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RESUMO 

L. japonicus, o popular "rubim", pertence à família Lamiaceae. O 

presente trabalho tem como objetivo contribuir e complementar trabalho 

realizado anteriormente sobre a mesma espécie, em relação à caracterização 

farmacobotânica, aspectos químicos e farmacológicos, incluindo atividade 

antiúlcera, antioxidante e antimicrobiana. 

A droga, constituída de folhas e caule, foi caracterizada macro e 

microscopicamente. 

O extrato hidroetanólico 70% liofilizado (EHEL), preparado com as 

partes aéreas, obtido através de percolação, apresentou na triagem fitoquímica 

presença de flavonóides, taninos, saponinas e 0,06% de óleos essenciais. Os 

taninos presentes na droga vegetal e no extrato foram quantificados e os teores 

foram respectivamente de 0,06% e de 0,35%. O teor de flavonóides na droga 

vegetal foi de 0,76% e no EHEL, de 2,3%. 

O extrato foi fracionado por solventes de polaridades diferentes como 

clorofórmio, acetato de etila, etanol 50% e etanol. Foi determinado o perfil 

cromatográfico para o extrato e frações. O extrato apresentou atividade 

antiúlcera extremamente significativa, no modelo de indução por etanol 

acidificado, administrado na dose de 400 mg/kg, por via oral, reduzindo índice 

de Lesão, Área Total de Lesão e Área Relativa de Lesão, sendo mais evidente 

no próprio extrato e nas frações clorofórmica e acetato e etila, 

comparativamente ao controle. Não houve inibição de crescimento de 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Campylobacter coli em uma concentração de até 2.000 flg/mL, verificado 

através da determinação da concentração mínima inibitória pelo método de 

difusão em placa. O extrato não apresentou resultado significativo em relação a 

atividade antioxidante testada através do método que reduz o radical 2,2'

difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), e após o equilíbrio da reação, permite calcular a 

quantidade de antioxidante gasta para reduzir 50% do DPPH. 



ABSTRACT 

L. japonicus, popularly known as "rubim", belongs to the Lamiaceae 

family. The objective of the present study is to contribute and complement 

previous investigations on the same species, in relation to pharmacobotanical 

characterization, chemical and pharmacological aspects, including antiulcer, 

antioxidant e antibiotic activities. 

The drug, formed of leaves and stalk, was macro e microscopically 

qualified. 

Flavonoids, tannins, saponins and 0.06% of essential oils are present in 

the Iyophilized 70% hydroalcoholic extract (HE), obtained through percolation. 

Tannins are present at 0,06% in the vegetable drug and at 0,35% in the extract. 

The content of flavonoids in the drug was at 0,76% and in the extract (HE), at 

2,3%. 

The extract was fractioned by solvents of different polarities as 

chloroform, ethyl acetate, absolute ethanol and 50% ethanol. The 

chromatographic profile of the extract and fractions was determined. The 

extract, orally administered at the dose of 400 mg/kg, presented extremely 

significant antiulcer activity in the acidified ethanol induction model, by reduction 

of the Index of Lesion, Total Area of Lesion and Relative Area of Lesion. The 

values of the extract and of chloroformic and ethyl acetate fractions were most 

evident, in relation to control. There was no inhibition of growth of Escherichia 

colí, Staphy/ococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Campy/obacter colí 

at a concentration up to 2.000 J..1g/mL, verified through the the minimum 

inhibitory concentration by the plate diffusion method. The extract didn't present 

significant result in relation to antioxidant activity tested through the method that 

reduces the radical 2,2'-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), and after the 

balance of the reaction, it allows to calculate the amount of antioxidant 

necessary to reduce 50% of DPPH. 



1 INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais constituem fonte inesgotável de substâncias 

potencialmente ativas como medicamento, e devem ser consideradas não 

apenas como matéria-prima, ponto de partida para descoberta de novas 

moléculas, mas também como um recurso natural com atividade potencial na 

forma de fitoterápico padronizado e eficaz (DI STASI,1996). 

Estima-se que 80% da população brasileira encontram nos produtos de 

origem natural, especialmente nas plantas medicinais, a única fonte 

terapêutica, já que os altos preços tornam proibitivo o acesso de grande parte 

da população aos medicamentos industrializados (DI STASI, 1996). 

Nos Estados Unidos, em 1992, foram alcançados cerca de 4 bilhões de 

dólares com a venda de medicamentos antiúlcera (ALPER, 1993). Este índice 

indica a alta necessidade de desenvolvimento de novos medicamentos 

alternativos com maior acessibilidade da população para este tratamento e 

outros. 

A população utiliza espécies vegetais, no tratamento de doenças, sem 

conhecimento da atividade farmacológica e da toxicidade, · tendo, como 

conseqüência positiva, o aumento do número de pesquisas com espécies 

vegetais. 

Leonurus japonicus Houtt. é espécie muito utilizada na região do Oeste 

do Estado de Santa Catarina. A espécie é confundida com Leonurus sibiricus 

L., que tem o cálice bem menor em relação a outras espécies tropicais do 

mesmo gênero. Verifica-se, portanto, que o nome correto da espécie 

previamente identificada como Leonurus sibiricus L., é Leonurus japonicus 

Houtt. (HARLEY, 2001). 

Esta espécie, pertencente à família Lamiaceae, é originária da Sibéria, 

encontrando-se disseminada por todo o globo terrestre. Em nosso país, vegeta 

em quase todas as latitudes, adaptando-se perfeitamente às condições de 

clima e solo. Encontra-se nos terrenos baldios, com cerca de um metro de 

altura, com caules e ramos ambos quadrangulares, folhas opostas, simples, 

linear-Ianceoladas, trilobadas discretamente na infância e acentuadamente na 
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fase adulta, com lobos ligeiramente longo acuminados e dentiformes nas 

laterais (CD ROOM - Epagri, 2000). 

Este grupo de compostos é responsável pelos pigmentos amarelos, 

vermelhos e laranja das flores (TIMBERLAKE, 1986). Eles também são 

importantes para o crescimento, o desenvolvimento e a defesa das plantas. 

São importantes constituintes da dieta humana, encontrados nas frutas, nos 

vegetais e nas bebidas como o vinho tinto, chás, cafés e cerveja 

(KUHNAU,1976). Esta grande interação entre flavonóides, humanos e animais 

tem estimulado muito interesse na atividade bioquímica e fisiológica desse 

grupo químico. São capazes de alterar a atividade de enzimas e afetar o 

funcionamento de muitas células, sugerindo que podem possuir significantes 

efeitos farmacológicos (DI CARLO,1999). 

Devido ao seu uso popular como antibiótico e antiinflamatório, existe a 

possibilidade da presença de flavonóides na espécie vegetal, pois estes 

princípios ativos vêm sendo estudados com muita freqüência devido à 

variedade de efeitos como: ação antiinflamatória, antineoplásica, antibiótica, 

antiviral, antialérgica, antiúlcera, analgésica, hipoglicemiante, antioxidante, 

inseticida (PATHAK, 1991). 

Rubim é o nome da espécie popularmente mais conhecido mas, devido 

a sua presença em diferentes regiões, possui as seguintes sinonímias: "amor

deixado, ana-da-costa, macaé, cardíaca, chá-de-frade, coração-de-frade, 

cordão-de-frade-menor, cordão-de-são-francisco, erva-das-Iavadeiras, erva-de

macaé, erva-do-santo-filho, erva-dos-santos-filhos, erva-dos-zangões, erva

macaé, estrela, joão-magro, lavandeira, lavanderia, lavantina, levantina, 

mamangava, mané-magro, mané-turé, marroio, pasto-de-abelha, pau-pra-tudo, 

quinino-dos-pobres, santos-filhos, sertão, totanga" (CD ROOM - Epagri, 2000). 

O nome científico do gênero Leonurus, segundo Nascentes (1995), 

deriva do grego leon, leão e oura, cauda, ou seja, cauda de leão, sendo este 

termo empregado devido ao aspecto terminal da inflorescência. 

A sinonímia científica é relatada como Leonurus farlaricus Burm., 

Sfachys arlemisiae Lour., Panzeria mulfifida Moench., Panzeria sibirica Hort., 

Leonurus manshuricus Yabe (MOREIRA, 1958). 

Este trabalho pretende contribuir e complementar o trabalho de Wadt 

(WADT, 2000), no conhecimento da espécie em estudo em relação à 
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caracterização botânica, aspectos químicos e farmacológicos, incluindo 

atividade antiúlcera, antioxidante e antimicrobiana. No presente trabalho estão 

sendo estudados espécimes de local diverso da pesquisa anterior. 
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essencial, quantificação 

de cinzas 

L. sibiricus Testes KUBOTAe 

farmacológicos NAKASHIMA, 1930 

em rãs, 

camundongos, 

gatos, coelhos 

L. sibiricus Doseamento de óleo HSU, 1932 

L. sibiricus Isolamento de HSU, 1934 

leonurinina 

L. sibiricus Alcal6ides TANG e rSENG, 

1934 

L. sibiricus Compostos químicos ANON,1938 

que eliminam a espécie 

L. sibiricus Isolamento de TANG e HSÜ, 1940 

leonuridina 

L. sibiricus Isolamento de MURAKAMI, 1943 

polissacarídeo: 

estaquiose 

L. sibiricus Classificação 
MOREIRA,1957 
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botânica 

L. sibiricus Solução para KOO, 1958 

erradicação da 

semente 

L. sibiricus Estrutura macro e MOREIRA, 1958 a 

microscópica da 

raiz e caule 

L. sibiricus. Estrutura macro e MOREIRA, 1958 b 

microscópica da 

folha e pecíolo 

L. sibiricus Estrutura macro e 
MOREIRA, 1958 c 

microscópica da 

flor, pólen, fruto e 

semente 

L. sibiricus Sinonímias Origem e usos MOREIRA, 1958 d 

populares 

L. sibiricus. Anti-hipertensivo KARPOVICH, 1961 

L. sibiricus Leonurina GOTO et aI, 1962 

L. sibiricus 0,1% de rutina e 0.03% HAYASHI,1962 

de ácido fumá rico 
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L. sibiricus Alcalóides Aumenta o HE, YU e WANG, 

movimento e o 1962 

tônus uterino 

L. sibiricus Percentual de taninos ZHELNOVe 

do grupo pirocatecol, GRAZHDAN, 1962 

9.43% nas flores, I 

9.91/% folhas e 5.24% , 

I 
I 

caules I 

L. japonicus Percentual de Hipotensivo, ZHELNOVe 

alcalóides nas flores sedativo GRAZHDAN,1962 

0.218%, folhas 0.17%, 
I 

caule 0.44% 

L. sibiricus Leonurina HAYASHI, 1963 

L. sibiricus Leonurina KISHI et a', 1968 

L. sibiricus Estrutura e síntese de SUGIURA et aI, 

leonurina 1969 

L. sibiricus Alacalóides, taninos, REUTER e DIEHL, 

flavo nó ides e 1970 

saponinas 

L. sibiricus, L. Flavonóides 2.56-3.86, CHULTEMSUREN 

glaucescens e L. alcalóides 1.97-6.47, e PETRENKO, 
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deminufus taninos 6.02-12.58% e 1971 
I 

glicosídeos i 

cardiotônicos 0.03-

0.1%. 

L. sibiricus. 16% de 61eo nas BADAMI e PATIL, 

sementes, sendo, 1975 

42.1 % ácido oleico, 

20.8% linoleico, 19.3% 

palmítico, 5.8% ácido 

esteárico 
I 

L. sibiricus Isolamento o nitrato de YU et aI. , 1981 

leonurina 

Me::> 

~CC2(CI2)4111 
Me::> 

Nitrato de Leonurina 

L. sibiricus Isolamento de SAVONA ef aI., 
~--------- ----- - '---~--- - --'---~~- -
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diterpenos labadanos: 1982 

leosibirina, 

isoleosibirina, 

leosibiricina 

L. sibiricus Sinonímia: PENSO, 1983 

Leonurus sibiricus 

L.; Leonurus 

heterophy/lus 

Sweet, Leonurus 

tarlaricus Burm, 

Stachys 
I 

arlemisiae Lour. 

