal): Coleta 1: 21/02/06 (frutificação/verão-VER), 
coleta 2: 09/05/06 (frutificaçã%utono- OUT), coleta 3: 11/08/06 (frutificação inverno-INV), coleta 4: 
em 15/11/06 (floração/primavera-PRI). Estágios de maturação do fruto (e sementes 
correspondentes): V : verde, M : maduro.n.a.: não se aplica. 
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5.3.2 Anatomia de folha 

O estudo anatômico das folhas de A. squamosa L. foi subdividido na análise de limbo 

foliar, nervura mediana e pedolo. 

5.3.2.1 Limbo folia r 

Em secção transversal, a lâmina foliar apresenta mesofilo heterogêneo assimétrico 

(Figura 28 A), com dois estratos de parênquima paliçádico, cujas células alongadas no 

sentido anticlinal, ocupam cerca da metade da espessura do mesofilo. O estrato celular mais 

próximo da epiderme possui maior comprimento em relação àquele mais interno. 

O parênquima lacunoso, compacto apresenta de três a oito estratos celulares. Na região 

mediana do mesofilo observa-se a presença de células coletoras. 

Células oleíferas com paredes espessadas e cujo conteúdo lipofílico, reage com Sudam 

IH, produzindo coloração vermelha a alaranjada, ocorrem em toda a extensão do mesofilo, 

localizando-se, geralmente, no parênquima paliçádico. 

Células oleíferas apresentando conteúdo lipo:filico, Sudam IH, produzindo coloração 

vermelha a alaranjada, ocorrem mesofilo, localizando-se, geralmente, na região mediana ou 

junto à camada celular mais externa do parênquima paliçádico. Apresentam formatos 

alongado, no sentido anticlinal, ou arredondado, sendo providas de paredes espessadas. 

Carol, revendo as fotos e a revisão, acho que seria melhor diferenciarmos as células 

oleíferas das mucilaginosas!!! As mucilaginosas, em todas as plantas mostram-se alongadas e 

grandes. Portanto, provavelmente, deve ser o caso aqui também. Se optar por isto, sugiro a 

seguinte redação para este trecho: Além de citar a Figura 28A e B: 

Células oleíferas de formato arredondado (Figura 28B), paredes espessadas e conteúdo 

lipofílico reagente ao Sudam lU, produzindo coloração vermelha a alaranjada, ocorrem na 

região do parênquima paliçádico. 

Na região mediana do mesofilo, vêem-se células mucilaginosas grandes, dispersas 

alongadas (50-60Jlm) no sentido anticlinal (Figura 28 A). 

Os feixes vasculares de menor porte apresentam extensão de bainha, geralmente, com 

células de parede celulósica. 
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Em secção transversal, as células epidérmicas da face adaxial possuem, geralmente, 

contorno alongado no sentido periclinal, havendo regiões em que se observam até dois 

estratos celulares. A espessura da epiderme, na face adaxial, pode alcançar até quatro vezes 

aquela da face abaxial, sendo que, na face adaxial há espessamento celulósico pronunciado 

das paredes periclinais externas. 

Em secções com montagem direta, é possível verificar a presença de substâncias que 

reagem com o reativo de cloreto férrico, produzindo precipitado escuro nas células localizadas 

na epiderme, nervura central e no parênquima do mesofilo. Reação positiva para alcalóides, 

frente ao reativo de Dragendorff foi detectada no conteúdo presente nas células próximas à 

epiderme e por toda extensão do parênquima paliçádico do mesofilo. 

Frente ao reativo de Sudam III, observou-se coloração alaranjada, nas células 

epidérmicas da lâmina foliar, indicando a presença de conteúdo lipofílico nas células 

epidérmicas. 
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A 

B 

Figura 28 - Annona squamosa L. Folha. Secção transversal de mesofilo. 28 A. Detalhe 
do mesofilo. célula oleífera (seta), c. muc.: célula mucilaginosa. [Escala: 
SO/-lm] 28 B. Detalhe de célula oleífera (c.ol.), na região do parênquima 
paliçádico [Escala: 6/-lm] 

Epiderme 

Em vista frontal, as células da epiderme mostram contorno poligonal e paredes celulares 

retas a levemente sinuosas (Figuras 29A e 29C). Na epiderme sobre as nervuras, as células de 

paredes retas possuem contorno alongado em relação às internevurais. 
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A epiderme é geralmente glabra, podendo ocorrer tricomas tectores longos na face 

abaxial, junto à região das nervuras. Os tricomas observados são unicelulares, de paredes 

delgadas e celulósicas. 

Figura 29 - Annona squamosa L. Folha. Epiderme. 29A. Face adaxial. [Escala: 25 11m] 
29B. Face abaxial. Detalhe de estômatos paracíticos e geminados (seta) 
[Escala:25 11m]. 21C. Epiderme da face abaxial. Detalhe de cutícula 
granulosa. [Escala: 2511m] 

A folha hipoestomática (Figura 29C) apresenta cutícula granulosa (Figuras 29 A e 29 

C). Os estômatos são paracíticos (Figuras 29 B e C), sendo observados, com menor 

freqüência, estômatos geminados (Figura 29 B). 

Nervura mediana 

A secção transversal da nervura mediana de folhas adultas de A.squamosa L., na região 

mediana do terço inferior, mostra-se plana na face adaxial e convexa na face abaxial, onde o 

contorno apresenta formato irregular (Figura 30). 

A epiderme, unisseriada, é composta por células isodiamétricas. Na região 

subepidérmica encontram-se de um a dois estratos de células colenquimáticas com 

espessamento celulósico angular. 

O tecido fundamental apresenta células parenquimáticas de contorno arredondado e 

dimensões irregulares. Na região abaxial, o tecido parenquimático delineia uma linha mais 

escura de tecido celulósico obliterado, com disposição concêntrica ao tecido vascular (Figura 

30). Na região periférica da face abaxial, são observadas células parenquimáticas maiores 

(Figuras 22 e 23). Igualmente, nesta região e, mais raramente, na face adaxial da nervura, 

encontram-se células oleíferas arredondadas, dispersas e distribuídas de forma concêntrica, 
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apresentando conteúdo lipofílico que se cora em alaranjado, com reativo de Sudam TIl 

(Figura 32). Observa-se, também nesta região, a presença de drusas e de cristais prismáticos 

dispersos. 

Figura 30- A. squamosa L. Nervura mediana. Secção transversal. Disposição geral dos 
tecidos. [Escala: 200!lm] 

O sistema vascular colateral encontra-se disposto em arco, estando os feixes separados 

por faixas parenquimáticas, dispostas radialmente e constituídas de duas a quatro fileiras de 

células (Figura 30 e 31). No floema, ocorrem células oleíferas (Figura 32) Externamente ao 

floema, há bainha descontínua de fibras (Figuras 30 e 31). Na porção superior do arco 

vascular, observa-se a presença de grupo de fibras que forma faixa celular descontínua, 

constituída de um a cinco estratos, com disposição tangencial à epiderme da face adaxial. 
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Figura 31 - A. squamosa L. Nervura mediana. Secção transversal. Detalhe do sistema 
vascular. Estrato de células obliteradas (setas) [Escala:l00 J.1m] 
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Figura 32 - A. squamosa L. Nervura mediana. Secção transversal. (não clarificada) 
Localização das células oleíferas no tecido fundamental (seta) e no floema 
(círculo) [Escala = lOOf.1m] 

Nas secções não clareadas, verifica-se a presença de compostos fenólicos, produzindo 

precipitado escuro com solução de cloreto férrico, em células epidérmicas e nas células 

parenquimáticas da nervura mediana e do mesofilo. O conteúdo das células da região 

subepidérmica, na nervura mediana e do parênquima paliçádico reage com o reativo de 

Dragendorff, indicando a presença de alcalóides. Substâncias de natureza lipofílica, de 

coloração alaranjada a castanha-clara são observadas nas células oleíferas dispersas no 

floema, no parênquima da nervura mediana e no mesofilo. Células grandes, dispersas na 

região da nervura mediana e no mesofilo, apresentam conteúdo de mucilagem, verificado pela 

reação com azul de metileno. 
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5.3.3 Anatomia de pecíolo 

A região mediana do pedolo de A. squamosa L., possui secção transversal de contorno 

convexo, na face abaxial, e com reentrância na região central da face adaxial (Figura 33). 

Figura 33 - Annona squamosa L. Pecíolo. Secção transversal da reglao mediana 
Disposição geral dos tecidos. Sistema vascular em arco. Detalhe de tricoma 
tector (seta). (Escala: 200 Ilm) 

A epiderme uniestratificada, mostra células isodiamétricas e alongadas no sentido 

anticlinal (Figura 34A). Na droga, os tricomas tectores são raros e, quando presentes, são 

observados, na face adaxial (Figura 33). 

o colênquima apresenta de duas a seis camadas celulares, sendo providas de espessamel 

celulósico angular (Figuras 34 B), dispondo-se de forma contínua O sistema vascular apresei 

feixes colaterais (Figuras 34 B e 34 C), organizados de forma concêntrica e formando ar, 

constituído de 5 a 6 feixes maiores (Figuras 33), separados por 2 a 3 faixas de células dispos 

no sentido radial. No xilema, são observados compostos de natureza fenólica, (Figuras 341 

34C), geralmente localizados, nos elementos de vaso (Figuras 34B e 34 C). 
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Figura 34 - Annona squamosa L. Pecíolo. Secção transversal. 34A. Detalhe da epiderme 
(Escala: 10 11m) 34B. Detalhes do feixe vascular. fib.:fibras, flo.: floema, x.: 
xilema, compostos fenólicos (seta) (Escala: 25f.!m). 34C. Detalhe de elemento 
de vaso contendo compostos fenólicos (seta). (Escala: 15f.!m) 

Externamente ao floema, observa-se calota de fibras (Figuras 34 e 34B) descontínua. 

Na região interna ao xilema drusas de oxalato de cálcio são freqüentemente observadas 

(Figura 34 A). As fibras xilemáticas concentram-se na região interna aos elementos de vaso, 

formando estrato celular voltado para o parênquima fundamental (Figura 34B). 
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Figura 35 - Annona squamosa L. Pecíolo. Secção transversal não clarificada. Detalhe 
da região interna ao xilema. Presença de cristais de oxalato de cálcio 35A. 
dr: drusas. 35B. Detalhe de calota de fibras xilemáticas. Disposição na 
região externa do xilema. fib.:fibras, c.pr.: cristais prismáticos (Escala: 25/lm) 

o tecido fundamental apresenta células arredondadas e com dimensões regulares, e 

espaços intercelulares pequenos (meatos). Nele, drusas e cristais prismáticos de oxalato de 
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cálcio são encontrados (Figuras 35A e B), sendo mais freqüentes na região interna ao xilema 

(Figura 25) e externa ao floema. 

Ainda, no tecido fundamental, elementos esc1erenquimáticos como esclereídeos 

isolados ou agrupados encontram-se dispersos na região interna (Figura 36) e externa aos 

feixes vasculares. 

N a região externa do parênquima fundamental, encontram-se dispersas, grandes células 

mucilaginosas, (Figura 36-c.muc.) e células oleíferas (Figura 36-c.ol.) com conteúdo 

amarelado, que reage com o reativo de Sudam IH. 

Figura 36 - Annona squamosa L. Pecíolo. Secção transversal (não clarificada). Elementos 
celulares dispersos no parênquima fundamental. Grupos de esclereídeos 
(setas), c.muc.: células mucilaginosas, c.ol.: células oleíferas (Escala: 
25~m) 
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6. DISCUSSÃO 

o grave quadro sócio-econômico causado pelas doenças tropicais endêmicas é 

preocupante, considerando as dificuldades no tratamento das populações atingidas, seja no 

acesso à medicação ou pelo surgimento de resistência dos parasitas aos medicamentos 

convencionais. Neste contexto, muitas espécies vegetais têm sido estudadas, visando à 

pesquisa de novas moléculas e opções terapêuticas, que ofereçam menor grau de toxicidade 

ao tratamento da leishmaniose (MURRA Y et aI, 2005), doença cujos parasitas foram 

considerados neste trabalho. 

Nas últimas décadas, diversas espécies do gênero Armona (Annonaceae) têm 

demonstrado importante potencial antiprotozoário (OSÓRIO et ai, 2006, CAMACHO et ai, 

2003, WAECHTER et ai, 1998) e têm sido alvos de estudo, inclusive, do Grupo de Pesquisa 

no qual se trabalhou (Grupo de Pesquisa de espécies vegetais e substâncias potencialmente 

ativas em doenças tropicais endêmicas). 

o grupo de pesquisa dedica-se, principalmente, à busca de metabólitos secundários da 

classe dos alcalóides isoquinolínicos (FISCHER et ai, 2004, TEMPONE et ai, 2005), 

presentes em espécies de anonáceas, os quais se mostraram ativos em agentes de doenças 

endêmicas, acenando como compostos promissores no fornecimento de protótipos de 

moléculas bioativas. Neste contexto, Armona squamosa L. foi selecionada para o presente 

estudo. 

A espécie muito conhecida do ponto de vista alimentício (NOBRE et ai, 2003) é uma 

das mais intensamente estudadas do gênero, entretanto, aspectos específicos relacionados à 

variação da composição química em metabólitos secundários presentes nos órgãos aéreos, das 

atividades antileishmania e citotóxica in vitro de diferentes extratos e órgãos aéreos, obtidos 

nas quatro épocas anuais, mostraram-se inéditos e foram abordados, nesta pesquisa. O estudo 

anatômico de folha de espécimes brasileiros foi realizado, com o intuito de comparação com 

caracteres dos espécimes indianos (KUMAR et ai, 2005). 
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Avaliação de atividade biológica 

Em busca de espécies vegetais com atividade antiprotozoária, especialmente aquelas 

apresentando atividade antileishmania, A. squamosa foi selecionada como candidata aos testes 

in vi1:ro, com base em resultados promissores obtidos anteriormente, com outras espécies do 

gênero Armona por FISCHER et aI, 2004 e TEMPONE et aI, 2005), bem como nos estudos 

de EL T AHIR., SATTI e KHALID (I999), que demonstraram a atividade antiprotozoária do 

extrato metanólico das folhas de A. squamosa frente ao Plasmodium falciparum. Além disto, 

a avaliação da atividade antileishmania de A. squamosa não foi realizada, anteriormente, 

conforme verificado na revisão bibliográfica realizada em bases de dados internacionais. 

Neste trabalho, avaliou-se a atividade antileishmania in vitro de A. squamosa, 

considerando diferentes parâmetros, como: órgão vegetal e/ou parte dele, fase anual de 

obtenção do material vegetal, estágio de maturação do pericarpo e formas extrativas, 

buscando verificar condições de obtenção mais adequadas, para favorecer a atividade 

biológica e inferir acerca de classes de compostos, possivelmente envolvidos, na mesma. 

Tanto na triagem de extratos, como no isolamento de componentes, o uso das técnicas 

in vitro mostra-se vantajoso, em função da necessidade de quantidade reduzida de amostra 

para a realização dos testes, em relação àquela empregada para aqueles in vivo. 

Nos ensaios efetuados, foram utilizados parasitas na forma promastigota devido à 

facilidade de manutenção das culturas in vitro, além de ser procedimento usual, nesta fase do 

estudo (QUEIROZ et aI, 1996; CAMACHO et aI, 2000b). 

Na primeira etapa dos testes in vitro, efetuou-se a triagem preliminar abrangendo 

todos os extratos obtidos: AT, hidroetanólicos (HE) e aquosos (AQ) preparados a partir da 

droga, nas quatro épocas anuais. Nesta fase, visou-se a detecção dos extratos mais ativos 

frente às formas promastigotas de L. amazonensis. Os resultados mostraram níveis de 

atividade muito variáveis entre os diferentes extratos (Tabelas 13 a 15). 

Em relação aos extratos AQ e HE, valores superiores a 60% de morte dos parasitas 

foram observados, em geral, a partir dos HE de pericarpos ( sem sementes), de sementes (sem 

arilo) e folha (verão )(Tabela 13). Portanto, é importante, que futuras pesquisas se aprofundem 

no estudo químico destas partes vegetais, de forma a identificar os compostos responsáveis 

pela atividade antiprotozoária. 

Na maioria dos casos, os extratos hidroetanólicos foram mais ativos que os aquosos, 

indicando que os compostos bioativos devem ser mais solubilizados na mistura hidroetanólica 
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do que na água, mesmo sob aquecimento (extrato aquoso). Ou, ainda, pode ser que o processo 

de extração a quente interfira na estabilidade dos mesmos. 

A realização dos testes dos ATem três concentrações diferentes servi u de orientação 

para a avaliação do nível de atividade antileishmania dos mesmos (Figura 37). 
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Figura 37 - Dados da triagem preliminar dos alcalóides totais (AT) de A. squamosa 
mais ativos frente às formas promastigotas de L. amazonensis 

Comparando-se os resultados obtidos para os AT, na concentração de 300 Ilg/ mL 

(Tabela 15) com aqueles dos EH e AQ, testados à concentração de 1.600 Ilg/ mL (Tabela 

13), constata-se que, os primeiros tiveram níveis de atividade muito superiores, mesmo tendo 

sido avaliados em concentração menor. Isto está relacionado ao fato de que os A T 

representam extratos enriquecidos com esta classe de componentes bioativos, em relação aos 

extratos brutos (AQ e HE) nos quais ocorrem em menor concentração. 

Entretanto, de acordo com os valores das percentagens de morte (Tabela 15), pode-se 

dizer que, os níveis de atividade antileishmania invitro dos AT, à concentração de lOOIlg! 

mL, ainda permaneceram altos (Tabela 15). 
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A partir dos resultados da atividade dos extratos AQ e dos HE, selecionaram-se os mais 

ativos (Tabela 13) para a continuidade dos testes. Desta forma, foram testados: os HE de 

folha (verão, coleta 1), pericarpo verde (sem sementes) (verão, coleta 1), sementes (sem arilo) 

(inverno, coleta 3) e o aquoso de arilo (inverno, coleta 3). Estes foram fracionados com 

solventes orgânicos, de polaridades crescentes, e as frações resultantes; submetidas aos testes 

de atividade antileishmania, à mesma concentração usada para os AT (300 Jlg/ rnL). 

Entre as frações orgânicas, sete foram mais ativas, a maior parte delas apresentando 

100% de mortes à concentração testada (Tabela 14), podendo-se enumerar: diclorometano de 

folha (verão), fl- hexano de pericarpo verde (sem sementes) (verão), as quatro frações de 

semente (sem arilo), retirada de frutos maduros da coleta do inverno e, por fim, a fração 

metanol do arilo de fruto maduro (inverno). Esta última foi a única representante dos extratos 

aquosos e foi considerada, nos testes, apesar de ter apresentado porcentagem de inibição 

inferior a 100%, para que se pudesse obter dado acerca do arilo. Sendo assim, esta foi a fração 

selecionada entre as mais ativas do arilo (Tabela 14). 

As CEso das frações e dos AT mais ativos foram determinadas (Tabelas 16 e 17). No 

caso das frações orgânicas, apresentaram os menores valores de CEso: duas referentes à 

semente (sem arilo) de fruto maduro (coleta 3) e uma de folha. Entre todas estas, a fração 

diclorometano de semente foi a mais ativa «3,0 Jlg/rnL), seguida da acetato de etila 

(3,567±O,09 Jlg/rnL) e da diclorometano de folha (11, 323±1,611 Jlg/rnL) (Tabela 16). 