L. sibiricus Descrição CORREA, 1984 

macroscópica, 

sinonímia 

L. sibiricus Isolamento dos Diurese SHIN,1984 

componentes de óleo diminuída e 

essencial por CCD e causou 

cromatografia gasosa movimentos 

espontâneos no 

útero 
-- - - - - --
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L. sibiricus Alcalóides: leonurina e LUO, 1985 

saquidrina 

L. sibiricus Isolamento e XU e DONG, 1985 

quantificação de 

alcalóides 

L. sibiricus Investigações KUNDU e 

sobre SHARMA, 1986 

cromossomos 

somáticos 

L. sibiricus Ação depressora OGA et ai, 1986 

sobre o sistema 
I 

nervoso central 

e baixa 

toxicidade do 

extrato 

L. heterophy/lus Doseamento de TANG, 1987 

Sweet. leonurina 

L. sibiricus. Doseamento de óleo KOKKINI, VODOU 

essencial: sendo a e KAROUSOU, 

espécie considerada 1989 

pobre neste grupo 
-------- --- I 
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químico 

L. sibiricus Determinação de TANG, WANGe 

estaquidrina LU, 1989 

L. sibiricus Estudo do oxalato de WANG,1989 

cálcio 

L. sibiricus Determinação de silício ZHAO et aI, 1990 

através de colorimetria 

L. heterophy/lus L. Isolamento de HON et aI, 1991 

Preispanolona 

(diterpeno labdano) 
I 

L. heterophy/lus Preispanolona Antagonista do LEE et ar. 1991 I 

Sweet. fator de ativação 

plaquetária 

L. sibiricus. Prevenção de NAGAZAWA et aI, 

tumores 1991 

mamários em 

ratos 

L. sibiricus Relação entre a NAGAZAWA et aI, 

importância da 1992 

sinergia dos 

compostos e o 
I 
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efeito 

quimiopreventivo 

L. sibiricus Controle de TAKAKI, 1992 

germinação 

L. heterophy/lus Isolamento de labdanos HON et aI., 1993 

Sweet. diterpênicos: 

preleoeterina e 

leoeterina, 

L. sibiricus Propriedades HUANG,1993 

antimicrobianas, 

regulatório da 
I 

menstruação e 

fluxo menstrual 

L. sibiricus Presença de grupos Descrição Uso popular MARTINS et aI, 

químicos: alcalóides, macroscópica, 1995 

taninos, óleos tipos de solo, 

essenciais sinonímia 

L. sibiricus Estimulante SHI etal, 1995 

sobre o útero, 

atuando nos 

receptores H1 e 
I 
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alfa 

ad renérg icos 

L. sibiricus Contraceptivo e LI et ai, 1996 

preventivo de 

doenças 

venéreas 

L. heterophy/lus Identificação de MORITA et ai, 1996 

Sweet. cicloleon uropeptídeos 

L. sibiricus Atividade Wadt et ai, 1996 

antibiótica 

L. sibiricus Isolamento de ácido AITZET~U LLER, 

graxo TSEVEGSUREN e I 

VOSMANN,1997 

L. sibiricus Inibidor da KIM, 1998 I 

I 

lipoxigenase 
I 

"radical 

scavenger" 

L. japonicus Fitotoxicidade KOBAYASHI e ITO, 

dos fenólicos 1998 

L. japonicus Novos glicosídeos SUGAVA et ai, 

fenólicos: leonurisideo 1998 
-- - - - - -
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AeB 

L. heferophy/lus Efeitos das GUOeYANG, 

Sweet. diferentes 1999 

freqüências 

ultrassônicas na 

extração da 

leonurina 

L. japonicus Cosmético TANAKAe 

clareador de UEBAYASHI, 1999 I 

pigmentos da 

pele 
J 

L. japonicus Estimulante do TAKEDA, TSUJI e 

crescimento e UEMURA, 2000 

cabelo 

L. sibiricus Refinamento e LI e LU, 2000 

utilização dos 

ácidos graxos 

insaturados 

L. sibiricus Revisão da NAGAZAWA, 2000 

aplicação em 

tumores 
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mamários 

L. sibiricus Método de RASKIN, 2000 

identificação de 

constituintes de 

extratos vegetais 

L. sibiricus Componente de TANAKA et aI, 

produto para 2000 

diminuir a 

imunossupressã 

o cutânea 

causada pela 
I 

radiação ultra-

violeta. 

L. sibiricus Quantificação de BANERJEE e DE, 

antocianinas 2001 

L. japonicus Quantificação de CASTRILLO et aI, 

clorofila 2001 I 

L. sibiricus Correção nome HARLEYe PATON, 

Leonurus sibiricus 2001 

Linné I 

I 
L. sibiricus Isolados compostos HAYASHI, IKOMA I 

-
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fenólicos e iridóides: e DEUAMA, 2001 

(+)-PinoresinoIO-b-D-

glicopiranósido, 8-

acetilarpagídio, 

apigenina 

7-0-b-D-

glicopiranósido, 

apigenina-7 -

neoesperidósido e 

quercetina 

3-neoesperidósido 
I 

L. sibiricus Isolamento e HONG et aI, 2001 

quantificação de 

leonurina 

L. sibiricus Revisão da ITO,2001 

aplicação na 

cosmetologia 

L. japonicus Estaquidrina, JIANG,2001 

determinada por 

cromatografia líquida 

de alta eficiência. 
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antid ismenorréia 

L. japonicus Identificação de dois WANG, YUEe 

compostos pelos ZHU, 2002 

métodos de 

cromatografia em 

coluna, cromatografia 

líquida de alta 

efici-encia métodos: 

2,6-dimetil-2E,7- I 

octadien-1 ,6-diol e 

ajugosídeo 
J 

L. sibiricus Preparações YANG,2002 

nanométricas 

L. sibiricus Preparações YANG,2002 

nanométricas,(pí 

lulas, 

supositório, 

grânulos, filmes, 

cápsulas e 

outros) 

L. sibiricus Análises de COMETTO et aI, 
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aminoácidos 2003 

L. japonicus Detecção do CHEN et ai, 2003 

Antioxidante 

melatonina 

L. sibiricus Isolamento da Ação HOTT A et ai, 2003 

sitosterona antiarrítmica 

L. sibiricus Inibidor e LEE et ai, 2003 

neuramidase 

L. sibiricus Extração de alcalóides MAO e MAO, 2003 

L. sibiricus Isolados Atividade 

furanoditerpenos antitumoral, 
SATOH et ai, 2003 

I 
lactônicos atividade 

citotóxica contra 

células 

leucêmicas 

L. japonicus Anti-rugas OSUMI et ai, 2003 

L. japonicus Revisão dos RUAN et ai, 2003 

estudos 

químicos, 

farmacológicos e 

aplicações 
- - - ---
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clínicas 

L. sibiricus. Componente YAGI et aI, 2003 

promotor de 

penetração de 

tintura nos 

cabelos 

L. sibiricus Estaquidrina ZHAO et aI, 2003 

L. japonicus e Determinação de CHAO, MAe 

macranthus estaquidrina e ZHOU, 2004 

leonurina pelo método 

de cromatografia 
I 

líquida de alta 

eficiência 

L. sibiricus Avaliação da CHEN et aI, 2004 

capacidade 

antioxidante pelo 

método de 

microplacas 

L. japonicus Identificados metais CHEN et aI, 2004 

pesados 
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L. sibiricus Danos causados pelos 

métodos que utilizam 
GUO,2004 

ultrassom 

L. sibiricus Inibição da NGUYEN et ai, 

xantina oxidase 2004 

L. sibiricus Componente de SAKAI, 

cosmético NAKAGAWAe 

antienvelhecime SUMITA, 2004 

nto: 

estimuladores da 

produção de 
I 

ácido lático e 

ácido hialurônico 

L. japonicuse Componente de SUMITA et ai, 2004 

macranthus L. cosmético que 

contém 

acelerador de N-

acetilglucosamin 

a, glicosamina, 

retinol, retinol 

palmitato 
--
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L sibiricus Ação da WANG, ZHANG E 

leonurina na YONG,2004 

creatina quinase 

L sibiricus Componente de WATANABE,2004 

cosmético oral: 

antiinflamatório 

L japonicus Componente no WATANABE, 2004 

dentifrício: 

antioxidante 

Ljaponicus Componente de YASUDAe 

pomada contra OGAWA
r 

2004 

acne 

L sibiricus. Quantificação de XU et ai, 2005 

canferol, rutina, 

hiperosideo, 

quercetrina, quercetina, 

por eletroforese capilar 

L sibiricus Novo flavonóide: YUE, WANG e LI, 

quercetina-3-0-[3-(4- 2005 

hidroxi-3,5-
--
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3 OBJETIVOS 

São objetivos do presente trabalho: 

Pesquisa das ações antibiótica e antiúlcera de espécimes de L. 

japonicus do Estado de Santa Catarina, em comparação com espécimes do 

Estado de São Paulo 

Dentro destes objetivos gerais, temos os seguintes objetivos específicos: 

• Caracterização macro e microscópica das folhas, pecíolo e caule; 

• Elaboração dos extratos das partes aéreas da espécie; 

• Verificação dos principais grupos de princípios ativos, através da 

triagem fitoquímica e da determinação do perfil cromatográfico do 

EHEL e das frações clorofórmio, acetato de etila, etanol e etanol 

50%; 

• Quantificação de flavonóides na droga e no EHEL; 

• Quantificação de taninos na droga vegetal e no EHEL; 

• Ensaio da atividade antiúlcera no EHEL e nas frações 

clorofórmio, acetato de etila, etanol e etanol 50%; 

• Ensaio da atividade antibiótica no EHEL; 

• Ensaio da atividade antioxidante do EHEL e das frações 

clorofórmio, acetato de etila, etanol e etanol 50%; 

• Comparação dos resultados dos espécimes cultivados em Santa 

Catarina com os de São Paulo (Wadt, 2000). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Cultivo 

Folhas, caules e flores L. japonicus foram coletadas na região Oeste de 

Santa Catarina, no bairro Carboni em Videira, em terreno de campo aberto. 

4.2 Análise de solo 

A análise de solo foi realizada no setor de análise de solos na Esalq 

(Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São 

Paulo), em Piracicaba. 

4.3 Coleta, identificação e preparo do material vegetal 

O material vegetal, partes aéreas de L. japonicus, foi coletado no 

período da manhã, no mês de Agosto de 2002 e submetido à secagem em 

estufa com circulação e ar a cerca de 45°C. A seguir, foi reduzido a pó 

semifino, segundo a Farmacopéia Brasileira (1959), em moinho de facas e 

martelos, de marca Thomas. Os ramos floridos secos foram preparados 

visando a obtenção de exsicatas. A identificação do material vegetal foi 

realizada por Dr. José Rubens Pirani, do Departamento de Botânica do Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo. A exsicata recebeu a 

identificação ESM 001. 
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4.4 Caracterização macroscópica e microscópica 

A folha, o pecíolo e o caule foram observados quanto a dimensão, forma 

e aspectos de sua superfície, com auxílio de lupa de pequeno aumento. As 

mensurações foram feitas com auxílio de régua. A morfologia interna foi 

observada com o auxílio de microscópio óptico biocular Olympus® CH-2, com 

aumentos de 40, 100, 200 e 400 vezes. 

Para a documentação foi empregado o fotomicroscópico Nikon FX35WA 

e filme ASA400 SUPRA, para as fotomicrografias. 

Foram realizados cortes à mão livre nos sentidos transversal e 

longitudinal (Oliveira e Akisue, 2000) de caule e folha do vegetal, os quais 

foram clareados com solução aquosa de hipoclorito de sódio 60% (v/v). A 

seguir, foram corados com azul de Astra (Roeser, 1972) e/ou safranina 0,1%, 

tendo-se utilizado solução aquosa de glicerina 50% (v/v), como meio de 

montagem de preparações semipermanentes, segundo Oliveira e Akisue 

(2000). 

Nos testes histoquímicos foram utilizados floroglucina clorídrica e 

safranina para lignina (Oliveira e Akisue, 2000; Sass, 1951), solução de Sudam 

111 para materiais lipófilos, como lipídios, suberina e cutina (Sass, 1951), Azul 

de Astra para celulose (Roeser, 1972) e cloreto férrico para compostos 

fenólicos (Johansen, 1940), com o objetivo de verificar a constituição dos 

tecidos das drogas vegetais, segundo Johanssen (1940) e Sass (1951). 

Dissociação de elementos celulares 

O material, folha e caule, foi fragmentado e imerso em uma solução de 

ácido acético glacial e água oxigenada 20V, na proporção de 1 :1. Submeteu-se 

o conjunto ao aquecimento a 60°C, por cerca de 15horas (Franklin, 1945). 

Após a dissociação da epiderme, lavou-se com água e, posteriormente, 

efetuou-se coloração e montagem, de acordo com os procedimentos já 

descritos anteriormente para as preparações semipermanentes. 
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4.5 Aspectos químicos 

4.5.1 Elaboração dos extratos 

Extratos foram preparados a partir de 5000g das partes aéreas, 

contendo folhas, caules e flores, de L. japonicus. A droga (partes aéreas secas) 

foi umedecida com quantidade suficiente de líquido extrato r, etanol a 70%, 

permanecendo a mistura em repouso por aproximadamente 15 minutos. 

A droga foi submetida ao processo de percolação de acordo com 

o método A da Farmacopéia Brasileira (1959), permanecendo, inicialmente em 

maceração com etanol a 70%, por um período de 24 horas. A percolação 

ocorreu na velocidade de 4mUminuto (80 gotas). 

O álcool presente no extrato foi evaporado em rotaevaporador Büchi R-

114, à pressão reduzida e temperatura limite de 45°C. O extrato foi, a seguir, 

liofilizado em aparelho LK4, da marca Edwards do Brasil, para retirada da água 

residual. 

As amostras foram acondicionadas em frascos de vidro fechado, em 

dessecador contendo sílica. 

Este EHEL foi empregado na triagem fitoquímica, na determinação do 

índice de espuma, no doseamento de taninos, na avaliação do perfil 

cromatográfico e das atividades antimicrobiana, antioxidante e antiúlcera 

aguda. 

4.5.2 Preparo das frações clorofórmica, acetato de etila, etanol e 
etanol50% 

Para o fracionamento, foram pesados 80,Og do EHEL e adicionados 

800,0 mL de clorofórmio. A mistura foi mantida em agitador magnético por 30 

minutos. Após agitação, a mistura foi filtrada. O filtrado (fração clorofórmica) foi 

concentrado, utilizando-se o banho-maria. Ao resíduo foram adicionados 

800mL de acetato de etila; o conjunto foi mantido em agitador magnético por 

mais 30 minutos, repetindo-se exatamente o procedimento anterior até a 

obtenção do extrato concentrado. Foram realizadas ainda extrações com etanol 
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e com etanol 50% em água, sendo estes últimos concentrados e a água 

residual retirada por liofilização. 

4.5.3 Triagem fitoquímica 

Os ensaios foram feitos em duplicata, com o pó da droga e EHEL, 

referentes às partes aéreas de L. japonicus. Foram realizados também os 

mesmos ensaios para drogas padrão de cada grupo de princípios ativos em 

questão: para alcalóides foram utilizadas sementes de Paullinia cupana Kunth., 

conhecida popularmente como guaraná; para antraquinonas foram ensaiadas 

cascas de Rhamnus purshiana, conhecida popularmente como cáscara 

sagrada; para glicosídeos cardiotônicos, folhas de Nerium oleander L., 

conhecida popularmente como espirradeira; para flavonóides, frutos de 

Dimorphandra mollis, conhecido popularmente como faveiro; para saponinas, 

foram ensaiadas cascas de Quillaja saponaria Molina, conhecida popularmente 

como quilaia, para taninos, foram ensaiadas cascas de Sfryphnodendron 

barbafimão, barbafimão; no intuito de, por comparação, obter-se resultados 

mais conclusivos. Os métodos empregados foram preconizados por Costa 

(1994, 2000), Bacchi (1998), Matos (1988), Wasicky (1969) e Farnsworth 

(1966), sendo os ensaios os seguintes: 

4.5.3.1 Alcalóides 

2,Og de amostra foram agitados com 20m L de ácido clorídrico a 1% e 

aquecidos por alguns minutos. A solução foi filtrada e alcalinizada com 

hidróxido de amônio a 10% e extraída duas vezes com 10,OmL de clorofórmio, 

cada. A seguir, foi filtrada, evaporada em banho-maria e redissolvida em 2,OmL 

de ácido clorídrico a 1 %. Na solução foram realizados os testes de precipitação 

com os reativos de Bertrand (ácido silicotúngstico a 5%), Bouchardat (solução 

aquosa de iodo em iodeto de potássio), Dragendorff (solução aquosa de ácido 

nítrico 6%, subnitrato de bismuto 8% e iodeto de potássio 23%) e Mayer 

(solução de cloreto férrico a 1,3% e iodeto de potássio 5%). 
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o aparecimento de precipitado após a adição dos reagentes foi 

considerado como indicativo da presença de alcalóides nas drogas vegetais ou 

no EHEL. 

4.5.3.2 Antraquinonas 

A 0,2g de amostra foram adicionados 20,0 mL de ácido sulfúrico 2 N e o 

conjunto foi aquecido até a fervura por 2 minutos. O filtrado foi transferido para 

um funil de separação e extraído com 10,0 mL de éter etílico. A fase etérea foi 

transferida para um tubo de ensaio e foram adicionados 2 mL de solução 

aquosa de hidróxido de sódio 2 N. 

O aparecimento de coloração vermelha intensa na fase aquosa após a 

agitação foi considerado como indicativo da presença de antraquinonas nas 

drogas vegetais ou no EHEL (Reação de Borntrãger). 

4.5.3.3 Glicosídeos Cardiotônicos 

A 2,Og de amostra foram adicionados 20,0 mL de etanol 50% e o 

conjunto foi aquecido até fervura por 1 minuto e filtrado a seguir. O processo foi 

repetido por 2 vezes. Aos filtrados reunidos foram adicionados 10,0 mL de 

solução saturada de acetato básico de chumbo. Após agitação, a mistura 

permaneceu em repouso até sedimentação do precipitado formado. O 

sobrenadante foi transferido para um funil de separação e extraído com 2 

porções de 15,0 mL de clorofórmio. A fração clorofórmica foi filtrada através de 

sulfato de sódio anidro e 3,0 mL foram concentrados em rotavapor Büchi. O 

resíduo foi retomado com cerca de 0,5 mL de ácido acético R e transferido para 

um tubo de ensaio contendo 1,0 mL de ácido sulfúrico concentrado. 

O aparecimento de coloração vermelha-acastanhada na região de 

contato dos dois líquidos foi considerado reação positiva para a identificação do 

núcleo esteroidal (Reação de Liebermann-Burchard). 

O aparecimento de coloração violácea intensa no resíduo retomado com 

solução alcóolica a 1 % de ácido 3,5-dinitrobenzóico e 2 gotas de solução de 
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hidróxido de potássio 1 N é indicativo de reação positiva para identificação do 

anel lactônico pentagonal, através da reação de Kedde. 

O aparecimento de coloração alaranjada intensa, resultante da reação 

do resíduo retomado com solução aquosa a 0,5% de ácido pícrico (2,4,6-

trinitrofenol) e 2 gotas de solução de hidróxido de potássio 1 N é indicativo de 

reação positiva para identificação do anel lactônico pentagonal, através da 

reação de Baljet. 

O aparecimento de anel de coloração vermelho acastanhada, resultante 

da reação do resíduo retomado com 1,0 mL de ácido acético glacial e 2 gotas 

de solução aquosa de cloreto férrico a 2% e 1 mL de ácido sulfúrico 

concentrado é indicativo de reação positiva para identificação de 2-

desoxiaçúcares, através da reação de Keller-Killiani. 

4.5.3.4 Flavonóides 

A 2,0 g de amostra foram adicionados 15,0 mL de etanol 70% e o 

conjunto foi aquecido até fervura por 2 minutos e filtrado. Estas soluções foram 

utilizadas nas reações para identificação de flavo nó ides a seguir: 

Reação com cloreto de alumínio 

As soluções foram gotejadas em papel de filtro em duas áreas distintas. 

Em um das áreas foi adicionada uma gota de solução de cloreto de alumínio 

em etanol 5% (p/v). O papel de filtro foi observado sob luz ultravioleta no 

comprimento de onda de 366nm. O desenvolvimento ou a intensificação de 

fluorescência na zona de contato com a solução de cloreto de alumínio foram 

considerados como reação positiva para flavonóides. 
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aquecimento em chapa. Ao condensado formado na lâmina superior foi 

adicionado Sudam 111 e uma lamínula foi sobreposta para observação 

microscópica. 

O mesmo procedimento descrito foi realizado empregando-se o EHEL 

A presença de gotículas vermelho-alaranjadas dispersas no meio 

aquoso foi considerada indicativa da presença de substâncias lipofílicas 

voláteis. 

Extração do óleo volátil 

O óleo volátil foi extraído utilizando o Método I da FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA (1988), cujo processo consiste em hidrodestilação, com o auxílio 

do aparelho de Clevenger modificado por WASICKY (1969). As partes aéreas 

frescas foram cortadas e introduzidas no balão de destilação de boca 

esmerilhada. Foi adicionada água, de modo a ocupar pouco mais da metade do 

volume do balão. Acoplou-se o aparelho de Clevenger modificado, 

preenchendo com água fria a parte do tubo graduado e o tubo de retorno. 

Promoveu-se o aquecimento do balão até a fervura da água. A extração foi 

realizada por 8 horas. Após este tempo, foi medido no tubo graduado o volume 

de óleo obtido. Calculou-se a porcentagem em relação à droga (vim). 

4.5.3.6 Glicosídeos saponínicos 

A 0,500 g de amostra foram adicionados 20,0 mL de água destilada e o 

conjunto foi aquecido até a fervura por 2 minutos. Após resfriamento, a solução 

foi filtrada para balão volumétrico de 50,0 mL, mantendo-se o sólido no béquer. 

O procedimento foi repetido com porções de 10,0 mL de água destilada até que 

o volume do balão fosse completado. 

O extrato aquoso a 1 % foi utilizado para a determinação do índice de 

espuma da droga e do EHEL. 
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Espuma 

Em um tubo de ensaio provido de tampa foram colocados 5,0 mL da 

solução aquosa obtida a partir da droga vegetal. O tubo foi agitado 

vigorosamente por 15 segundos e deixado em repouso por 15 minutos. 

O mesmo procedimento descrito acima foi realizado empregando-se a 

solução aquosa obtida do extrato liofilizado. 

A observação de uma camada de espuma persistente de ao menos 1 em 

foi considerada indicativa da presença de glicosídeos saponínicos. 

índice de espuma 

Em 10 tubos de ensaio de iguais dimensões, numerados, foram 

colocados 5,OmL de água destilada em todos, exceto no primeiro. No primeiro 

e segundo tubos foram adicionados 5,OmL da solução aquosa a 1 %, o tubo foi 

homogeneizado e transferidos 5,OmL deste para o terceiro tubo. O processo foi 

realizado seqüencialmente, até o décimo tubo. Cinco mililitros do décimo tubo 

foram desprezados, de forma que todos os tubos contivessem 5,OmL da 

solução em diferentes diluições (1/100; 1/200;1/400; 1/800; 1/1.600; 1/3.200; 

1/6.400; 1/12.800; 1/25.600; 1/51.200). Os tubos foram agitados no sentido 

longitudinal durante 15 segundos, permanecendo em repouso durante 15 

minutos, observando-se qual dos tubos apresentava uma camada de espuma 

de 1 em de espessura .. 

Hemólise 

Dois mililitros da solução aquosa foram isotonizados com cloreto 

de sódio e colocados em um tubo de ensaio com 2 mL de uma suspensão de 

sangue bovino desfibrinado 2% em solução fisiológica. 

O tubo foi homogeneizado e após 1 hora de repouso foi avaliada 

a não ocorrência de hemólise. 
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4.5.3.7 Taninos 

A 1,Og de amostra foram adicionados 50,OmL de água destilada, a 

mistura foi aquecida, mantida em fervura por 5 minutos e filtrada. 

Alíquotas das soluções obtidas a partir das drogas vegetais e do EHEL 

foram separadas para a realização dos ensaios de identificação descritos a 

seguir. 

Reação com sais de ferro 

A 2,0 mL de cada solução aquosa obtida foram adicionados 5,0 mL de 

água destilada e 2 a 3 gotas de solução de cloreto férrico 2%. O 

desenvolvimento de precipitado ou a mudança de coloração foram 

considerados reação positiva para compostos fenólicos. 

Reação com acetato e chumbo 

A 2,0 mL de cada solução aquosa obtida foram adicionadas 3 gotas de 

solução aquosa de acetato de chumbo 10%. O desenvolvimento de precipitado 

foi considerado reação positiva. 

Reação com acetato de cobre 

A uma alíquota de 2,0 mL de cada solução aquosa obtida foram 

adicionadas 2 a 3 gotas de solução aquosa de acetato de cobre 3%. O 

desenvolvimento de precipitado foi considerado reação positiva. 

Reação com alcalóides 

A uma alíquota de 2,0 mL de cada solução aquosa obtida foram 

adicionados 1 gota de ácido cI()rídrico a 10% e 5 gotas de solução aquosa de 
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sulfato de quinina a 0,1%. O desenvolvimento de precipitado foi considerado 

reação positiva. 

Reação com gelatina 

A 2,0 mL de cada solução aquosa obtida foram adicionados 1 gota de 

ácido clorídrico 10% e 0,5 mL de gelatina 2,5%, gota a gota. O 

desenvolvimento de precipitado foi considerado reação positiva. 

4.5.4 Quantificação de taninos na droga vegetal e no EHEL 

O doseamento de taninos na droga vegetal e no EHEL foi realizado 

conforme preconizado pela EUROPEAN PHARMACOPOEIA (2001). O 

resultado foi expresso em porcentagem de taninos e o método baseia-se na 

reação colorimétrica dos polifenóis com ácido fosfomolibdotúngstico, utilizando

se como referência o pirogalol (Sigma). 

Reagente fosfomolibdotúngstico 

Em um balão foram adicionados 70,0 mL de água destilada e dissolvidos 

10,0 g de tungstato de sódio e 2,5 g de molibdato de sódio. Sob resfriamento, 

foram adicionados 10,0 mL de ácido clorídrico e 5,OmL de ácido fosfórico. O 

balão foi aquecido sob refluxo com condensador de bolas durante 10 horas. 

Foram adicionados 15,0 g de sulfato de lítio, 5,0 mL de água e poucas gotas de 

bromo e a solução foi fervida durante 15 minutos para remoção do excesso de 

bromo. A solução foi resfriada, diluída com água destilada para 100,0 mL em 

balão volumétrico e em seguida, filtrada. O reagente deverá ser amarelo; se 

adquirir coloração verde estará insatisfatório para o uso, mas poderá ser 

regenerado fervendo com algumas gotas de bromo. O reagente preparado foi 

conservado em geladeira até o momento de uso. 
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Solução de carbonato de sódio 

Em um balão volumétrico de 1 L, foram solubilizados 290,Og de 

carbonato de sódio, em água destilada. 

Quantificação 

Foram pesados 0,75 g de droga vegetal, adicionados 150,0 mL de água 

destilada. O conjunto foi aquecido em banho-maria por 30 minutos, resfriado e 

transferido quantitativamente para balão volumétrico de 250 mL. Após a 

decantação dos sólidos, o conjunto foi filtrado por papel de filtro. Foram 

descartados os 50,0 mL iniciais do filtrado (F1). 

O mesmo procedimento descrito acima foi realizado utilizando-se 0,375 

g de EHEL (F2) . 

Polifenóis totais 

Cinco mililitros do filtrado obtido a partir da droga vegetal (F1) foram 

diluídos em água destilada em balão volumétrico de 25,0 mL. A 2,0 mL desta 

solução foram adicionados 1,0 mL de reagente fosfomolibdotúngstico e 10,OmL 

de água em balão volumétrico de 25,0 mL e o volume foi completado com a 

solução de carbonato de sódio. Após 30 minutos foi feita a leitura da 

absorbância a 760 nm (A 1), usando água como branco. 

O mesmo procedimento foi realizado, utilizando-se o filtrado obtido a 

partir do EHEL (F2). 

Polifenóis não adsorvidos pelo pó de pele 

A 10,0 mL do filtrado obtido a partir da droga vegetal (F1) foram 

adicionados 0,10 g de pó de pele (Merck). O conjunto foi levado à agitação em 

agitador magnético durante 1 hora e, em seguida, foi filtrado através de papel 
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de filtro. Cinco mililitros deste filtrado foram diluídos com água destilada em 

balão volumétrico de 25, OmL. A 2,0 mL desta solução foram adicionados 1,0 

mL de reagente fosfomolibdotúngstico e 10,0 mL de água em balão volumétrico 

de 25,0 mL e o volume foi completado com a solução de carbonato de sódio. 

Após 30 minutos foi feita a leitura da absorbância a 760 nm (A2), usando água 

como branco. 