Em relação à semente (sem arilo) de fruto maduro, coletada no inverno, o estudo 

químico revelou que foi, nesta época, que apresentou o maior teor de AT (1,94 %, mim) 

(Tabela 5). Sendo assim, a atividade da fração dicIorometano, que apresentou alcalóides em 

sua composição (Tabela 10) pode ser atribuída, muito provavelmente, à presença destes 

metabólitos, nela solubilizados, em sua forma molecular. Em contraste, os teores dos demais 

metabólitos quantificados, nesse órgão, na época anual considerada, como: flavonóides totais, 

compostos polifenólicos totais e taninos, não estiveram entre os mais altos (Figura 40), 

portanto não devem ter contribuído significativamente para a alta atividade da fração acetato 

de etila correspondente. Portanto, é necessário que a composição desta fração seja investigada 

(Tabela 16). 

o teor de AT no pericarpo verde (sem sementes), coletado no verão, situou-se entre os 

mais altos dos órgãos e partes estudados de A.squamosa (Figura 39). No entanto, a fração 

mais ativa foi aquela em fl-hexano (Tabela 16). Neste caso, a menor polaridade da mesma 
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sugere que, outros constituintes sejam responsáveis pela atividade como, por exemplo, as 

acetogeninas ou terpenos, cuja ocorrência é comum, no gênero Annona (BERMEJO et ai, 

2005; WELE et ai, 2004; LIU et ai, 1999). 

No tocante à fração orgânica mais ativa de folha (diclorometano) (CE50: 11,323 ± 1,611 

Ilg/rnL) (Tabela 16), obtida de material vegetal da coleta do verão (coleta 1), constatou-se 

que, nesta época, ocorreram os maiores teores de alcalóides (Figura 39) neste órgão, além dos 

compostos polifenólicos totais (Figura 40), em comparação aos demais considerados. Sendo 

solúveis no diclorometano, muito provavelmente, estavam presentes na fi-ação tendo 

contribuído para o nível de atividade contatado. 

Entre as demais frações orgânicas, para a malOfla, que mostrou menor nível de 

atividade, os valores médios das CE50 variaram de 20,4 e 24,4 Ilg/mL, sendo que a fração fl

hexano de pericarpo, anteriormente comentada, foi a menos ativa de todas (CE5o:45,1 Ilg/rnL) 

(Tabela 16). Ainda que, estas frações sejam quimicamente complexas os níveis de atividade 

encontrados mostraram-se promissores, incentivando a investigação dos compostos bioativos. 

De forma geral, os AT selecionados, entre os mais ativos, apresentaram maiores valores 

de CE50 (Tabela 17) em relação àqueles das frações orgânicas (Tabela 16) mais ativas 

correspondentes dos mesmos órgãos ou partes vegetais. 

No caso das folhas, tanto a fração orgânica (dic1orometano) (CE50: 11,323 ±1 ,611 

Ilg/rnL) quanto os alcalóides totais mais ativos (CE50: 48,273 ±9,905 Ilg/rnL), mostraram 

coincidência, quanto à época de coleta, que se deu no verão. Segundo a análise 

cromatográfica realizada, a fração diclorometano das folhas apresentou alcalóides (Tabela 

10) em sua composição, sugerindo que os mesmos contribuíram para a atividade da fração . 

Entretanto, outros metabólitos, de polaridade compatível ao solvente da mesma, devem ter 

agido sinergicamente, levando ao excelente nível de atividade leishmanicida verificado 

(CE50< 3,0 Ilg/rnL). 

Em relação às frações (Tabela 16) e AT (Tabela 17) dos demais órgãos e partes 

vegetais analisados, os mais ativos não foram obtidos de materiais vegetais provenientes da 

mesma coleta. 

o menor valor de CE50 (11,975 ±1 ,221 llg/rnL), entre os AT, foi aquele do pericarpo 

verde sem sementes provenientes da coleta do outono. As CE50 determinadas para os AT dos 

demais órgãos e partes vegetais de A. squamosa, tiveram valores médios variando de 40,03 a 

48,27 Ilg/rnL (Tabela 17). Ainda assim, estes extratos alcaloídicos brutos podem ser 
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considerados de interesse, uma vez que constituintes em menor concentração, no extrato 

bruto, podem apresentar alta atividade, quando isolados, conforme foi verificado para o 

aporfínico isocoridina (Tabela 18), cuja presença foi confirmada, nas folhas da espécie tendo 

apresentado atividade excepcional (CE50 : 0,048 ±0,007 ~g/mL). Entretanto, não foi objetivo 

deste trabalho o isolamento de componentes, estando em desenvolvimento. 

É interessante notar que, a maioria dos AT selecionados entre os mais ativos, e para os 

quais foi determinada a CE50, originaram-se dos órgãos coletados no verão, tendo coincidido 

com a época em que ocorreram os maiores teores destes metabólitos, exceto no caso do 

pericarpo sem sementes (outono) (Figura 39, Tabela 17). Tal constatação é de interesse para 

a obtenção dos alcalóides bioativos a partir desta espécie e para o desenvolvimento dos 

estudos futuros. 

Ainda em relação aos AT, apesar dos valores numericamente próximos das CE50 dos 

órgãos e partes vegetais coletados na mesma época (verão), aqueles das sementes sem arilo 

(CE50: 40,031±4,268 J.lg/mL) e dos seus correspondentes arilos (CE50 : 41,534 ± 6,875 J.lg/mL) 

foram mais ativos do que de folha (CE50 : 48,273 ± 9,905 ~g/mL). É provável que as sementes 

tenham apresentado maior concentração dos componentes responsáveis pela atividade 

antileishmania, nesta época. Adicionalmente, o nível semelhante de atividade da semente 

(sem arilo) e do arilo mostrou-se em acordo com o fato deste ser um apêndice (excrescência 

carnosa) da primeira, sendo que os teores does) componente(s) bioativo(s) deve(m) ter sido 

similares, nestas partes. 

Considerando o fato de que a semente sem arilo, obtida de fruto maduro, foi mais ativa 

que o arilo de fruto verde, sugere que o processos de biossíntese dos a1calóides nos órgãos 

maduros estavam mais ativado em relação aos verdes. Entretanto, a influência do estágio de 

maturação deverá ser averiguada de forma mais aprofundada. 

Em estudo anterior, os AT de folhas de duas espécies do gênero: A. coriacea e A. 

crassijlora foram avaliadas frente às formas promastigotas de Leishmania chagasi e outros 

protozoários (TEMPONE et ai, 2005), pelo mesmo grupo de pesquisa. As CE50 foram, 

respectivamente, de: 42,60 e 24, 89 ~g/mL, sendo similares do valor médio encontrado para 

as folhas de A.squamosa (48, 273 ~g/mL) frente a L. amazonensis (Tabela 17). 

No que tange aos compostos avaliados, em paralelo, como marcadores químicos, 

somente, isocoridina mostrou atividade frente às formas promastigotas de L. amazonensis 

(Tabela 18), enquanto que, os flavonóides (rutina, quercetina e quercitrina) foram inativos 
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(CEso > 100 ~LglrnL) . Apesar de não ser majoritário, entre os demais a1calóides das folhas 

(Tabela 11), o excelente nível de atividade antieishmania deste aporfinico revelou sua 

importância no uso, como marcador biológico. 

No caso dos flavonóides testados, os resultados do presente estudo, foram, em sua 

maioria, compatíveis com aqueles de outros autores. Assim, a rutina teve CIso maior que 30 

IlglmL em formas promastigotas (TASDEMIR et ai, 2006), tendo sido inativa, contra formas 

amastigotas de L. donovani, à concentração de 100 Ilg/rnL (MONTENEGRO et ai, 2007). 

Em contraste, a quercitrina foi ativa frente às formas promastigotas de L. amazonensis 

(CIso :8 IlglrnL) e inativa nas formas amastigotas do mesmo parasita (CIso> 200 Ilg/rnL) 

(MUZITANO, 2006). 

Quanto à quercetina, frente às formas promastigotas do mesmo protozoário testado, 

neste trabalho, igualmente mostrou baixa atividade (CIso : 123,50 Ilg/ rnL) (TALEB-CONTINI 

et ai, 2004). Entretanto, o flavonóide apresentou Cl50 de 1,0 IlglrnL, em formas amastigotas 

de L. donovani (TASDEMIR et ai, 2006). 

A citotoxicidade in vitro em células HEP-2 foi investigada, para melhor avaliar a ação 

antileishmania dos extratos (EH e AQ) e frações de A.squamosa, sobre as formas 

promastigotas de L. amazonensis (Tabelas 19 e 20), buscando identificar os malS 

promissores, para a continuidade da pesquisa e desenvolvimento de novos estudos. 

De forma geral, os resultados mostraram que, os AT apresentaram menor citotoxicidade 

em relação às frações orgânicas selecionadas (Tabelas 19 e 20), excetuando-se a fração 

metanol de arilo (inverno, coleta 3) proveniente de extrato AQ, que apresentou o menor nível 

de citotoxicidade (CCso> 3.000 Ilg/rnL) de todos os órgãos avaliados, inclusive com relação 

aos alcalóides correspondentes. 

No modelo experimental usado, os alcalóides totais menos citotóxicos foram aqueles das 

folhas (coleta verão) (CC50: 1.01O,5± 71,0 IlglrnL) e do arilo (coleta verão/verdes) (CCso> 

1.000 IlglrnL). Neste caso, é interessante notar a diferença de citotoxicidade apresentada pelos 

arilos e sementes coletados, em uma mesma época (Tabela 20), apesar de terem apresentado 

os mesmos níveis de atividade antileishmania (Tabela 17). É provável que as diferenças no 

estágio de maturação das duas partes vegetais tenham interferido, uma vez que a semente e o 

arilo provieram de frutos, respectivamente, maduros e verdes (Tabela 20). A toxicidade das 

sementes de A.squamosa foi reconhecida popularmente (LORENZI,. 2002, CORRÊA, 1984). 
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o índice de seletividade (1S), referente à determinada atividade biológica, constitui 

ferramenta importante na avaliação do potencial de novos compostos, como sendo mais 

promissores, futuramente, podendo resultar em novos fármacos. 

Para a avaliação do nível de seletividade das frações e AT mais ativos de A. squamosa, 

em relação à atividade antileishmania in vitro, considerou-se que, quanto menor a 

citotoxicidade sobre as células epiteliais humanas HEP-2, maior a especificidade de ação 

sobre os parasitas de L. amazonensis. Sendo assim, considerando as frações orgânicas 

(Tabela 20) e AT (Tabela 21) selecionados, entre os mais ativos, e para os quais foi possível 

determinar o 1S, os resultados sugeriram que, as frações orgânicas foram menos seletivas para 

a ação antileishmania (IS maiores), em relação aos alcalóides dos órgãos e partes 

correspondentes. 

Particularmente, em relação às folhas, este dado foi confirmado, tendo em vista que a 

fração diclorometano (Tabela 19) e os AT (Tabela 20) foram obtidos, a partir de material 

vegetal coletado na mesma época (verão). A primeira, igualmente, mostrou-se menos seletiva 

para a ação antiprotozoária, quando comparada à fração n-hexano do pericarpo (verão, verde) 

(Tabela 19). 

Ainda, com relação aos AT mais ativos selecionados, verificaram-se diferenças no nível 

de seletividade da ação antileishmania dos diferentes órgãos (Tabela 20), sendo que este se 

mostrou decrescente, na seguinte seqüência: pericarpo sem sementes (outono, verde), folha 

(verão), semente sem arilo, originada de fruto maduro (verão). 

Desta forma, os resultados forneceram importantes indicações acerca dos órgãos e partes 

vegetais de A. squamosa referentes às épocas anuais e estágios de maturação mais adequados 

à obtenção de metabólitos, com maior seletividade para a ação frente às formas promastigotas 

de L. amazonensis, representando ponto de partida para novos estudos. 

Na busca por novas drogas vegetais e fármacos bioativos, ainda que a amostragem tenha 

sido constituída de partes e órgãos vegetais reunidos, provenientes de espécimes coletados em 

uma mesma área de cultivo, estes dados confirmam a influência dos diferentes parâmetros 

relacionados à variabilidade de fatores intrínsecos ao vegetal, como: órgão vegetal, estágio de 

maturação dos frutos, época de coleta, na composição e na atividade biológica de uma espécie 

vegetal. Tais considerações, entre outras, estão estreitamente relacionadas à obtenção racional 

de drogas, devendo-se determinar, com maior precisão, os metabólitos responsáveis pela 

atividade e a influência destes parâmetros na sua biossíntese. 
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Adicionalmente, o maior nível de detalhamento das pesquisas é desejável de forma a, 

igualmente, fazer o acompanhamento da variação dos fatores extrínsecos (OLIVEIRA et aI, 

1998), por meio de determinações que relacionem as condições do solo, de cultivo e a 

variabilidade, entre cultivos de áreas diferentes, estabelecendo-se, estatisticamente, a 

influência de todos as variáveis sobre a produção dos metabólitos bioativos e, em última 

análise, sobre sua atividade. 

Confirmou-se, portanto, o potencial dos AT e das frações orgânicas de A. squamosa na 

obtenção de compostos bioativos, particularmente, com atividade frente às formas 

promastigotas de L. amazonensis cujo isolamento, poderá resultar em fármacos alternativos, 

tão urgentes, no tratamento de doenças protozoárias endêmicas. 

À semelhança do que se verificou para outras espécies de Annona, anteriormente 

avaliadas (FISCHER et aI, 2004, TEMPONE et aI, 2005), os alcalóides isoquinolínicos de A. 

squamosa, certamente, poderão contribuir para a mesma finalidade. 

Estudo químico 

No estudo de constituintes alcaloídicos e flavonoídicos de A. squamosa, foi investigada 

a variação quantitativa destas classes de componentes e dos compostos polifenólicos totais, 

bem como de isocoridina (marcador alcaloídico), além da variação qualitativa dos marcadores 

alcaloídicos e flavonoídicos selecionados, nas quatro épocas anuais, representadas por 

amostras obtidas de materiais vegetais dos cinco exemplares demarcados coletados, nas 

seguintes datas: 21/02/06, 09/05/06, 11/08/06 e 15/11/06 correspondentes, respectivamente, às 

seguintes fases anuais: verão (coleta 1), outono (coleta 2), inverno (coleta 3) e primavera 

(coleta 4). 

Nas quatro coletas realizadas, os exemplares estavam em fenofases reprodutivas, tendo 

predominado aquela da frutificação, ocorrente, nas três primeiras. 

IEm nenhuma das etapas de coleta, foram encontrados exemplares em fenofase vegetativa. 

Tal fato relaciona-se, muito provavelmente, aos procedimentos de cultivo adotados pelo 

produtor, de forma a favorecer a frutificação (DIAS et aI, 2003), visando à produção 

comercial. Além disto, a fenofase vegetativa deve ter ocorrido, no período entre as coletas, 

tendo em vista o regime trimestral das mesmas. 



/ B IB LIOTE CA 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 

Universidade de São Paulo 
158 

o estudo dos extratos hidroetanólicos e aquosos de A.squml1osa fundamentou-se na busca 

de aplicação futura como medicamento, com potencial ação antileishmania, tendo em vista a 

facilidade de obtenção e o uso consagrado destas formas extrativas. Lembrando que, na Índia, 

a espécie vem sendo usada tradicionalmente como antidiabético (KUMAR et aI, 2005). 

Adicionalmente, o preparo destes extratos implica no uso de solventes que não agridem o 

meio ambiente, além de apresentarem baixo custo e solubilizarem os constituintes químicos 

bioativos. 

Os rendimentos dos extratos hidroetanólicos obtidos dos três órgãos vegetais variaram 

de 10,3 a 59,1 % (mim), enquanto que aqueles dos extratos aquosos situaram-se entre 9,3 e 

57,6 %(mlm) (Tabela 4). 

Os extratos aquosos de folha e de pericarpo sem sementes apresentaram valores de 

rendimento superiores àqueles do extrato hidroetanólico em, praticamente, todas as épocas 

anuais (Figura 38), exceto para o pericarpo verde, referente ao período do inverno. Deve 

haver, portanto, predominância, nestes órgãos, de componentes hidrossolúveis de maior 

polaridade, como por exemplo, alcalóides e glicosídeos flavonoídicos (Quadros 1 à 11), 

independentemente da época de coleta. 

No tocante aos extratos obtidos, a partir de sementes sem arilo, geralmente, observou-se 

perfil inverso (rendimento maior do extrato hidroetanólico), em duas das épocas de coleta, 

sendo que uma delas coincidiu (inverno, coleta 3), para ambos os estágios de maturação, 

(Figura 38). Neste caso, deve ter havido a produção de metabólitos de menor polaridade, que 

se solubilizaram em maior extensão, na mistura hidroetanólica (etanol 96° GL), em relação à 

água fervente (infuso). 

Adicionalmente, a época anual em que o extrato aquoso da semente (sem arilo) 

apresentou maior rendimento que o extrato hidroetanólico variou conforme o estágio de 

maturação considerado, tendo correspondido, ao outono e ao verão, respectivamente, para os 

extratos aquosos de sementes dos frutos verde e maduro (Figura 38). 

Para os arilos, a coleta do outono (coleta 2) apresentou valores coincidentes para os 

rendimentos de extração, independentemente do estágio de maturação do fruto de origem 

(Figura 38). Os rendimentos dos extratos de arilos maduros foram superiores àqueles dos 

arilos verdes, conforme o esperado, tendo em vista o enriquecimento desta excrescência 

carnosa da semente (OLIVEIRA et aI, 1998), em carboidratos e outros componentes 
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nutritivos, sendo a parte comestível do fruto de A. squamosa e que se toma suculenta com a 

maturação. 

Em relação aos rendimentos dos extratos, nas diferentes épocas, pode-se dizer que, para 

os extratos de pericarpo sem sementes e das sementes sem arilo, não houve uma tendência 

uniforme no comportamento entre as duas formas extrativas obtidas, considerando um ou 

ambos os estágios de maturação (Figura 38). Entretanto, para uma mesma forma extrativa, 

foram verificadas coincidências das épocas em que ocorreram os maiores rendimentos. Sendo 

assim, no caso dos extratos obtidos dos pericarpos sem sementes, os maiores rendimentos 

foram constatados no período do outono (coleta 2) e do inverno (coleta 3), respectivamente, 

para os aquosos e hidroetanólicos, independentemente do estágio de maturação (Figura 38). 

Para os extratos de sementes sem arilo, os maiores rendimentos dos extratos hidroetanólicos 

foram obtidos no inverno (coleta 3), independentemente do estágio de maturação do fruto de 

origem (Figura 38). Enquanto que, as épocas em que se obtiveram os maiores teores em 

extrativos, a partir dos extratos aquosos das sementes, variaram de acordo com o estágio de 

maturação, tendo sido, no outono (coleta 2) e no verão (coleta 1), respectivamente, para 

sementes provenientes dos frutos verdes e maduros (Figura 38). Este mesmo comportamento 

foi observado tanto para os extratos aquosos, quanto para os hidroetanólicos correspondentes 

dos arilos (Figura 38). 