O mesmo procedimento foi realizado, utilizando-se o filtrado obtido a 

partir dos EHEL (F2). 

Padrão 

Imediatamente antes do uso, 50,0 mg de pirogalol (Merck) foram diluídos 

em água em um balão volumétrico de 100,0 mL. A 2,0 mL desta solução foram 

adicionados 1,0 mL do reagente fosfomolibdotúngstico e 10,0 mL de água em 

balão volumétrico de 25,0 mL e o volume foi completado com a solução de 

carbonato de sódio. Após 30 minutos foi feita a leitura da absorbância a 760 nm 

(A3), usando água como branco. 

Cálculo 

O teor de taninos foi calculado em porcentagem através da equação: 

% taninos= 62,5 (A1-A2) m2 
A3 m1 

Onde: A1= valor de absorbância dos polifenóis totais a 760nm; 

A2= valor de absorbância dos polifenóis não adsorvidos pelo pó de pele a 

760nm; A3= valor de absorbância do padrão de pirogalol a 760nm; m1= massa 





Pd = mfx 100 
mi 
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Onde: Pd= determinação de água em porcentagem; mi= massa inicial da 

amostra em gramas; mf= massa final da amostra, após a secagem, em 

gramas. 

Quantificação 

Solução-mãe 

Uma massa de 0,4 g da droga vegetal e 0,2g de EHEL, foram colocados 

separadamente em balão de fundo redondo de 100mL, a mistura aquecida à 

fervura sob refluxo durante 30 minutos, com 20 mL de acetona, 1 mL da 

solução de metenamina SR e 2 mL de ácido clorídrico. A mistura foi filtrada por 

algodão para um balão volumétrico de 100 mL. O resíduo da droga ou o extrato 

e o algodão foram extraídos mais duas vezes com porções de 20 mL de 

acetona e aquecimento à fervura sob refluxo por 10 minutos. Os filtrados foram 

reunidos no balão e o volume completado para 100 mL com acetona. 

A 20 mL da solução obtida foram adicionados 20 mL de água e 15 mL 

de acetato de etila, em funil de separação. A fase de acetato de etila foi 

recolhida, sendo realizadas mais 3 extrações empregando-se porções de 10 

mL de acetato de etila. Após a reunião das fases de acetato de etila, foram 

realizadas 2 lavagens com porções de 50 mL de água. A fase orgânica foi 

completada com acetato de etila em balão volumétrico de 50 mL. 
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Solução amostra 

A 10 mL da Solução Mãe foi adicionado 1,0 mL da solução de cloreto de 

alumínio SR e o volume foi completado para 25 mL em balão volumétrico com 

a solução metanólica de ácido acético SR. 

Solução branco 

Foi preparada uma solução de comparação, diluindo-se 10 mL de 

Solução Mãe a 25 mL em balão volumétrico com solução metanólica de ácido 

acético SR. 

Após 30 minutos foi lida a absorbância da amostra a 425 nm, utilizando

se a solução sem a adição do cloreto de alumínio como o branco. 

Cálculo 

o teor de flavonóides foi calculado em porcentagem como quercetina 

através da equação: 

% flavonóides= A x 62.500 

500 x P x (100- Pd) 

Onde: A= absorbância da amostra a 425 nm; p= peso da amostra em 

gramas; Pd= determinação de água da amostra em porcentagem. 
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4.5.6 Perfil cromatográfico 

Foi determinado o perfil cromatográfico em camada delgada do EHEL e 

das frações clorofórmio, acetato de etila, etanol e etanol 50%. 

Através dos sistemas cromatográficos utilizados, descritos por Wagner e 

Bladt (1996), Mabry et ai (1970) e Heftmann (1967), objetivou-se delinear o 

perfil cromatográfico e avaliar a presença de substâncias de interesse, sendo 

provavelmente, flavonóides, através da comparação com um padrão. 

Nos sistemas cromatográficos selecionados, o EHEL e cada fração 

obtida foram diluídos a 10% (m/v) nos seus respectivos líquidos extratores. 

Como padrão foi utilizada quercetina (Merck), dissolvida a 0,05% em metanol 

(m/v). 

Os sistemas cromatográficos utilizados encontram-se abaixo: 

Sistema A 

Fase estacionária: Sílica gel GF254 (Merck) ; 

Tamanho da placas: 15X20 cm; 

Espessura da camada: 300f..Im; 

Ativação: 110°C, por 1 hora; 

Fase móvel: acetato de etila + ácido fórmico + ácido acético glacial + 

água (100: 11: 11 :27); 

Saturação da cuba: total; 

Percurso: sentido ascendente; 

Distância: 10 cm; 

Amostra: EHEL e suas frações clorofórmica, acetato de etila, etanol e 

etanol 50%, sendo diluídos a 10% nos respectivos solventes extratores. 

Quantidade aplicada: 5f.!L e 9 f.!L 

Padrões: quercetina e rutina 0,05 % em metanol 

Quantidade aplicada: 3 f.!L 
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Revelador: difenilboriloxietilamina a 1 % em metanol (NP) + 

polietilenoglicol 5% em metanol (PEG); 

Visualização: UV 366 nm. 

Sistema B 

o sistema é idêntico ao sistema A, com exceção da fase móvel. 

Quantidade aplicada: 9 IlL 

Fase móvel: acetato de etila + ácido fórmico + água (100:5:10) 
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4.6 Estudo farmacológico 

4.6.1 Ação antiúlcera: modelo de indução aguda por etanol e ácido 
clorídrico 

Ratos Wistar fêmeas, com peso entre 150,0 e 180,Og, foram utilizados 

no ensaio antiúlcera. O ensaio foi realizado segundo Mizui e Doteuchi (1983) e 

Matsumoto e Yamada (1991). Os animais permaneceram por uma semana em 

adaptação no local do experimento, com ciclo de 12 horas claro-escuro, e 

temperatura de 22 a 25°C. 24 horas antes do experimento foi retirada a ração, 

permanecendo os animais somente com água. O teste foi realizado com 

grupos de 8 animais, sendo os grupos: controle negativo, ao qual foi 

administrada salina no volume de 1 mU1 OOg de massa corpórea, grupo tratado 

1, ao qual foi administrado extrato hidroalcoólico a 70% liofilizado de L. 

japonicus, grupo tratado 2, fração clorofórmio, grupo tratado 3, fração acetato 

de etila, grupo tratado 4, ao qual foi administrada fração etanol 50% e grupo 

tratado 5, fração etanol, todos na dose de 400 mg/kg e volume d~ 1,0 mU100g 

de massa corpórea. As amostras foram diluídas em água e tween (a 1 % para 

frações de clorofórmio e acetato de etila e a 3,5% para as frações etanol e 

etanol 50%). Em outro ensaio, realizou-se avaliação com doses de 100, 200 e , 

400mg/kg de EHEL e controle positivo (100mg/kg de omeprazol). Para o ensaio 

com as frações e as doses de 100, 200 e 400mg/kg foram realizados novos 

grupos de controles negativos. 

30 minutos após a administração de testes e controles, foi administrado 

a todos os animais, por via oral, como agente indutor, um mU100g de massa 

corpórea de solução de ácido clorídrico a 0,3 M em etanol60 %. 

Ao final de uma hora, os animais foram mortos, retirados os estômagos, 

abertos pela curvatura maior, lavados com água corrente e colocados entre 

duas placas de vidro. As ulcerações hemorrágicas foram medidas por área, 

através do programa Image pro plus. 

A análise destes resultados foi realizada segundo Gonzalez et aI (2001) 

e Gonzalez (2004), considerando os seguintes parâmetros: 
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1. Área Total de Lesão Ulcerativa em mm2, calculada pela somatória 

das áreas de lesão individuais; 

2. Área Relativa de Lesão, que se refere à porcentagem de área 

ulcerativa em relação à área total do estômago. Esta porcentagem foi 

transformada em arcoseno pela fórmula: p'= arcsen --Jp, para se 

proceder à análise estatística adequada; 

3. índice de Lesão Ulcerativa (ILU). Para cálculos dos índices de Lesão 

Ulcerativa (ILU), as úlceras foram classificadas em três níveis, de 

acordo com a severidade: nível 1 (n1): úlceras com área menor que 1 

mm2; nível 2 (n2): úlceras com área entre 1 e 3 mm2; e nível 3 (n3): 

úlceras com área maior que 3 mm2. Para cada estômago, o ILU foi 

calculado pela fórmula: 

ILU= Ix (no. de úlceras em nl)+ 2x (no. de úlceras em n2) + 3x (no. de úlceras em fi3) 

Os resultados foram submetidos ao teste t de student e, para comparar 

mais de duas amostras, à análise de variância (ANOVA), com intervalo de 

confiança de p<O,05, seguido de Tukey, sendo utilizados os programas Sigma 

stat e I nstat 2. 



ESQUEMA DO ENSAIO ANTIÚLCERA 

Ratos Wistar (8 animais por grupo) 

~ 

EHEL ou frações (tratado) 
Controles positivo e negativo 

~ (30min) 

Agente indutor (HCI O,3M/EtanoI60%) 

~ (1 h) 

Óbito 

~ 
Abertura dos estômagos (curvatura maior) 

~ 
Mensuração de úlceras e estômagos 

Análise de resultados (ATL, ARL e ILU) 

~ 
Estatística 
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4.6.2 Atividade antibacteriana 

Foram realizados testes de resistência microbiana aos agentes 

Staphy/ococcus aureus ATCC 25923, Escherichia colí ATCC 35218 e ATCC 

25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Campy/obacter colí isolado, 

frente ao extrato de L. japonicus. 

O ensaio de atividade antimicrobiana foi realizado através de 3 repiques 

consecutivos das bactérias aeróbicas nos meios ágar sangue (S. aureus) e 

Mac Conkey (E.colí, P. aeruginosa) , a partir de uma amostra bacteriana 

mantida em 80°C. A seguir, realizou-se o estudo de resistência in vitra, através 

de misturas de meio de cultura e extrato em placa de petri, contendo 90% de 

ágar Mueller-Hinton e 10% do EHEL de L. japonicus, em diversas 

concentrações. Sendo o resultado positivo em até 2000Jlg/mL, para a 

continuação da análise, com o objetivo de suplementar a necessidade das 

bactérias exigentes, adiciona-se 5% sangue de carneiro. O inóculo foi ajustado 

na escala 0.5 de Mac Farland, correspondente a 1 x 108 células/mL. Foram 

depositados 5JlL do inóculo bacteriano diluído 1:10 em caldo Mueller-Hinton, 

equivalente a 1 x 104 células/mL. As placas foram incubadas a 37°C por 24 

horas em atmosfera de aerobiose. A placa cuja menor concentração inibiu o 

crescimento macroscópico, comparado ao controle positivo, foi considerada a 

concentração inibitória mínima. A bactéria microaeróbica (5% CO2), 

Campy/obacter colí, foi incubada em atmosfera microaerófila. 

A técnica utilizada descreve o volume e a composição do meio de 

cultura sólido, a concentração da espécie bacteriana, cuja sensibilidade deseja

se conhecer, a concentração dos antimicrobianos (extratos) e a temperatura e 

o tempo de incubação padronizados; o método é adaptado de Kirby-Bauer, 

reconhecido pelo comitê nacional para padronizações de técnicas de 

laboratórios clínicos, segundo NCCLS (1990, 2000). 
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ESQUEMA DO ENSAIO ANTIBACTERIANO 

Cepa inicial 

• 
Três repiques em meios específicos ( ágar sangue, Mac Conkey) 

• 
Teste de resistência 

• 
Meio de diluição (90% Mueler-Hinton, 10% de EHEL planta; se necessário, 5% 

sangue de carneiro) 

• 
Diluições 

• 
Ajuste do inóculo 1x 10 4 células/mL 

• 
Aplicação do inóculo (5111) 

• Incubação 37°C/24hs Garra microaerofilia quando necessário) 

• 
Leitura 
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4.6.3 Atividade antioxidante 

A atividade antioxidante foi determinada pela reação com DPPH. O 

método foi inicialmente descrito por 8rand - Williams et aI (1995), e tem por 

base a redução do radical 2,2'-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), o qual apresenta 

um máximo de absorção em 517nm. Através do decaimento da absorbância 

pode-se avaliar a presença de compostos capazes de doar hidrogênios ou 

seqüestrar o radical que, após o equilíbrio da reação permite calcular a 

quantidade de antioxidante gasta para reduzir 50% do DPPH. 

Preparo do DPPH 

Como seqüestrante de radical livre foram utilizados 1,6 mg de 2,2'

difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), acrescentados de 100mL de MeOH. A solução 

foi agitada com bastão de vidro e armazenada em ambiente escuro até o 

momento da utilização. 

Preparo do padrão 

A vitamina E foi utilizada como padrão, devido a sua atividade 

antioxidante. Para tanto, foi estabelecida uma curva de calibração com cinco 

pontos. 

Preparo das amostras (extrato e frações) 

Os extratos a serem testados foram preparados em concentrações 

específicas, conforme limites de absorbância aceitos para confiabilidade do 

teste (mínimo de 0,100 e máximo de 1,0). 
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Verificação da atividade antioxidante 

Foram pesados 2,5mg de cada amostra e diluídos em 10 mL de 

metanol, sucessivamente, até ser encontrada a concentração necessária para 

o respectivo extrato. Foram realizadas 5 diluições em metanol, responsáveis 

pelos cinco pontos de concentrações necessários para constituir a curva de 

absorbância, como no exemplo abaixo: 

EHEL: 2,5mg do extrato 11 OmL metanol. Diluir em tubos: 

1:9 (solução do extrato:metanol) = 0.025mg/mL 

0.8:0,2 (solução do extrato:metanol) = 0.020 mg/mL 

0.6:0.4 (solução do extrato:metanol) = 0.015 mg/mL 

0.4:0.6 (solução do extrato:metanol) = 0.01 mg/mL 

0.25:0.75 (solução do extrato:metanol) = 0.005 mg/mL 

A cada tubo foi adicionado 1 mL da solução de extrato com metanol e 

3mL da solução de DPPH, deixado reagir em ambiente escuro por uma 1 hora, 

para que a reação se completasse, sendo realizada a leitura no comprimento 

de onda de 517 nm, no espectofotômetro. O metanol foi usado como branco. 

O percentual de inibição do DPPH foi calculado de acordo com a 

fórmula de Yen and Duh (1994), assim demonstrada: %redução DPPH 

(Capacidade antioxidante) = [(Abs controle - Abs amostra) 1 Abs controle] x 

100. 

Os valores de ECso (effective concentration) foram calculados por 

regressão linear dos gráficos, onde a abscissa representa as concentrações 

dos testes dos extratos de L. japonicus, e a ordenada, o percentual de 

atividade antioxidante resultante de três determinações. 

Análise estatística 

Os resultados são expressos como a média mais ou menos desvio 

padrão de cada amostra em triplicata. "One-way" análise de variância (ANOVA) 

foi usado para comparar mais que duas amostras (RUNYON e HABER, 1984), 

com intervalo de confiança de p<0,05 (MENSOR et aI, 2001). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Análise do solo 

As Tabela 2 e Tabela 3 referem-se aos resultados da análise de 

solo, realizada no setor de análise de solos na Esalq (Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz), em Piracicaba, em novembro de 2002, sendo o 

responsável, professor Dr. Godofredo Cesar Vitti. 

Tabela 2. Valores de análises químicas de solos referentes ao terreno 

Carboni, localizado em Videira, no estado de Santa Catarina contendo a 

espécie vegetal L. japonicus, coletado em 01/11/2002. 

Amostra pH M.O P S K Ca Mg AI H+AI S8 T V m 

9 dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 % 

1 4,71 31 43 6 3,1 70 19 1 64 92,1 156,1 59 1 

2 4,8 30 70 58 11,5 74 40 1 58 125,5 183,5 68 1 

Legenda: 

Amostra 1 e 2: diferentes locais do terreno com 3 metros de distância 

entre os mesmos. 

pH: Acidez ativa 

M.O: Matéria orgânica (g de matéria orgânica/dm3 de solo) 

P: Fósforo 

S: Enxofre 

Ca: Cálcio 

Mg: Magnésio 

AI: Alumínio 

H+AI: Acidez potencial 

SB: Soma de bases 

T: Capacidade de troca de cátions do solo 

V: Saturação de bases 

M: Saturação de alumíni~ 

mmolc = Milimol de carga meq(miliequivalente) 
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Tabela 3. Resultados de análises de micronutrientes de solos referentes ao 

terreno Carboni, localizado em Videira, no estado de Santa Catarina contendo 

a espécie vegetal L. japonicus, coletado em 01_11_2002. 

Amostra B Cu Fe Mn 

1 

2 

Legenda: 

3,37 

2,18 

10,1 

9,9 

mg dm-~ 

206 164,0 

307 50,4 

Amostra 1 e 2: diferentes locais do terreno 

B: Boro 

Cu: Cobre 

Fe: Ferro 

Mn: Manganês 

Zn: Zinco 

Zn 

6,0 

9,0 

Segundo o agronômo Dr. Pedro Melillo, através dessas análises de 

fertilidade foi interpretado que o solo é considerado de baixa-média fertilidade. 
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5.2 Rendimento do EHEL e das frações 

o EHEL apresentou um rendimento de 16,3%, partindo-se de 5.000,Og 

de droga pulverizada, contendo folhas, caules e flores, correspondendo a 

817,Og de extrato liofilizado. 

Característica do EHEL da droga: pó, não homogêneo em relação à 

consistência higroscópico, verde-acastanhado. 

No fracionamento, os extratos obtidos a partir de 80,Og de EHEL, após a 

concentração e secagem, forneceram um rendimento de: 

9,45g (clorofórmio) 11,81 % 

2,54g (acetato de etila) 3,14% 

3,52 (etanol) 4,4% 

20,54 (etanol 50%) 25,67% 
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Descrição microscópica 

Observou-se através do corte paradérmico que a epiderme possui 

tricomas glandulares com a cabeça unicelular, bicelular, multicelular, com 

pedicelo unicelular. 

Tricomas tectores unicelulares, bicelulares e unisseriados (Figura 3A). 

A superfície abaxial possui maior quantidade de tricomas tectores sobre 

as nervuras principal e secundárias. Estômatos anomocíticos. 

No corte transversal são encontrados idioblastos arredondados, 

contendo inclusão celular inorgânica, composta por oxalato de cálcio, 

denominada areia cristalina. Ocorrem, principalmente, nas células mais 

externas, próximas à epiderme adaxial, no parênquima paliçádico (Figura 38). 

Substâncias de caráter polifenólico, detectadas com solução de cloreto 

férrico, podem ser observadas em algumas células no córtex da nervura 

mediana, em quantidade reduzida, comparado ao mesofilo. São mais 

abundantes na face adaxial, principalmente, no parênquima paliçádico. Na 

Figura 4 observa-se imagem do corte transversal da nervura da folha. 

A epiderme das folhas, em corte transversal, apresenta-se 

uniestratificada, constituída por células de contorno retangular, alongadas no 

sentido periclinal, revestida por cutícula lisa. 

O mesofilo heterogêneo, assimétrico, caracterizado como dorsiventral, é 

formado por uma camada de parênquima paliçádico, ocupando 1/3 da 

espessura do mesofilo e até 6 camadas de células de parênquima lacunoso, 

com dimensões, formas variáveis e membranas delgadas, delimitando espaços 

intercelulares de tamanhos diversos com as células deste tecido (Figura 38). 

Há presença de três camadas de colênquima lamelar na região da 

nervura, tanto na superfície adaxial como abaxial e 3 a 5 camadas de células 

nas faces laterais (Figura 3C). 



54 

Pecíolo 

Descrição macroscópica 

o pecíolo possui inserção lateral, longo, aspecto reto, secção transversal 

quadrangular. Coloração verde-acinzentada. Apresenta de 3,0 a 4,0 cm de 

comprimento e, aproximadamente, 0,1 cm de largura e superfície lisa. 

O contorno externo é irregular e mostra uma concavidade ligeiramente 

pronunciada. 

Descrição microscópica 

No corte paradérmico são encontrados tricomas tectores unicelulares, 

bicelulares e unisseriados; também possui tricomas glandulares com a cabeça 

unicelular, bicelular, multicelular, com pedicelo unicelular, com estômatos 

anomocíticos. 

No corte transversal, a epiderme é constituída por uma única camada de 

células alongadas no sentido tangencial, com as membranas externas 

levemente cutinizadas. Encontram-se estômatos em pequenas elevações 

epidérmicas. 

Na face inferior próximo às faces laterais, o colênquima desaparece 

completamente, aparecendo então um parênquima de células com grandes 

espaços intercelulares e células ovais com membranas delgadas, havendo na 

epiderme desta região maior concentração de estômatos. 

Endoderma possui único estrato de células alongadas tangencialmente. 

O periciclo é formado por uma a cinco camadas de células. 

Os feixes vasculares são colaterais. O câmbio é formado por uma 

estreita faixa, não formando anel contínuo. O xilema possui apenas uma série 

de células dispostas no sentido radial, parenquimatosas e com as paredes 

levemente lignificadas. 
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Caule 

Descrição macroscópica 

Quanto à forma, o caule é sub-quadrangular, com quatro cantos e quatro 

sulcos longitudinais, quanto ao porte é herbáceo, com 0,5 cm de espessura, 

coloração esverdeada, sabor amargo e adstringente (Figura 1A). 

Descrição microscópica 

A epiderme é constituída por uma camada de células, sendo a parte 

epidérmica externa recoberta por cutina e a interna celulósica e mais ou menos 

reta (Figura 5A). 

Os estômatos são pouco freqüentes. Foram observados tricomas 

tectores bicelulares, unicelulares e unisseriados, tricomas glandulares com 

cabeça e pedicelo unicelulares (Figura 5 A e 5C). 

Na Figura 5C observa-se o corte transversal do caule. 

Possui colênquima angular, com 6 camadas de células (Figura 58), nos 

cantos, diminuindo à medida que se aproxima dos sulcos longitudinais, onde 

ocorre apenas uma camada (Figura 5e). 

Os parênquimas externo e interno possuem em média 4 camadas de 

células, grandes e pequenas, com formas variadas e membranas delgadas, 

separadas por espaços intercelulares. 

O periciclo é formado por duas a três camadas de células. 

O feixe é do tipo colateral aberto (Figura 5A). Inúmeros raios medulares 

comunicam-se com a medula até o periciclo. A medula é bastante 

desenvolvida, com células arredondadas e membranas delgadas. O caule mais 

antigo possui xilema secundário com grande quantidade de fibras. A camada 

externa ao floema se apresenta esclerificada (Figura 58). 



9Ç 



o 

/fIIIITIII/III'II1II/fUl/IIJ '1IIuII III1""l \1 1\ \\ \\\\\\\\~\\\W"~ 
() 1 "} 3 4 .5 ~ 11 

o 

o 

/li' 'IH I'FIII Jfll11Ullllf llplll llll ll" llll l U111lqllU111 
Ó 1 2 3 4 5 6} 

57 

Figura 2. L. japonicus - Macroscopia A) Morfologia do limbo foliar 

apresentando o contorno oval-arredondado no início da germinação, tornando

se linear-Ianceolado com o desenvolvimento e trilobado até tripartido, 

predominando o tripartido, na fase adulta do crescimento; B) Folha adulta seca 

com 7 cm de comprimento; C) Folha fresca no início da germinação; O) Folha 

fresca na fase adulta. 
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Figura 3. L. japonicus - Microscopia da folha A) Corte paradérmico da 

superfície abaxial da folha: Visão: aumento 100 X, Escala = 40flm. Coloração 

Azul de Astra 1- tricoma tector bicelular e unisseriado, 2- tricoma glandular 

B) Corte tranversal da folha: visão: aumento 40X, escala = 100jJm. 

Mesofilo dorsiventral 

C) Corte transversal da nervura da folha: Visão: aumento 400X, escala = 
1 OOjJM - 1- Colênquima corado com Azul de Astra 

O) Corte transversal da nervura da folha: Visão: aumento 100X, Escala = 
40jJm. Coloração dupla = Astra de Astralsafranina 
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Figura 5. L. japonicus - Caule A) Corte transversal do caule. Visão: aumento 

100 X, escala = 40f..lm Coloração dupla = Azul de Astra Isafranina 1-

endoderme, 2- xilema. 

B) Corte transversal do caule: Visão: aumento 200 X, escala = 20f..lm. Seta: 

Esclerênquima corado com safranina. 

C) Corte transversal do caule, evidenciando apenas dois cantos. Visão: 

aumento 40 X, escala = 100f..lm. 
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5.4 Aspectos químicos 

5.4.1 Triagem fitoquímica da droga vegetal e do EHEL 

Os resultados da triagem fitoquímica da droga vegetal e do EHEL estão 

expressos na Tabela 4. Em ambos foram detectados flavonóides, saponinas, 

taninos e óleo volátil. 
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Tabela 4. Triagem Fitoquímica realizada com o pó da droga e com o EHEL 

das partes aéreas, caule, folhas e flores de L. japonicus. 

Grupo Químico I Reação de I Resultados 

Caracterização 
Droga IEHEL 

I 
Alcalóides Mayer ( - ) ( - ) 

Bertrand ( - ) ( - ) 

Dragendorff ( - ) ( - ) 

Bouchardat ( - ) ( - ) 

Antraquinonas Borntraeger ( - ) ( - ) 

Glicosídeos Lieberman-Burchard (+) (+) 

Cardiotônicos Kedde ( - ) ( - ) 

Baljet ( - ) ( - ) 

Keller -Killiani ( - ) ( - ) 

Flavonóides Cloreto de Alumínio (+) (+) 
Shinoda (+) (+) 
Hidróxidos alcalinos (+) (+) 

, 
Oleos Essenciais Odor característico (+) (+) 

Microdestilado (+) (+) 

Hidrodestilação (+) ( - ) 
planta fresca 

Saponinas Espuma persistente (+) (+) 

Hemólise (-) ( - ) 

Taninos Acetato de Chumbo (+) (+) 
Cloreto Férrico (+) (+) 

Gelatina (+) (+) 
Acetato de Cobre (+) (+) 
Alcalóides (+) (+) 

Legenda: (+) Reação Positiva; (-) Reação Negativa. 
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5.4.2 Extração do óleos voláteis por hidrodestilação 

Foi pesada uma massa inicial de 172g de caules, folhas e flores frescos, 

tendo sido obtido um volume de óleo essencial final de 0,1 mL. 

Rendimento ou teor de óleos essenciais: 0,06%. 

5.4.3 índice de espuma 

o índice de espuma foi de 400 para a droga vegetal e 800 para o EHEL 

5.4.4 Quantificação de taninos na droga vegetal e no EHEL 

Os resultados da quantificação de taninos na droga vegetal e no EHEL 

encontram-se na Tabela 5. 

Tabela 5. Porcentagem de taninos no pó da droga e no EHEL de partes 

aéreas de L. japonicus 

Droga Vegetal EHEL 

% de 0,06 0,35 

taninos nas 

Partes aéreas 
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5.4.5 Quantificação de Flavonóides na droga vegetal e no EHEL 

Os resultados da quantificação de f1avonóides na droga vegetal e no 

EHEL encontram-se na Tabela 6. 