Desta forma, os arilos mostraram perfil similar àquele das sementes de origem, nas fases 

anuais em que houve maior rendimento do extrato aquoso, com enriquecimento em 

componentes hidrossolúveis, no outono (coleta 2) (arilos de frutos verdes) e verão (coleta 1) 

(arilos de frutos maduros), tendo-se concentrado tanto nos extratos do órgão (semente) quanto 

de sua parte (arilo). 

Entretanto, os extratos hidroetanólicos dos arilos, diferentemente daqueles dos demais 

órgãos e partes estudados, apresentaram discordância em relação à época de maior teor de 

extrativos, nos diferentes estágios de maturação evidenciando, muito possivelmente, a 

alteração do perfil de componentes de caráter menos hidrofilico, nestes dois estágios. Tal 

alteração pode estar relacionada, do ponto de vista da ecologia química (HARBORNE, 1993) 

ao processo de atração de polinizadores para disseminação das sementes e propagação da 

espécie. 

Em contraste, ambos os extratosdos arilos, provenientes de frutos em mesmo estágio de 

maturação, tiveram padrão de comportamento similar, para as duas formas extrativas, sendo 

que os extratos hidroetanólicos e aquosos, preparados com os arilos de frutos verdes, 
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apresentaram maior rendimento, no período do outono (coleta 2) (Figura 38), enquanto que, 

aqueles obtidos dos arilos de frutos maduros, mostraram os maiores rendimentos no verão 

(coleta 1), seguidos daqueles do outono (Figura 38). 
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Figura 38 - Comparação dos rendimentos dos extratos hidroetanólicos e aquosos obtidos 
de folha, pericarpo(sem sementes), semente (sem arilo) e arilo de A. 
squamosa L., em quatro épocas anuais 

De forma semelhante, os extratos aquosos e hidroetanólicos das folhas, apresentaram 

valores de rendimento com a mesma tendência, facilmente perceptível, na Figura 38, sendo 

que os maiores rendimentos foram obtidos na coleta do inverno (coleta 3), seguindo-se de 

queda drástica nos valores até alcançar o mínimo, na época imediatamente posterior 

(primavera, coleta 4), para ambas as formas extrativas (Figura 38), indicando que para a 

obtenção de maior teor em extrativos, deve-se realizar a coleta das folhas no inverno. 
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No tocante às formas extrativas dos pericarpos (sem sementes) considerando-se as 

similares, nos dois estágios de maturação estudados, mostraram tendências semelhantes para 

os valores de rendimentos, sendo que os extratos aquosos tiveram os rendimentos mínimos e 

máximos, respectivamente: no inverno (coleta 3) e no outono (coleta 2) enquanto que, para os 

extratos hidroetanólicos, as épocas correspondentes foram: verão (coleta l)(mín.) e inverno 

(coleta 3) (máx.) (Figura 38). É possível, portanto, que no outono, os pericarpos apresentem 

biossíntese acentuada de componentes mais polares do que no inverno. 

Os alcalóides totais, uma das mais importantes classes de compostos bioativos de A. 

squamosa L., receberam atenção especial, em função do interesse na atividade antiprotozoária 

que têm demonstrado (COSTA et aI, 2006; DI GIORGIO et aI, 2006; DEVKOTA et aI, 2007; 

PONTE-SUCRE et ai, 2007), sobretudo no gênero Armona (JARAMILO et aI, 2000; 

FISCHER, 2004; TEMPONE et aI, 2005; SANTOS et aI, 2006; OSORIO et aI, 2007; ). 

Em relação aos alcalóides totais (AT) deA. squamosa L., os maiores teores encontrados 

variaram, nos diferentes órgãos vegetais e partes destes, de 1,46 a 2,2% (mim). Mais 

especificamente, os pericarpos maduros (2,2 %,m/m) e as sementes (de pericarpos maduros) 

(1,9 %,mlm) apresentaram os maiores conteúdos, seguidos dos pericarpos verdes (1,6 %%, 

mim), arilos (de frutos verdes) (1,48 %,mlm) e folhas (1,46%, mim) (Tabela 5). 

Os maiores níveis dos teores de A T (%) ocorreram em órgãos e partes vegetais 

provenientes da primeira coleta, que correspondeu ao período do verão (Figura 39), exceto no 

caso das sementes sem arilo extraídas de frutos maduros, quando o maior teor foi obselvado 

no período do inverno (coleta 3). 

Os níveis aumentados no verão, são compatíveis com a necessidade de maior proteção 

da planta contra a radiação UV, nesta época, em que os níveis de insolação estão 

aumentadossendo que os alcalóides apresentam predominantemente núcleos aromáticos, 

garantindo a intensa absorção desta radiação (SAMUELSSON, 1992). 

Os segundos maiores níveis de AT foram constatados no inverno (coleta 3) para a 

maioria dos órgãos e partes destes, exceto para as sementes (sem arilo) provenientes de frutos 

maduros para as quais, foi a época de maior teor (Figura 39). Nesta fase anual, de maior 

estresse para a planta, a presença destes metabólitos, em maior concentração deve estar 

associada aos mecanismos de defesa do vegetal (HARBORNE, 1993). 
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Figura 39 - Comparação dos teores de alcalóides totais obtidos de folha, perica."po 
(sem sementes), semente (sem arilo) e arilo de A. squamosa L., em 
quatro épocas anuais 

Na determinação dos tlavonóides totais na droga, ao longo das 4 épocas anuais, e com 

concentrações expressas em relação à quercetina, os valores de concentração, nas folhas, 

revelaram-se excepcionalmente elevados, quando comparados àqueles dos demais órgãos 

vegetais e partes analisados. A máxima concentração (19,66 Ilg/rnL) ocorreu nas folhas 

coletadas no inverno (coleta 3) (Figura 31,Tabela 7). 

Os teores de tlavonóides totais (%, mim), em relação à droga, foram extremamente 

reduzidos (Figura 31), tendo-se situado entre 0,02 a 0,05 % (mim), na maioria das 

determinações, excetuando-se aquelas referentes às folhas (0,49-0,98%, mim). De forma 

geral, estes percentuais foram inferiores, inclusive, àqueles correspondentes da maioria dos 

teores de aIcalóides totais (Tabela 5). 

À semelhança das folhas, os teores de tlavonóides totais, no pericarpo (sem sementes) e 

no arilo, foram maiores no inverno, considerando os dois estágios de maturação (Figura 31), 

embora os valores tenham sido inferiores àquelas (Tabela 7). 

Neste aspecto, é interessante notar a maior intluência do estágio de maturação do 

pericarpo, em relação ao arilo, sendo que os níveis de concentração dos tlavonóides no 
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primeiro foram superiores ao segundo. No pericarpo, a diferença chegou a dez vezes entre o 

pericarpo (sem sementes) maduro (8, 7 ~g/mL) e o verde (0,85 ~g/mL) enquanto que não 

houve, praticamente, diferença na concentração de flavonóides do arilo verde (0,62 ~g/mL) 

para o maduro (0,60 ~g/mL) (Tabela 7). 

Com relação à semente sem arilo, o comportamento dos valores dos teores de 

flavonóides totais foi diferente dos outros órgãos estudados, e inclusive do próprio arilo, 

sendo que, o maior teor de flavonóides foi encontrado nas sementes referentes à coleta do 

verão (coleta 1) e provenientes de frutos verdes (0,77 ~g/mL /mL). Enquanto que, aquelas 

obtidas dos frutos maduros, apresentaram maior teor no período do outono (coleta 2) (0,49 

~g/mL) (Tabela 7). 

No doseamento dos flavonóides, o uso do reativo de cloreto de alumínio está 

relacionado à propriedade destes metabólitos, solubilizados em metano I, formarem complexos 

estáveis com o cátion alumínio, dando origem a um grupo cromóforo amarelo, que intensifica 

a absorção do composto na região do UV, permitindo a sua quantificação (WOLLENWEBEE 

e JA Y, 1988). 

Além disto, a metodologia empregada na quantificação dos flavonóides totais foi 

selecionada de forma a permitir avaliação da classe dos flavonóis encontrados na espécie 

(Quadro 11) e cuja atividade antileishmania havia sido comprovada, anteriormente 

(TASDEMIR et aI, 2006), como quercetina e quercitrina. 

Com relação aos teores de compostos polifenólicos totais, foi possível verificar que, os 

flavonóides representaram a menor parcela do total (Figura 31), mesmo em relação à folha 

que apresentou as maiores concentrações (Tabela 7). Entretanto a maior contribuição foi dada 

pelos taninos, cujos teores acompanharam, de perto, a tendência dos polifenóis totais (Figura 

31). Entre outros compostos fenólicos que podem ter contribuído na somatória geral, 

encontram-se os alcalóides aporfinicos, muitos deles apresentando grupamentos fenólicos, 

além dos ácidos fenólicos (LEBOEUF et aI, 1972) e de constituintes do óleo volátil 

(CHA V AN, SHINDE, NIRMAL, 2006), entre outros. 

Os maiores valores dos teores de taninos na droga (5,03 a 8,43%, mim), foram 

encontrados no pericarpo, nas folhas e nas sementes (sem arilo) e arilo, estes dois últimos, 

provenientes de frutos verdes (Figura 31, Tabela 9), sendo que a época anual de maior 

produção, nestes casos, foi o inverno (coleta 3). Muito provavelmente, nesta época anual, o 



164 

estresse maior serve de estímulo adicional à produção destes componentes de defesa 

(HARBORNE, 1993). 

As sementes sem arilo e o arilo em separado foram as partes analisadas para as quais 

em, pelo menos, uma das épocas anuais não foram encontrados os taninos (Figura 31). A 

ausência destes componentes foi verificada, no outono (coleta 2), para as primeiras. Além 

disto, nas épocas correspondentes, verificou-se diminuição do conteúdo com a maturação. 