Tabela 6. Porcentagem de f1avonóides no pó da droga e no EHEL de partes 

aéreas de L. japonicus 

Droga Vegetal EHEL 

% de 0,76 2,3 

flavonóides 

nas partes 

aéreas 
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5.4.6 Perfil Cromatográfico 

Foi realizado perfil cromatográfico prévio de partes aéreas de L. 

japonicus, verificando presença de f1avonóides em diferentes coletas, 

caracterizada por reação específica de coloração. O resultado encontra-se na 

Figura 6. 

Figura 6. Perfil Cromatográfico de L. japonicus com sistema A, tendo como 

fase móvel acetato de etila + ácido fórmico + ácido acético glacial + água 

(100:11:11:27); (A) Coleta realizada em Agosto 2002 de partes aéreas de L. 

japonicus: flores, folhas e caules, com 5 IJI. (8) Coleta realizada em Julho 

2002 de partes aéreas do L. japonicus: folhas, flores e caule com 5 IJI. (C) 

Droga de Folhas, flores e caule da coleta de Agosto 2002, com 9 IJI. (D) 

Droga de folhas sem flores da coleta de Agosto 2002, com 9 IJI. (E) Padrão: 

Quercetina. 

As diferentes amostras for~m reunidas para facilitar a verificação da 

igualdade dos extratos. 



66 

o perfil cromatográfico foi definido para o EHEL e para as frações 

clorofórmica, acetato de etila, etanólica 50%, etanólica 100% de L. japonicus. 

Foi verificada a possível presença de quercetina em todas as amostras 

de L. japonicus, conforme pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7. Perfil Cromatográfico com sistema B: acetato de etila: ácido fórmico: 

água (100:5:10), (A) Padrão Quercetina (B) EHEL das partes aéreas do L. 

japonicus: folhas, flores e caule (C) Fração clorofórmica (O) Fração acetato de 

etila, (E) Fração etanol 50% (F) Fração etanol. 



5.5 Estudo farmacológico 

5.5.1 Ação antiúlcera: modelo de indução aguda por etanol e ácido 
clorídrico 

5.5.1.1 Extrato de L. japonicus na dose de 400rng/kg e frações 

67 

As Figura 8 e Figura 9 apresentam as imagens dos estômagos dos 

animais controle e tratados com o EHEL de L. japonicus. 

Figura 8. Imagens dos estômagos do grupo de ratos controle referente ao 

teste com o EHEL de L. japonicus, que receberam água por via oral no 

ensaio antiúlcera agudo com modelo de indução por etanol(60%) e ácido 

clorídrico (Hei O,3M) com administração de 1 mU100g de massa corpórea. 

As partes escuras representam as lesões ulcerativas e algumas estão 

indicadas pelas setas. 
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Figura 9. Imagens dos estômagos do grupo de ratos tratados com EHEL de 

L. japonicus, na dose de 400mg/kg por via oral no ensaio antiúlcera agudo 

com modelo de indução por etanol 60% e ácido clorídrico (O,3M), com 

administração de 1 mU1 OOg de massa corpórea. 

As Figura 10, Figura 11 e Figura 12 apresentam os parâmetros utilizados 

para mensuração dos resultados do ensaio antiúlcera através da área total de 

lesão, área relativa de lesão e índice de lesão ulcerativa. 

Área Total de Lesão 

200 (8) 
137,73 

150 ~ I 
N E 100 (8) 

E 

5~ l 0,0 

Extrato Controle 

Figura 10. Médias das Áreas Totais de Lesão, utilizando EHEL no ensaio 

antiúlcera agudo pelo modelo EtanollHCI, na dose de 400mg/kg. Os valores 

são expressos como a média e seus respectivos erros padrão (controle: 

137,73 ± 16,346 e tratado: 0,0); o número de animais está entre parênteses. 

P<0.001 = resultado extremamente significativo (***), em relação ao controle. 
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indice de Lesão Ulcerativa 

(8) 
42,25 

50 i 
40 

T 
*** 

=» 30 
...J 

20 1 (8) 

10 0,0 

O 
Extrato bruto Controle 

Figura 11. Médias do índice de Lesão Ulcerativà utilizando EHEL, no ensaio 

antiúlcera agudo pelo modelo Etanol/HCI na dose de 400mg/kg. Os valores 

são expressos como a média e seus respectivos erros padrão (controle: 

42,25 ± 5,045 e tratado: 0,0), o número de animais está entre parênteses. 

P<0.001 = resultado extremamente significativo(***), em relação ao controle. 

Área Relativa de Lesão 

Q) 
"C 30 cu >- 18,33 

:; ~ 20 (8) 

- o 
Q) ICU (8) 

a::: '" 10 « Q) o w...J 
O a::: ,« 

Extrato bruto Controle 

Figura 12. Médias da Área Relativa de Lesão utilizando EHEL, no ensaio 

antiúlcera agudo pelo modelo Etanol/HCI na dose de 400mg/kg. Os valores 

são expressos como a média e seus respectivos erros padrão (controle: 

18,33 ± 1,054 e tratado: 0,0); o número de animais está entre parênteses. 

P<0.001 = resultado extremamente significativo (***), em relação ao controle. 

As Figura 13 a Figura 13 4, apresentam as imagens dos estômagos dos 

animais controle e tratados com as frações clorofórmica, acetato de etila, etanol 

e etanol 50%, obtidas a partir do EHEL de L. japonicus. 
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Figura 13. Imagens dos estômagos do grupo de ratos controle referente ao 

teste com as frações do EHEL de L. japonicus, que receberam água por via 

oral no ensaio antiúlcera agudo pelo modelo EtanollHCI na dose de 400mg/kg. 

As partes escuras representam as lesões ulcerativas e algumas estão 

indicadas pelas setas. 

Figura 13. 1. Imagens dos estômagos do grupo de ratos tratados com fração 

clorofórmica de EHEL de L. japonicus, no ensaio antiúlcera agudo pelo modelo 

Etanol/HCI na dose de 400mg/kg. A parte escura representa a lesão ulcerativa 

e está indicada pela seta. 
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Figura 13. 2. Imagens dos estômagos do grupo de ratos tratados com fração 

acetato de etila do EHEL de L. japonicus, no ensaio antiúlcera agudo pelo 

modelo Etanol/HCI na dose de 400mg/kg. As partes escuras representam as 

lesões ulcerativas e algumas estão indicadas pelas setas. 

Figura 13. 3. Imagens dos estômagos do grupo de ratos tratados com fração 

etanol 50% do EHEL de L. japonicus, no ensaio antiúlcera agudo pelo modelo 

Etanol/HCI na dose de 400mg/kg. As partes escuras representam as lesões 

ulcerativas e algumas estão indicadas pelas setas. 
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Figura 13. 4. Imagens dos estômagos do grupo de ratos tratados com fração 

etanol do EHEL de L. japonicus, no ensaio antiúlcera agudo pelo modelo 

EtanollHCI na dose de 400mg/kg. As partes escuras representam as lesões 

ulcerativas e algumas estão indicadas pelas setas. 

As Figura 13. 5 a Figura 13. 10, apresentam os parâmetros utilizados 

para mensuração dos resultados do ensaio antiúlcera através da área total de 

lesão, área relativa de lesão e índice de lesão ulcerativa e os seus respectivos 

percentuais de redução das lesões ulcerativas. 

Área Total das Lesões * 
** (8) 

50 
*** (8) 75,27 169,65 

40 *** 
(8) 60,44 

N

E 30 (8) 

E 20 13,83 
29,88 

10 
O 

Etanol Etanol 
Clorofórmio Ac.Etila 50% Cootrole 

Figura 13. 5. Médias da Área Total de Lesão, utilizando as frações 

c/orofórmica, acetato de etila, etanol e etanol 50%, no ensaio antiúlcera 

agudo pelo modelo EtanollHCI na dose de 400mg/kg. Os valores são 

expressos como a média e seus respectivos erros padrão (clorofórmio: 13,83 

± 9,27; acetato de etila: 29,89 ± 15,33; etanol 50%: 60,44 ± 16,20; etanol: 

75,27 ± 25,75; controle: 169,65 ± 17,83), o número de animais está entre 
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parênteses. P< 0,05 = resultado significativo (*). P<0,01 = resultado muito 

significativo(**), P<0.001 = resultado extremamente significativo(***), em 

relação ao controle. 

"#. 

100 

80 

60 

40 

20 

O 

Percentual de Redução da Área Total das Lesões 

91 .84 
82,38 

64,37 
55,63 

Clorofórmio Ac. Etila Etano150% Etanol 

Figura 13. 6. Redução percentual da área total das lesões nas frações de L. 

japonicus em relação ao controle, pelo método do etanol e ácido clorídrico. 

Área Relativa de Lesão das Frações 

25 os * 
23,52 

20 *** *** (8) (8) 
14,75 13,84 

15 (8) 
~ o 7,88 10 0. t;. 

5 

o 
Clorofórmio Ac. Etila Etanol50% Etanol Controle 
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Figura 13. 7. Médias da Area Relativa de Lesão (porcentagem de área 

ulcerativa em relação à área total do estômago) das frações utilizando as 

frações clorofórmica, acetato de etila, etanol e etanol 50%, no ensaio 

antiúlcera agudo pelo modelo Etanol/Hel na dose de 400mg/kg. Os valores 

são expressos como a média e seus respectivos erros padrão (clorofórmio: 

5,25 ± 1,85; acetato de etila: 7,88 ± 2,66; etanol 50%: 14,75 ± 2,24; etanol 

13,84 ± 2,93; controle: 23,52 ± 1,04), a quantidade de animais está entre 

parênteses. A figura demonstra a Área Relativa de Lesão. P>0,05= resultado 

não significativo (ns), P< 0,05 = resultado significativo (*), P<0.001 = 

resultado extremamente significativo(***), em relação ao controle. 

~ o 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

Percentual de Redução da Área Relativa das 
Lesões 

n 
Clorofórmio Ac. Etila EtanolSO% Etano I 

Figura 13. 8. Redução percentual da área relativa das lesões nas frações de 

L. japonicus em relação ao controle, pelo método do etanol e ácido 

clorídrico. 
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índice de Lesão Ulcerativa das Frações 

ns 

ns 

60 
(8) 

(8) 
38,63 

*** 
*** 29,63 

:::l 40 (8) 24,75 
(8) 

..J 8,50 

20 7,25 

O 
Clorofórmio Ác. Etila Etanol Controle 

Etanol 50% 

Figura 13. 9. Médias do índice de Lesão Ulcerativa utilizando as frações 

clorofórmica, acetato de etila, etanol e etanol 50%, no ensaio antiúlcera 

agudo pelo modelo Etanol/Hel na dose de 400mg/kg. . Os valores são 

expressos como a média e seus respectivos erros padrão (clorofórmio: 7,25 

± 2,49; acetato de etila: 8,50 ± 2,34; etanol 50%: 24,75 ± 3,25; etanol : 29,63 

± 6,33; controle: 38,63 ± 3,58), o número de animais está entre parênteses. 

P>O,05= resultado não significativo(ns), P<0.001 = resultado extremamente 

significativo(***),em relação ao controle. 

B\BLl01EC~ 
f acuIdade de Cié,1Cias f armacéuticas 
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23 ,3 

Figura 13. 10. Redução percentual do índice de lesão ulcerativa das frações 

de L. japonicus em relação ao controle, pelo método do etanol e ácido 

clorídrico. 
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5.5.1.2 Extrato de L. japonicus na dose de 100, 200 e 400 mg/kg 

As Figura 14 a Figura 14.6, apresentam os parâmetros utilizados para 

mensuração dos resultados do ensaio antiúlcera através da área total de lesão, 

área relativa de lesão e índice de lesão ulcerativa e os seus respectivos 

percentuais de redução das lesões ulcerativas, as doses 100,200 e 400mg/kg 

de EHEL de L. japonicus. 

ns índice de Lesão Ulcerativa 

(8) 
** *** 50 *** 

40 35,00 (8) 35~38 n (8) 

:J 30 
(8) 

20,38 
...J 20 n 13,38 

9.00 ----"" 
10 

O 
100 200 400 Omeprazol Controle 

Figura 14. Médias do índice de Lesão Ulcerativa utilizando as doses 100, 

200 e 400mg/kg de EHEL de L. japonicus controle positivo (omeprazol) e 

controle negativo, no ensaio antiúlcera agudo pelo modelo Etanol/HCI. Os 

valores são expressos como a média e seus respectivos erros padrão 

(100mg: 35,00 ± 3,134; 200 mg: 20,39 ± 2,75; 400 mg: 9,00 ± 2,00; 

omeprazol: 13,39 ± 1,48; controle: 35,39 ± 3,99), o número de animais está 

entre parênteses. P>0,05= resultado não significativo(ns), P<0,01 = 

resultado muito significativo(**), P<0.001 = resultado extremamente 

significativo(***) ,em relação ao controle. 
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Figura 14. 1. Redução percentual do índice de Lesão Ulcerativa nas doses 

de 100,200 e 400 mg/kg de L. japonicus e omeprazol, em relação ao 

controle, pelo método do etanollHCI. 

Área Relativa de Lesão 

CI) 40 *** *** *** *** 
'O 29,60 
cu ~ 30 

[ .2: ~ (R) (R) (R) (R) .... 
..!!! ,g 20 13,53 
CI) fi) 

~ CI) 10 
cu...J 
CI) ... 