Nos arilos, a ausência de taninos foi observada em épocas variáveis para os dois estágios 

de maturação. Assim, os taninos não ocorreram no verão (coleta 1), nos arilos dos frutos 

verdes, enquanto que não foram encontrados nos arilos dos frutos maduros (Figura 31). 

A redução do teor de taninos, com a maturação, é compatível com este processo, uma 

vez que sendo compostos de detesa, a rota biossintética é ativada, em função das necessidades 

de proteção e defesa do vegetal (HARBORNE, 1993). Sendo assim, com a evolução do 

processo de maturação, o objetivo de atração de polinizadores e disseminação das sementes 

deve prevalecer, ocorrendo o enriquecimento do arilo em material nutritivo e a redução e/ou 

interrupção da biossíntese dos taninos. 

Nas folhas, no outono e inverno, a concentração dos taninos, praticamente, não sofreu 

alteração, tendo-se mantido entre os níveis mais altos (8,2; 8,23%, mim), sendo que a menor 

proporção ocorreu na primavera (coleta 4) (Figura 31 (4,78%, mim) (Tabela 9), época da 

floração. Nesta fase, é provável que, os taninos tenham sido deslocados para os órgãos 

reprodutivos, visando à proteção de gemas e das flores, requerendo maior proteção contra a 

herbivoria (HARBORNE, 1993). 
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Figura 40 - Comparação dos teores de flavo nó ides totais, compostos polifenólicos 
totais e de taninos (%' mim) de folha, pericarpo(sem sementes), semente 
(sem arilo) e arilo de A. squamosa L., em quatro épocas anuais 

Quanto aos teores de compostos polifenólicos totais (PF), todos os órgãos e partes 

destes, apresentaram maior concentração, no período do inverno (coleta 3) (Figura 31). Este 

perfiL similar àquele dos taninos, está relacionado à predominância destes últimos entre os PF 

(Tabela 9, Vtgura 31). O mesmo pode ser dito para o fato de que, nos órgãos reprodutivos, 

houve maior teor de PF, nos órgãos e partes verdes em comparação àqueles maduros (Tabela 

8). 

É interessante notar, ainda que, as concentrações mais altas de PF (JlglmL) ocorreram de 

forma decrescente, nos órgãos e partes estudados, na seguinte seqüência: folhas(4,43 ± 0,03 

JlglrnL), pericarpos (sem sementes) (3,61± 0,06; 3,12±0,08 JlglrnL), semente sem arilo (3,02± 

0,11; 2,79±O,01 flglrnL) e arilo (2,16± 0,04; 1,78±0,01 flglrnL) (Figura 31, Tabela 8), 

inclusive, considerando os estágios de maturação, na seqüência cronológica (verde para 

maduro). 
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No doseamento dos compostos polifenólicos, foram empregados o reativo de Folin

Denis e o carbonato de sódio (item 4.3.4.1.2). O fundamento deste método de quantificação 

está relacionado à oxidação do íon feno lato, em meio alcalino (carbonato de cálcio), e à 

redução do complexo fosfotúngstico-fosfomolíbdico, formando um grupo cromóforo azul, 

cuja caracterização e quantificação é possível empregando-se a análise espectrofotométríca, 

no comprimento de onda de 760nm. 

Na metodologia da quantificação dos taninos, foi considerada a propriedade dos mesmos 

de formarem complexos com proteínas, por meio de pontes de hidrogênio intra ou 

intermoleculares (CARVALHO, GOSMANN, SCHENKEL, 2004), justificando-se o uso de 

pó-de-pele, que representa o substrato proteico utilizado visando à formação de precipitado e 

permitindo a separação de taninos dos demais compostos, inclusive polifenólicos, em solução. 

Considerando a possibilidade futura de uso de A. squamosa, como fitoterápico e a 

atividade antiprotozoária de alcalóides e flavonóides presentes na espécie, efetuaram-se 

determinações qualitativas e/ou quantitativas de substâncias de natureza alcaloídica e 

flavonoídica, buscando empregá-las como possíveis marcadores químicos, considerando os 

requisitos preconizados pela ANVISA, para o registro de medicamentos fitoterápicos 

(Resolução RDC, n° 48, de 16 de março de 2004 - ANVISA). 

Entre os candidatos a marcadores da classe dos alcalóides foi selecionada a isoquinolina 

isocoridina de núcleo aporfínico (Figm·a 41), por ter sido reportada a presença, anteriormente, 

no caule e raiz da espécie (BHAKUNI et ai, 1972, RAO et ai, 1978) e, adicionalmente, por ser 

um dos poucos alcalóides, desta classe, disponíveis no mercado, e em grau analítico de 

pureza. 

CH30 

CH30 

HO 

CH30 

Figura 41 - Estrutura química da isocoridina 
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° alcalóide isocoridina está presente em alguns medicamentos patenteados, entre os 

quais citam-se: uma formulação oftálmica, outra empregada no tratamento de disfunções 

vasculares e outras, com efeitos anti-hipertensivo e antihemorrágico (SU e LEE, 2006; 

W ANG e GUO, 2006; ZHANG, 2005). 

A análise quantitativa de isocoridina, por CLAE, foi acompanhada de validação do 

método analítico, para garantir a confiabilidade dos resultados. 

Segundo a validação realizada, o desvio-padrão relativo (DPR) foi de 0,12%, indicando 

que o sistema está perfeitamente ajustado, uma vez que este valor foi inferior a 2%, indicando 

que a precisão do método enquadrou-se dentro do limite fixado pela Farmacopéia Americana 

(2008). Além disto, o coeficiente de correlação de 0,9999 demonstrou a excelente linearidade, 

considerando o mínimo de 0,99, preconizado pela ANVISA (2003). 

Nas determinações do padrão de isocoridina, realizadas por CLAE, detectou-se o 

alcalóide, somente nas folhas (Figura 14), ao longo do período de um ano, não tendo sido 

encontrado, no pericarpo ou na semente. O maior teor de isocoridina, nas folhas, ocorreu no 

período do inverno (coleta 3) (Figura 32,Tabela 11). 

É interessante notar que não houve relato anterior de sua presença nas folhas (Quadro 

11), sendo portanto, dado inédito acerca da espécie. 

Apesar de isocoridina não ter se mostrado alcalóide majoritário, nas folhas, (Tabela 11), 

representando cerca de 1,90 ± 0,20 a 2,25 ±0,08 % (mim) dos AT, a sua ocorrência, durante 

as quatro épocas anuais, e em níveis perfeitamente detectáveis, e de forma precisa, pela 

metodologia empregada, mostra que é viável o uso desta aporfina, como marcador químico, 

entre os demais alcalóides de A. squemlOsa. 

Entretanto, há que se verificar a viabilidade de outros marcadores alcaloídicos para A. 

squamo,sa, considerando que não foi detectada a isocoridina, nos órgãos reprodutivos 

avaliados neste estudo, mesmo tendo sido analisados extratos obtidos em diferentes épocas 

anuais e estágios de maturação do fruto. Adicionalmente, a avaliação da atividade de outros 

compostos é importante, à semelhança do que foi realizado para a isocoridina, de forma a 

encontrar marcadores biológicos. 

Considerando o teor de alcalóides de A. squamosa, nos pericarpos ( sem sementes), é 

possível dizer que, poderão igualmente, vir a ser rica fonte de AT, lembrando que são, 

normalmente, descartados após o consumo da parte suculenta comestível (arilo) sendo que, 
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com a atividade constatada (Tabela 15) surge novo potencial de uso e de reaproveitamento 

desta outra parte do mesmo órgão vegetal. 

Na caracterização dos alcalóides totais, por CCD, o sistema cromatográfico SC-l , com 

fase móvel constituída de diclorometano-metanol-acetona (86:13:1), foi selecionado entre 

vários outros testados, por ter possibilitado separação e visualização adequadas dos 

componentes dos AT de A. squamosa. 

A revelação das cromatoplacas com reativo de Dragendorff (WAGNER e BLADT, 

1996), permitiu a distinção das manchas de compostos nitrogenados daquelas de outros não

nitrogenados, quando da mudança de coloração das manchas para as cores alaranjada a 

laranja-acastanhada, após a nebulização do mesmo, neste caso, havendo maior probabilidade 

e indício da natureza alcaloídica do(s) composto(s) constituintes das manchas observadas. 

Os cromatogramas, em CCD, dos AT e frações analisados mostraram que, entre os mais 

ativos frente às formas promastigotas de Leishmania amazonensis, somente aqueles referentes 

aos arilos não apresentaram manchas de alcalóides (e/ou compostos nitrogenados) (Tabela 

10). 

O fato de que, durante a partição ácido-base do extrato etanólico, outros compostos não

alcaloídicos sejam retidos na fração bruta obtida (AT), é comum, no processo de extração 

empregado, sendo que, outras classes de substâncias podem acompanhá-los, como: 

flavonóides, proteínas, acetogeninas, entre outras. Entretanto, é provável, que a biossÍntese 

dos alcalóides tenha sido reduzida nos arilos, nesta época, tendo em vista o baixo rendimento 

(0,05%, mim) obtido do extrato hidroetanólico para a fração AT, referente ao período de 

inverno (Tabela 5). Desta forma, possivelmente, a concentração dos alcalóides propriamente 

ditos, na cromatoplaca, não alcançou o limite de detecção da análise, por CCD, não sendo 

detectados. 

A detecção dos alcalóides, nas frações bioativas de folhas (di cloro metano), pericarpo 

(sem sementes) (n-hexano) e semente (sem arilo) (diclorometano) (Tabela 10) sugeriu que, os 

alcalóides bioativos, presentes nestes órgãos, devem ser de média a baixa polaridade. 

Nas cromatografias, por CCD, somente, parte das épocas de coleta foram abrangidas 

(Tabela 10), uma vez que foram analisados AT e frações selecionados, entre os mais ativos, 

nos testes in vitro realizados. Portanto, unicamente por meio destes resultados, não se pode 

tecer conclusões sobre o uso de boldina e de isocoridina, como possíveis marc adores de A. 

squamosa, assim como a respeito das possíveis influências do período de coleta e dos estágios 
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de maturação, na ocorrência destes compostos. Entretanto, pode-se dizer que, entre as 

amostras (bioativas) analisadas, boldina foi encontrada somente entre os AT de pericarpos 

sem sementes coletados no outono (coleta 2) (Tabela 2), enquanto que na fração n-hexano 

destes mesmos órgãos obtidos no verão, não foi detectada a presença, apesar de ter havido 

solubilização de alcalóides, nesta fração, indicada pela reação das manchas com o reativo de 

Dragendforff (Tabela 10). 

Embora, tenha-se pesquisado a presença de boldina em A. squamosa, não foi registrado 

isolamento deste alcalóide, na espécie (Quadro 10) e, nem mesmo, no gênero (Quadro 2), 

entretanto, considerando a presença do isômero isoboldina [8] nas espécies: A. cherimolía, A. 

glabra, A. salzmanü e A. senegalensis (Quadro 2) e a disponibilidade comercial da boldina, 

realizou-se a pesquisa deste composto, por CCD, sendo este o primeiro relato de sua 

ocorrência. Estudos com técnica cromatográfica mais sensível dos alcalóides totais de 

A.squamosa, obtidos a partir de todas as épocas anuais e órgãos vegetais, são de interesse para 

futuras pesquisas visando à complementação dos dados e ao aprofundamento do 

conhecimento. 

Quanto à isocoridina, os cromatogramas (CCD) confrrmaram a sua ocorrência em folhas 

(Tabela 10), não tendo sido detectada, nem nos ATe nem nas frações mais ativos dos demais 

órgãos vegetais, o que está em conformidade com o que foi constatado · por meio de CLAE 

(item 5.1.6). 

Considerando a pesquisa de outros possíveis marcadores químicos, distintos dos 

a1calóides, como os flavonóides, e presentes em A. squcol1osa (Quadro 11) ou, ao menos, no 

gênero Annona (Quadros 8 e 9), para uso na avaliação dos órgãos aéreos de A. squamosa, foi 

feita a análise dos extratos hidroetanólicos (FIE), por CLAE. Para tanto, foram empregados 

padrões de três flavonóis (O-heterosideos e genina), comercialmente disponíveis: rutina [59], 

quercitrina [57] e quercetina [63]. 

Adicionalmente, a seleção destes flavonóides visou ao possível uso, igualmente, como 

marcadores biológicos, uma vez que, a atividade antileishmania de dois dos compostos foi 

verificada, anteriormente. Sendo assim, a quercetina apresentou CI50 de 1,0 IlglmL, frente às 

formas amastigotas de L. donovani (TASDEMIR et ai, 2006) e CI50 de 123,50 Ilg/mL para as 

formas promastigotas de L. amazonensis (T ALEB-CONTINI et ai, 2004). A quercitrina foi 

testada frente às formas promastigotas e amastigotas de L. amazonensis, tendo apresentando 

CI50 de, respectivamente, 8 Ilg/mL (MUZITANO, 2006) e maior que 200 Ilg/mL (TALEB

CONTINI et ai, 2004). 
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A pesquisa desses compostos flavonoídicos, nos extratos hidroetanólicos de folhas, 

pericarpo (sem sementes), semente (sem arilo) e arilo, por CLAE, mostrou que, nas condições 

analíticas empregadas (item 5.1.6), somente, o O-heterosídeo rutina foi detectado e, 

unicamente nas folhas, coletadas ao longo das quatro épocas anuais consideradas. 

Estudo botânico 

A possibilidade do emprego futuro de A. squamosa, como droga ou fonte de metabólitos 

bioativos, torna necessário o conhecimento dos caracteres botânicos mais relevantes, que 

permitam a identificação da espécie, sobretudo quando se consideram as normas para o 

registro de fitoterápicos ((Resolução RDC, n° 48, de 16 de março de 2004 - ANVISA) ou 

mesmo, normas de âmbito internacional (WHO, 2000, 2007). 

Com o uso consagrado de folhas de A. squamosa no tratamento dos mais diversos 

males (KUMAR et aI, 2005; MORS, 2000; MORTON, 1997), a preocupação com a qualidade 

da droga levou ao estudo de suas características botânicas. Neste contexto, KUMAR et aI 

(2005), na Índia, realizaram a descrição da morfoanatomia de folha. Entretanto, espécimes 

brasileiros não foram estudados, antetiormente. No presente trabalho, foram avaliados 

exemplares cultivados no Brasil, visando, confrontar os diferentes caracteres, o que levou à 

complementação da descrição autores indianos (KUMAR et aI, 2005), tendo em vista que, 

não abordaram a anatomia do pecíolo foliar. 

A presença de estômatos geminados (Figura 29B) observados nos exemplares 

coletados, em Getulina, S.P., não foi registrada n~ trabalho de KUMAR et aI, 2005 e, ao que 

consta, nem mesmo no gênero Annona (METCALFE e CHALK, 1950). 

Caracteres como: a ocorrência de estômatos paracíticos (Figuras 29B e 29C), cutícula 

granulosa (Figura 29C), tricomas tectores simples (Figura 27) e a presença de cristais foram, 

anteriormente observados, igualmente, em outras espécies do gênero Annona (PONTES, 

BARBOSA e MAAS 2004). 

Em contraste, as folhas de A. squwllosa não apresentaram cristais, nas células 

epidérmicas, epiderme pluriestratificada, assim como, não foram vistos grupos de esclereídeos 

na nervura mediana, conforme descritos para outras espécies do gênero (METCALFE e 

CHALK, 1950). 
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Idioblastos de dois formatos, sendo um arredondado e outro alongado no sentido 

anticlinal, apresentaram localizações características e conteúdos de naturezas distintas. Os 

primeiros, na região do parênquima paliçádico, com parede celular espessada e conteúdo que 

reagiu com Sudam IH (KRAUS E ARDUIN, 1997) caracterizaram-se como células oleíferas . 

Enquanto que, na porção mediana do mesofilo, as células grandes e com formato alongado no 

sentido anticlinal, apresentaram conteúdo que se corou, em azul, com o reativo de azul de 

metileno, indicando tratar-se de células mucilaginosas, conforme descritas, no gênero 

Annona, por METCALFE e CHALK (1950). Possivelmente, tenham correspondido aos dutos 

secretores contendo mucilagem, relatados por KUMAR et aI (2005). Entretanto, no presente 

estudo, realizaram-se secções da lâmina foliar, no sentido longitudinal em diferentes níveis do 

mesofilo, e não foram observados dutos secretores, mas células de comprimento grande (50-

60llm) com este mesmo conteúdo, confirmando a presença das células mucilaginosas 

reportadas por METCALFE e CHALK (1950). 

Em A.squamosa, KUMAR et aI (2005) relataram, ainda, a presença de tricomas 

tectores simples e estrelares e de cristais prismáticos nas células epidérmicas. Entretanto, estes 

caracteres não foram encontrados, nos exemplares brasileiros analisados. 

O número de feixes vasculares no pecíolo foi considerado, por METCALFE e 

CHALK (1950), como característica de valor diagnóstico, no gênero Armona, bem como a 

presença de cristais isolados nas células epidérmicas. 

No tocante às características de destaque para a identificação das folhas de A. 

squamosa constatadas no limbo, nervura mediana e pecíolo, citam-se: a presença dos 

estômatos exclusivamente na face abaxial do limbo (Figuras 29B e 29C), a localização dos 

tricomas tectores (unicelulares) sobre as nervuras (Figura 27B) da face abaxial, a presença de 

estômatos geminados (Figura 29B) e a ocorrência de 5 a 6 feixes vasculares, distribuídos em 

arco, na região mediana do pecíolo (Figura 33). Cita-se, também, a presença de idioblastos de 

dimensões e formatos diferentes, podendo ser alongados em sentido anticlinal (células 

mucilaginosas) ou arredondados (células oleíferas), situando-se no limbo foliar, na região 

mediana do mesofilo e ao nível do parênquima paliçádico. Na nervura mediana, a presença de 

células oleíferas, distribuídas de forma concêntrica na parte periférica da região abaxial e 

dispersas no tloema, são características importantes para a identificação. 

No pecíolo, mostra-se relevante, para a diagnose: a presença de tricomas , na face 

abaxial, além de cristais prismáticos e drusas de oxalato de cálcio localizados no parênquima 
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fundamental, internamente ao tecido xilemático, além da camada bicelular de colênquima 

angular disposta de forma contínua. 

Os tricomas compridos, vistos em A. squamosa, são um caractere diferencial desta 

espécie, visto que as outras, como A. murieata, A. montana e A. glabra, possuem tricomas 

curtos, porém não a diferenciam da espécie adulterante A. retieulata. 

A diferenciação entre A. squamosa L e A. retiel/lata pode ser feita observando-se as 

células epidérmicas, que são maiores nesta última, ocorrendo na epiderme da face adaxial, a 

qual contém mais de um cristal de oxalato de cálcio (METCALF e CHALJ(, 1979; LnJ, 

CHEN e HU, 2004; KUMAR et aI, 2005). 

Os estômatos paracíticos e a cutícula granulosa, descritos em A. squamosa, são de 

ocorrência comum no gênero Annona, tanto na epiderme da face abaxial quanto na adaxial, 

entretanto, na espécie estudada, foram observados somente na abaxial. A presença de 

estômatos geminados, por sua vez, não foi mencionada em outras espécies do gênero sendo, 

possivelmente, caractere de valor diagnóstico (METCALFE e CHALK, 1950; KUMAR et aI, 

2005; PARÉS-MARTÍNEZ etal, 2004). 