O .« 
100 200 400 Orreprazol Controle 

Figura 14. 2. Médias do Área Relativa de Lesão Área Relativa de Lesão 

(porcentagem de área ulcerativa em relação à área total do estômago), 

utilizando as doses 100, 200 e 400mg/kg , controle positivo (omeprazol) e 

controle negativo, de EHEL de L. japonicus, no ensaio antiúlcera agudo pelo 

modelo EtanollHCI. Os valores são expressos como a média e seus 

respectivos erros padrão (100mg: 13,53 ± 1,11 ; 200 mg: 10,80 ± 1,04; 400 

mg: 5,05 ± 0,98; omeprazol: 9,06 ± 1,40; controle: 29,60 ± 1,46), o número 

de animais está entre parênteses. P<0.001 = resultado extremamente 

significativo(***),em relação ao controle. 
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Figura 14. 3. Redução percentual da Área Relativa de Lesão nas doses de 

100,200 e 400 mg/kg de L. japonicus e omeprazol, em relação ao controle, 

pelo método do etanollHCI. 
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Figura 14. 4. Médias da Área Total de Lesão com as doses 100, 200 e 

400mg/kg de EHEL, controle positivo (omeprazol) e controle negativo, no 

ensaio antiúlcera agudo pelo modelo Etanol/HCI. Os valores são expressos 

como a média e seus respectivos erros padrão (100mg: 81 ,53 ± 11,98; 200 

mg: 41,04 ± 7,43; 400 mg: 9,06 ± 2,39; omeprazol: 28,13 ± 5,10; controle: 

320,51 ± 34,02), o número de animais está entre parênteses. P<0.001 = 

resultado extremamente significativo(***),em relação ao controle. 
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Figura 14. 5. Redução percentual da Área Total de Lesão nas doses de 
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Figura 14. 6. Comparação da redução percentual das lesões ulcerativas 

nas doses de 100,200,400 mg/kg, de L. japonicus e omeprazol em relação 

ao controle negativo pelo método do etanol/HCI. 
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5.5.2 Atividade antimicrobiana 

o EHEL de L. japonicusnão apresentou atividade antibacteriana frente a 

Sfaphy/ococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Campy/obacfer coli em uma concentração de até 2.000 J.1g/mL, no ensaio para 

determinação da concentração inibitória mínima. 

A Tabela 7 apresenta os resultados do ensaio antimicrobiano (CIM -

Concentração Inibitória Mínima) realizado com EHEL de L. japonicus. 
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Tabela 7. Ensaio antimicrobiano (CIM - Concentração Inibitória Mínima) 

realizado com EHEL de L. japonicus. 

1 .1 .1 Bactérias 

GRAM + Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

Controle negativo ( sem extrato) 

Controle de contaminação 

EHEL(extrato sem bactéria) 

GRAM- Escherichía colí 

ATCC 35218 e ATCC 25922 

Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 

Campylobacter coli isolado 

Controle negativo ( sem extrato) 

Controle de contaminação 

EHEL (extrato sem bactéria) 

Legenda: 

do 

do 

CIM(J.1g) 

Extrato EtOH 70% 

>2000 

Houve crescimento 

bacteriano 

Não houve crescimento 

bacteriano 

>2000 

>2000 

>2000 

Houve 

bacteriano 

crescimento 

Não houve crescimento 

bacteriano 

Controle negativo: meio de cultura com a bactéria, mas sem a adição do 

antibiótico, ou seja, o EHEL. 

Controle de contaminação do EHEL: meio de cultura sem a bactéria, mas 

contendo o antibiótico, ou seja, o EHEL. 

>2000: concentração de até 2.000 J.1g/mL 
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5.5.3 Atividade antioxidante 

As Tabela 8,9 10,11,12, representam as concentrações utilizadas e a 

capacidade antioxidante CAOx(%) do EHEL e das frações das partes aéreas 

de L. japonicus e as Figuras 15, 16, 17, 18 e 19, representam as médias de 

três determinações da capacidade antioxidante de cada amostra, utilizadas 

para calcular as regressões lineares e a concentração de antioxidante, 

necessária para reduzir em 50% a concentração inicial de substrato (EC50) ou 

DPPH. 

EC50 obtidos da regressão linear mostraram um bom coeficiente de 

correlação (r > 0.90). Análise estatística: ANOVA, dos resultados das três 

determinações (p> 0,05). 

Tabela 8. Capacidade antioxidante CAOx (%) do EHEL das partes aéreas 

de L. japonicus. 

Concentração Capacidade 1/Concentração 

(J.1g/mL) Antioxidante CAOx{%) do extrato (J.1g/mL) 1/CAOx% 

0,25 51 ,35 ± 0,00 2,00 0,01 

0,20 41,74 ± 0,01 2,50 0,02 

0,15 32,71 ± 0,03 3,33 0,03 

0,10 23,16 ± 0,03 5,00 0,04 

0,05 10,64 ± 0,00 10,00 0,09 
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Figura 15. Capacidade antioxidante do EHEL de L japonicus. Cada ponto 

representa a média de 3 determinações. 

Equação da reta: y = a + bx 

a = 0,0002 

b = 0,0047 

Regressão linear = 0,9971 

Cálculo de Q% (concentração necessária para atingir 50% da capacidade 

antioxidante) 

y = 1/50 = -0,0002 + 0,0047x 

EC50 = 237,37f.1g/mL 
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Tabela 9. Capacidade antioxidante CAOx(%) da fração clorofórmica das 

partes aéreas de L. japonicus. 

Concentração Capacidade 1/Concentração 

(Jlg/mL) Antioxidante CAOx(%) do extrato (Jlg/mL) 1/CAOx% 

0,5 44,05± 0,06 

0,4 37,99 ± 0,06 

0,3 30,49 ± 0,07 

0,2 20,46 ± 0,08 

0,1 11,72 ± 0,08 

0,100 

~ 0,080 
o 

~ 0,060 

« o 0,040 -- 0,020 

0,000 

0,00 2,00 

2,00 0,02 

2,50 0,02 

3,33 0,03 

5,00 0,05 

10,00 0,09 

y = 0,009x + 0,0029 

R2 = 0,9963 

4 ,00 6,00 8,00 10,00 12,00 

1/Concentração (ug/mL) 

Figura 16. Média de 3 determinações de cada concentração em relação a 

absorbância, referente a fração clorofórmica , sendo utilizado para realização 

do EC50. 

Equação da reta: y = a + bx 

a = 0,0029 

b = 0,009 

Regressão linear= 0,9963 

Cá1culo de Q% (concentração necessária para atingir 50% da 

capacidade antioxidante) 

y = 1150 = 0,0029 + 0,009x 

EC50 = 526,32Jlg/mL 
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Tabela 10. Capacidade antioxidante CAOx(%) da fração acetato de etila das 

partes aéreas de L. japonicus. 

Concentração Capacidade 

(~g/mL) Antioxidante CAOx(%) 

0,5 50,14 ± 0,02 

0,4 43,25 ± 0,02 

0,3 33,60 ± 0,03 

0,2 22,22 ± 0,02 

0,1 10,70 ± 0,01 

0 ,1 
0 ,09 

0 ,08 

~ o 0,07 

>< 0 ,06 
O 0 ,05 « o 0 ,04 - 0,03 - 0,02 

0 ,01 

° 
° 2 4 

1/Concentração 

do extrato 
1/CAOx% 

6 

(~g/mL) 

2,00 

2,50 

3,33 

5,00 

10,00 

y = 0 ,0095x + 0 ,0003 

R2 = 0,9994 

8 10 

0,02 

0,02 

0,03 

0,04 

0,09 

12 

1/Concentração (ug/rnL) 

Figura 17. Média de 3 determinações de cada concentração em relação a 

absorbância, referente a fração de acetato de etila, sendo utilizado para 

realização do EC50. 

Equação da reta: y = a + bx 

a = 0,0003 

b = 0,0095 

Regressão linear = 0,9994 

Cálculo de Qy. (concentração necessária para atingir 50% da capacidade 

antioxidante) 

y = 1/50 = 0,0003 + 0,0095x 



87 

EC50 = 482,23!-!g/mL 

Tabela 11. Capacidade antioxidante CAOx(%) da fração de etanol das 

partes aéreas de L. japonicus. 

Concentração 

(J.Lg/mL) 

0,025 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 

0,4 

'ff? 0,3 
>< 
O 
~ 0,2 
O -- 0,1 

O 

O 

Capacidade 

Antioxidante CAOx(%) 

13,82 ± 0,11 

11,35 ± 0,12 

9,11 ± 0,12 

5,83 ± 0,12 

3,57 ± 0,13 

50 100 

1/Concentração 

do extrato 

(J.Lg/mL) 

40,00 

50,00 

66,67 

100,00 

200,00 

y = 0,0017x + 0 ,0007 
R2 = 0,9989 

150 200 

1/Concentração (ug/m L) 

1/CAOx% 

0,07 

0,08 

0,11 

0,17 

0,34 

250 

Figura 18. Média de 3 determinações de cada concentração em relação a 

absorbância, referente a fração do etanol, sendo utilizado para realização do 

EC50 . 

Equação da reta: y = a + bx 

a = 0,0007 

b = 0,0017 

Regressão linear = 0,9989 

Cálculo de Q% (concentração necessária para atingir 50% da capacidade 

antioxidante) 



y = 1/50 = 0,0007 + 0,0017x 

ECso = 88,08J.1g/mL 

Tabela 12. Capacidade antioxidante CAOx(%) da vitamina E . 

Concentração 

(J.1g/mL) 

0,025 

0,020 

0,015 

0,010 

0,005 

0 ,045 

0 ,040 

0 ,035 

~ 0 ,030 
)( 0 ,025 o 
c:( 0 ,020 
o 

0 ,01 5 1 -..... 
0 ,010 

0 ,005 

0 ,000 

o 

Capacidade 

Antioxidante 

CAOx(%) 

68,83 ± 0,02 

55,33 ± 0,02 

45,59 ± 0,00 

34,52 ± 0,00 

23,34 ± 0,01 

• 

• 

50 100 

1/Concentração 

do extrato 

(J.1g/mL) 

40,00 

50,00 

66,67 

100,00 

200,00 

y= 0,0002x+ 0 ,0102 

R2 = 0 ,9737 

150 200 

1/Concentração (ug/mL) 

88 

lICAOx% 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,04 

250 

Figura 19. Média de 3 determinações de cada concentração em relação a 

absorbância, referente a Vitamina E, sendo utilizado para realização do 

EC50. 

Equação da reta: y = a + bx 

a = 0,0102 

b = 0,002 

Regressão linear= 0,9737 

Cálculo de Q % (concentração necessária para atingir 50% da capacidade 

antioxidante) 



y = 1/50 = 0,00102 + 0,002x 

EC50 = 20,41 ~g/mL 
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A Figura 20, compara a EC50 das partes aéreas de L. japonicus com 

vitamina E. 

EC 50 

600 - 526 
r-- 482 500 - -

-J 400 
E 300 237 ---C) , , 

:::l 200 
r-- 169 20 

r--

88 100 - n O ~ 
Vl1:aminaE Extrato Clorofórmio Acetato Etanol50% Etanol 

bruto Etila 

Figura 20. EC50 das frações em relação à vitamina E, utilizada como padrão, 

expressos em lJg/rnL. 

BIBLIOTECA ,. 
Faclj 'dl'': '' (b ~i: ~ 'i :, o; ': ~ - I T>,, ~êllf icas 
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6 DISCUSSAO 

o país com a maior diversidade genética vegetal do mundo é o Brasil, 

contribuindo com cerca de 120.000 espécies (DI STASI e HIRUMA-LlMA, 2002; 

GUERRA e NODARI, 2002). Acredita-se que apenas 10% das 2.000 espécies 

com ocorrência no Brasil e empregadas na medicina popular, foram estudadas 

do ponto de vista químico-farmacológico (DI STASI e HIRUMA-LlMA, 2002). 

Para se obter uma droga com confiabilidade para ser utilizada no 

preparo de medicamentos deve-se proceder indispensavelmente à 

identificação e avaliação de seus princípios ativos (OLIVEIRA e AKISUE, 

2000). 

A identificação possui a idéia de comparação, a qual é realizada 

comparando a amostra com uma droga padrão, com descrições 

pormenorizadas existentes nas farmacopéias ou em literatura especializada 

(OLIVEIRA et aI., 1998). 

No presente trabalho foram estudadas as partes aéreas de L. japonícus, 

tendo como base o uso popular (COIMBRA, 1958). 

O nome correto da espécie previamente identificada como L. síbíricus, é 

L. japonícus (HARLEY, 2001), sendo este o nome adotado durante todo o 

trabalho. 

A observação anatômica permite verificar se as estruturas analisadas se 

encaixam dentro de um padrão geral, havendo variações de um tipo de folha, 

flor, pecíolo para outro, em função da posição taxonômica do vegetal, ou de 

adaptações evolutivas aos diferentes meios onde elas ocorrem (OLIVEIRA e 

AKISUE, 2000). 

De acordo com a descrição morfológica, realizada por alguns autores 

(MOREIRA, 1958b; FARMACOPÉIA, 1929), L. japonícus apresenta as folhas 

inicialmente com um formato oval-arredondado, as quais, com o 

envelhecimento, tornam-se trilobadas até tripartidas. A espécie é uma planta 

herbácea anual, com cerca de 1,0 a 1,20m de altura, caule e ramos 

quadrangulares (EPAGRI, 2000). Folhas opostas, simples, linear-Ianceoladas, 

até leve ou profundamente trilobadas, base longo-cuneiforme, lobos mais ou 

menos longo-acuminados e dentiformes nas laterias. 
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Resultados semelhantes também puderam ser observados no presente 

trabalho, havendo uma discordância em relação à descrição da EPAGRI, 

referente à altura e ao ciclo de vida. Martins et aI (1995) afirma que a espécie 

floresce no Brasil, apenas em setembro, mas foi constatado por Wadt (2000), 

que a planta possui ciclo semestral, desde o plantio, até a propagação das 

sementes, e floresce cerca de três meses após o plantio, em condições ideais, 

ocorrendo assim por todo o período do ano. 