O tecido fundamental da nervura apresenta células parenquimáticas de contorno 

arredondado e dimensões irregulares. Na região abaxial da nervura mediana, verifica-se a 

ocorrência de linha espessada constituída de fileiras de células parenquimáticas obliteradas, 

ou amassadas, comumente relatadas, no gênero Armona (METCALFE e CHALK, 1979). 
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7. CONCLUSÕES 

1. À concentração de 1.600 Ilg/rnL os extratos hidroetanólicos de folha e de pericarpo sem 

semente de A. squamosa L. foram mais ativos frente às formas promastigotas de L. 

amazonensis do que os correspondentes extratos aquosos, independentemente da época 

anual e do estágio de maturação do fruto, tendo direcionado o estudo, para os primeiros. 

2. Todos os extratos aquosos do pericarpo sem sementes foram inativos, à concentração de 

1.600 Ilg/rnL, independentemente da época anual e do estágio de maturação do fiuto, de 

forma que os compostos bioativos não foram solubilizados nestes extratos. 

3. De forma semelhante aos extratos hidroetanólicos de folha e de pericarpo (sem sementes), à 

concentração de 1.600 Ilg/rnL, a maioria dos extratos hidroetanólicos de semente sem arilo 

foi mais ativa que os extratos aquosos, exceto no verão quando o perfil se inverteu. 

4. Os extratos hidroetanólicos e aquosos do arilo, coletado no verão, foram inativos 

independentemente do estágio de maturação do fruto de origem, sendo que no outono e no 

inverno, somente um dos extratos apresentou baixa atividade, tendo sido, respectivamente: 

o hidroetanólico e o aquoso, indicando grande variação do perfil de componentes bioativos 

do arilo, ao longo das épocas consideradas. 

5. Os extratos aquosos mais ativos, entre todos os órgãos vegetais estudados, foram aqueles 

das sementes sem arilo, provenientes das coletas do verão e outono. 

6. À concentração de 300 Ilg/rnL, os alcalóides totais de A. squamo,sa apresentaram maior 

nível de atividade do que os extratos aquosos e hidroetanólicos (1.600 IlglrnL) obtidos a 

partir dos mesmos órgãos, épocas anuais e estágios de maturação do fruto. 

7. À concentração de 300 Ilg/rnL, a maioria dos alcalóides totais levaram a 100% de morte 

das formas promastigotas de L. amazonensis, sendo que mesmo à concentração três vezes 

inferior, mantiveram níveis de atividade altos (>60% morte), indicando ser metabólitos 

promissores como antiprotozoários. 

8. A maioria das frações orgânicas dos extratos (3 hidroetanólicos e 1 aquoso) selecionados 

entre os mais ativos de cada órgão e/ou parte vegetal considerados, segundo a triagem 

inicial (1.600 Ilg/mL), apresentou maior elevado nível de atividade, sendo superior àquele 

do extrato de origem. 
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9. Entre as frações orgânicas dos extratos mais ativos, cinco delas apresentaram 100% de 

inibição das formas promastigotas de L. amazonensis, à concentração de 300 J.1g/rnL, 

indicando o potencial de obtenção de compostos bioativos, a partir de: semente (sem arilo) 

(3 frações), folha (1 fração) e pericarpo (sem sementes) (1 fração). 

10. Os alcalóides, selecionados entre os mais ativos à concentração de 30 ~lg/mL, para os 

quais se determinaram as CE5o, a maioria foi obtida dos órgãos e/ou parte vegetais, 

coletados no verão (folha, semente sem arilo, arilo), enquanto que um (pericarpo sem 

sementes) originou-se do outono (pericarpo sem sementes), sugerindo serem as época 

anuais mais propícias à obtenção dos compostos bioativos. 

11 . Entre as frações orgânicas mais ativas dos extratos hidroetanólicos, selecionadas à 

concentração de 30 ~lg/mL, as menores CE50 foram originadas de semente (sem arilo) 

(inverno) e de folhas (verão), com valores inferiores àqueles dos respectivos alcalóides 

totais, indicando haver outros componentes bioativos nestas frações. 

12. Os extratos hidroetanólicos originaram o maior número de frações orgânicas com maior 

nível de atividade, frente às formas promastigotas de Leishmania amazonensis. 

13. Os alcalóides totais de A. squamosa foram mais seletivos para a ação antipromastigota de 

L. amazonensis, em relação às frações orgânicas equivalentes quanto aos órgãos vegetais, 

épocas de coleta e estágio de maturação. 

14. Quanto aos alcalóides com maior nível de seletividade em relação à atividade 

antileishmania mostrou-se decrescente, na seqüência seguinte: pericarpo sem sementes 

(coleta do outono, fruto verde), folha (coleta do verão), semente sem arilo, originada de 

fruto maduro (coleta do verão). 

15. O alcalóide aporfinico isocoridina, encontrado nas quatro épocas anuais nas folhas de A. 

squamosa, apresentou potente atividade antileishmania em formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis e pode ser empregado, como marcador químico e biológico, 

deste órgão vegetal, frente às formas promastigotas de L. amazonensis. 

16. A rutina pode ser empregada como marcador químico das folhas de A. squamo~Yl, estando 

presente nas quatro épocas anuais. 

17. Em geral, o rendimento dos extratos aquosos (AQ), obtidos pelo processo de infusão, foi 

maior do que dos hidroetanólicos (HE),preparados por percolação a frio . 
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18. Em todas as épocas anuais, foram encontrados alcalóides, flavonóides e taninos nas folhas 

e pericarpos de A. squamosa. 

19. Os compostos polifenólicos totais ocorreram em todos os órgãos e partes vegetais 

analisados tendo apresentado o maior teor na coletada realizada no inverno, época em que 

o vegetal necessita de metabólitos de defesa. 

20. Os taninos foram encontrados nas folhas e pericarpos sem sementes, em todas as épocas, 

sendo que no inverno, seguindo a tendência dos demais compostos polifenólicos, 

apresentaram o maior teor. 

21. Nas sementes sem arilo, os taninos não foram encontrados no outono, independentemente 

do estágio de maturação do fruto 

22. No arilo de frutos coletados no verão, não ocorrem taninos, independentemente do estágio 

de maturação do fruto 

23 . Os taninos não foram detectados no arilo maduro. 

24. O conteúdo em flavonóides totais foi baixo em todos os órgãos, sendo que nas folhas os 

maiores teores alcançaram o valor máximo (0,98%, mim) no outono, enquanto nos 

demais órgãos e partes vegetais estudados, em todas as épocas anuais, não superaram 

0,05% (mim). 

25 . Nas folhas, pericarpos ( sem sementes), sementes (sem arilo) de frutos verdes e no arilo, 

os maiores teores de alcalóides totais ocorreram, geralmente, no verão. 

26. Os maiores teores de alcalóides totais, nas sementes (sem arilos) de frutos maduros, foram 

registrados naquelas coletadas, no inverno. 

27. Os menores teores de alcalóides totais ocorreram no período do outono, em todos os 

órgãos e partes vegetais analisados, exceto no arilo maduro, quando o menor teor foi 

constatado no inverno. 

28. Os maiores teores de isocoridina e de alcalóides totais, nas folhas de A. squamosa, 

ocorreram, coincidentemente, no verão. 

29. Mostraram-se características de destaque, para a identificação anatômica da folha de 

A.squamo.';u: hipoestomática, tricomas tectores unicelulares sobre as nervuras da face 

abaxial, cinco a seis feixes vasculares distribuídos em arco na região mediana do pecíolo, 

presença de células oleíferas e mucilaginosas no mesofilo, nervura mediana e pecíolo. 
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Localização diferencial destes idioblastos. Presença das células oleíferas dispersas na 

região do parênquima paliçádico, na parte periférica da região abaxial e floema da nervura 

mediana, na região externa do parênquima fundamental do pecíolo. Ocorrência de células 

mucilaginosas dispersas na região mediana do parênquima paliçádico, nervura mediana e 

região externa do parênquima fundamental do pecíolo. 

30. Diferentemente dos exemplares descritos, na India, não foram encontrados tricomas 

tectores estrelares, nos exemplares brasileiros de A.squamosa. 

31. A presença de tricomas unicelulares compridos em folhas de A. squamosa, sugere ser um 

caractere diferencial, desta espécie, em relação a outras estudadas no gênero. 

32. A presença de estômatos geminados é característica de diagnose da espécie, não tendo 

sido relatada, anteriormente, para a espécie ou em outras do gênero Annona. 

33. Os espécimes estudados de A. squamosa não apresentaram epiderme pluriestratificada, 

cristais, nas células epidérmicas, e grupos de esclereídeos na nervura mediana, caracteres 

freqüentemente encontrados no gênero Annona, 

34. Os espécimes estudados não apresentaram cristais prismáticos nas células epidérmicas e 

tricomas estrelares, diferentemente dos espécimes analisados na India. 

Ainda que preliminares, os dados deste trabalho apontaram para diversas condições 

que influenciaram na atividade antiprotozoária de A. squamosa L., frente às formas 

promastigotas de L. amazonensis, à semelhança de outras drogas vegetais. Foram avaliadas as 

diferenças de potencial de uso de folha, pericarpo (sem semente), semente (sem arilo) e arilo, 

quando considerados na forma de droga e nas formas extrativas simples e de uso comum em 

fitoterapia, além de terem sido considerados diferentes épocas anuais de coleta e estágios de 

maturação do fiuto e de suas partes. Os dados obtidos constituem ponto de partida para 

estudos mais aprofundados e direcionados, de forma estratégica, com o objetivo de obter e 

caracterizar os compostos responsáveis pela promissora atividade antileishmania, 

demonstrada por mais esta espécie do gênero Armona. 
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