As condições apresentadas através da análise de solo demonstraram 

teores mais elevados de fósforo, potássio, enxofre e magnésio. Estando o 

manganês em quantidade baixa, sendo este fato positivo. Esse elemento é 

crítico e em maior quantidade pode ser tóxico para a maioria das espécies, 

sendo o solo considerado de baixa-média fertilidade. Em relação à análise de 

solo de Wadt (2000) o mesmo possui, uma média-alta fertilidade, voltada a alta 

fertilidade com boa quantidade de matéria orgânica e saturação de bases 

dentro de bom nível. 

Sendo um dos objetivos do trabalho comparar o espécime de São Paulo 

através do trabalho de Wadt (2000) com a de Santa Catarina, é necessário 

acrescentar as tabelas comparativas 13, 14, 15, 16, 17 e 18 em relação a 

análise de solo, estudo químico e farmacológico. 

Tabela 13. Comparação dos resultados das análises de solo obtidos no 

trabalho de Wadt (2000) e nos espécimes cultivados em Santa Catarina. 

Resultados Resultados 

São Paulo 
Santa Catarina 

Solo com média-alta fertilidade Solo com baixa-média fertilidade 

(voltado a alta fertilidade com boa 

quantidade de matéria orgânica e 

saturação de bases dentro de bom 

nível). 

Resultados importantes foram obtidos no estudo anatômico do presente 

trabalho, no qual foram detectadas várias estruturas da espécie L. Japonicus. 

Podem ser citados como -exemplo, nas folhas, a presença de tricomas 

glandulares e tectores na face abaxial, inclusão celular inorgânica, composta 
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por oxalato de cálcio (Figura 3A). O mesofilo é caracterizado como dorsiventral 

acompanhado de camadas de colênquima, o caule possui feixe do tipo 

colateral aberto (Figura 5A). A camada externa ao floema se apresenta 

esclerificada (Figura 58). 

Resultados semelhantes à descrição anatômica foram observados no 

trabalho de Moreira (1958), com uma discordância em relação ao número de 

camadas de células da estrutura do limbo, onde o autor afirma que L. japonicus 

possui três camadas e nós observamos a presença de seis camadas. 

A padronização de extratos e a determinação de métodos de controle de 

qualidade são exigidos por lei para produtos fitoterápicos comercializados. 

O controle de qualidade deve ser realizado, no mínimo, através da 

análise farmacobotânica da droga vegetal e da análise química qualitativa, por 

exemplo, através do perfil cromatográfico em camada delgada. 

Apesar dos resultados apresentados neste trabalho quanto às 

características macro e microscópicas de L. japonicus, devem ser realizados 

estudos químicos complementares desta espécie, visto que é de fundamental 

importância não só a correta identificação da droga vegetal, mas também, sua 

caracterização química, visando as substâncias ativas. 

A triagem fitoquímica da droga vegetal e do EHEL forneceu indicativo da 

presença de flavonóides, óleo volátil, saponinas e taninos. Estes compostos 

são responsáveis por muitas atividades farmacológicas, dentre elas a 

antiulcerogênica (LEWIS e HANSON, 1991; MARTIN et aI., 1998; SCHENKEL 

et aI., 1999; MELLO e SANTOS, 2002; HAR80RNE e WILLlAMS, 2000; 

LEWIS e SHAW, 2001). 

Apesar da não detecção de alcalóides em nosso trabalho, assim como 

no trabalho de Wadt (2000), a presença destes foi confirmada na espécie, 

através da detecção de leonurina por Kubota e Nakashima (1930), Hayashi 

(1962), Martins et ai. (1995). 

A não detecção de alcalóides pode ser devida a alguns fatores, como: 

sensibilidade do método para quantidade de alcalóides presente na amostra, 

interações entre os macro e micro nutrientes do solo (KA8ATA - PENDIAS e 

PENDIAS, 1985), parte da planta que foi analisada (TANG e TSENG, 1934), a 

variação genotípica dos espécimes (KUNDU e SHARMA, 1986). 
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Segundo Wadt (2000), através da cromatografia líquida de alta 

eficiência, há indicação da presença de glicosídeos flavonoídicos, com tempos 

de retenção abaixo da rutina e entre rutina e neoesperidina, indicando que os 

compostos flavonoídicos deveriam estar acoplados a moléculas de açúcar, por 

serem os padrões heterosídeos. Os flavonóides não foram identificados, 

somente detectada a sua presença. 

No presente trabalho, este grupo de compostos também foi detectado. A 

literatura também confirma sua presença nas espécies L. sibiricus, L. farfaricus, 

L./anatus, L.macranthus, L.quinque/obatus (REUTER e DIEHL, 1970), e no 

gênero (CHUL TEMSUREN e PETRENKO, 1971 e POPOV et a/., 1992). 

Recentemente foi isolada a flavona genkwanina, como marcador taxonômico 

do gênero L. (BOALlNO et a/., 2004). 

Através do perfil cromatográfico do EHEL e de todas as frações, foi 

verificada a presença de um composto (Figura 6), com Rf e coloração 

semelhantes aos da quercetina. Foram detectadas manchas amarelas na 

presença da luz UV (366nm), sugerindo a presença de f1avonóides (WAGNER 

et a/., 1996). Estes poderão servir como marcadores dos extratos. Este grupo 

de substâncias pode ser parcialmente responsável pelas ações farmacológicas 

dos extratos. Para confirmação da presença de quercetina, seria necessária 

sua determinação estrutural, através de ressonância nuclear magnética e 

espectro de massas. 

Wadt (2000) verificou a provável presença de rutina; em nosso trabalho, 

quercetina parece estar presente. Sendo a quercetina a genina da rutina, os 

dados de ambos estudos são parcialmente coincidentes. 

Os flavonóides, presentes na droga vegetal e no EHEL foram 

quantificados, obtendo-se os teores, respectivamente, de 0,76% e de 2.3%. 

Estes valores são relativamente parecidos, comparando-se a Wadt (2000), com 

uma média de 0,65% na droga. 

Tabela 14. Teor de f1avonóides (em % de hiperósidos) em amostras de 

L. japonicus, referente a diversas coletas e cultivos por Wadt (2000). 

Amostra 
Cultivo (época de 

,elantio)/fase 

% de hipérosido 



Legenda: 

1/1 
1/2 
1/3 

11/1 
11/2 
11/3 
111/1 
111/2 
IV /1 
IV /2 
IV /3 
V /1 
V /2 
V /3 
V/4 
VI/1 
VI/2 
VI/3 

0,92 
0,91 
0,68 
0,81 
0,62 
0,52 
0,56 
0,55 
0,71 
0,66 
0,89 
0,70 
0,81 
0,95 
0,49 
0,43 
0,29 
0,15 

94 

Cultivo: 1(12/93), 11(01/94) , 111(06/94), IV(07/94) ,V(03/95), VI(05/95), 

plantio nas determinadas datas do ano. 

Fase: 1- coleta um mês após plantio 

2- coleta dois meses após plantio 

3- coleta três meses após plantio 

4- coleta quatro meses após plantio 

Além dos f1avonóides, outros compostos fenólicos vêm recebendo 

destaque na terapia antiulcerogênica, os taninos. Este grupo químico tem 

apresentado inúmeras atividades biológicas e farmacológicas, entre as quais 

se destacam as ações bactericida, anti-helmíntica, anti-hepatotóxica, de 

inibição da replicação do HIV e, principalmente, de complexação com 

macromoléculas (proteínas e polissacarídeos), antioxidante e seqüestrante de 

radicais livres (HASLAM, 1996). 

Os taninos, presentes na droga vegetal e no EHEL, foram quantificados, 

obtendo-se os teores, respectivamente, de 0,06% e de 0,35%. Estes valores 

são relativamente baixos, comparando-se aos teores de 2,14% encontrados 

por Tariverdieva (1946) e 3,5%, por Arustmova (1962), na espécie Leonurus 

cardiaca L. Também foi constatada a presença de taninos no gênero, de 

acordo com Peyer e Vollmer (1935) e Varlakov (1944) e na espécie (REUTER 
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e DIEHL, 1970; MARTINS et aI., 1995). O trabalho de Wadt (2000) também foi 

positivo para presença de taninos, estes não tendo sido quantificados. 

O gênero foi classificado como tendo baixo teor de óleo essencial nas 

partes aéreas, segundo Pater (1930) e Kokkini et ai. (1989). Wadt (2000) 

encontrou 0,08% de óleo essencial nas folhas da espécie em estudo. Esse teor 

reduzido foi confirmado em nosso trabalho, no qual foi encontrado 0,06%. 

Saponinas foram detectadas por nós, confirmando assim a citação da 

literatura em relação à presença das saponinas no gênero (PATER, 1930; 

TARIVERDIEVA, 1946; ZINCHENKO, 1956; ARUSTAMOVA, 1962; REUTER e 

DIEHL, 1970; PULATOVA, 1972). Em contradição, Wadt (2000) não confirma a 

presença deste grupo químico em seus experimentos, o que pode ser atribuído 

a diferenças devidas a local de cultivo. 

Na Tabela 15 é mostrada a comparação dos resultados da triagem 

fitoquímica e dos doseamentos de Leonurus japonicus Houtt. de São Paulo 

(Wadt, 2000) e de Santa Catarina. 

Tabela 15. Comparação dos resultados da triagem química da droga (D) 

e do EHEL (E) de espécimes cultivados em São Paulo por Wadt (2000) e em 

Santa Catarina. 

Grupo Químico Reação de Resultado Resultados 

Caracterização s Santa Catarina 

São Paulo 
D E D E 

Alcalóides Mayer ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

Bertrand ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

Dragendorff ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

Bouchardat ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

Antraquinônico Borntraeger ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

s 

Cardiotônicos Lieberman- (+) (+) (+) (+) 
Burchard 

Kedde (+) (+) ( - ) ( - ) 

Baljet (+) (+) ( - ) ( - ) 

Keller-Killiani (+) (+) ( - ) ( - ) 
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Flavonóides teor Média Não 0,76 2,3% 
0,65% realizado % 

Cloreto de (+) (+) (+) (+) 

Alumínio 

Shinoda (+) (+) (+) (+) 

Hidróxidos (+) (+) (+) (+) 

alcalinos 

Pew ( - ) ( - ) Não Não realizado 

realiz 

ado 

Taninos teor Não Não realizado 0,06 0,35% 
realizad 

o % 

Cloreto Férrico (+) (+) (+) (+) 

Acetato de (+) (+) (+) (+) 

Chumbo 

Gelatina (+) (+) (+) (+) 

Acetato de (+) (+) (+) (+) 

Cobre 

Alcalóides não não (+) (+) 

realiza realizado 

do 

Saponinas Espuma ( - ) ( - ) ,(+) (+) 

persistente 

Hemólise não não (-) (-) 

realiza realizado 

do 
, 
Oleos Odor (+) (+) (+) (+) 

Essenciais característico 

Microdestilado Fraca (+) (+) (+) 

ment 

e+ 

Doseamento de Hidrodestilação 0,08 0,05% 

óleos % planta 

fresca 

essenciais 
planta 

fresca 
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A avaliação da atividade antimicrobiana do EHEL de L japonicus foi 

realizada através da determinação da concentração mínima inibitória, pelo 

método de difusão em placa. 

As saponinas, em geral, apresentam capacidade de complexar com 

esteróides e freqüentemente apresentam ação antifúngica (SCHENKEL, 

GOSMANN e ATHA VOE, 2002). No extrato de L japonicus foram detectadas 

algumas classes de substâncias com potencial atividade antimicrobiana 

(WAOT,2000). No modelo experimental ensaiado, EHEL não se mostrou efetivo 

contra Escherichia. coli, Slaphy/occus. aureus, Pseudomonas aeruginosa e 

Campy/obacler coli, em concentração de até 2.000 J.1g/mL. A metodologia 

utizada foi diferente, sendo uma possível resposta para a diferença nos 

resultados. 

Tabela 16. Comparação dos resultados e metodologia do ensaio 

antimicrobiano de espécimes cultivados em São Paulo (Wadt, 2000) e em 

Santa Catarina. 

Ensaio Antimicrobiano EHEL EHEL 

0,5 mg/mL 2000 J.1g/m L 

metodologia (FARM. BRAS., (NCCLS, 

1959; 1990,2000) 

MATSUNAGA el 

a/., 1995; WAOT el 

a/., 1996) 

Slaphy/ococcus aureus Houve inibição Não houve inibição 

microbiológica (0,5 microbiológica 

mg/mL) (>2000 J.1g/mL) 

Pseudomonas aerugiosa Houve inibição Não houve inibição 

microbiológica (0,5 microbiológica 

mg/mL) (>2000 J.1g/mL) 

A úlcera péptica gastroduodenal é uma doença resultante da perda 

circunscrita de tecido da mucosa, ocorrendo nas regiões do trato digestivo que 

entram em contato com a secreção ácida do estômago (LÜLLMANN el a/., 
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1993). A úlcera é uma lesão do revestimento da mucosa gástrica (MIZUI e 

DOTEUCHI, 1983). 

Embora a patogenia da úlcera péptica não esteja totalmente esclarecida, 

são reconhecidos três fatores principais, como a infecção com o gram-negativo 

Helicobacter py/ori, aumento da secreção de ácido clorídrico e a defesa 

deficiente da mucosa contra o ácido gástrico (MYCEK, 1998). 

A patogenia da úlcera péptica pode ser resultante de desequilíbrio entre 

as funções agressoras e protetoras. A proteção da mucosa do aparelho 

digestivo contra a ação do suco gástrico está relacionada à produção de muco, 

de bicarbonato, o aumento de fluxo sangüíneo e à restituição das células 

parietais. As prostaglandinas produzidas localmente estimulam a secreção 

tanto de muco quanto de bicarbonato. Como fatores agressores são 

importantes o excesso de ácido, pepsina, álcool, anti inflamatórios não 

esteroidais, estresse (RANG e DALE, 2004), síndrome de Zollinger-Ellison, que 

é um tumor pancreático estimulador da produção de gastrina, e a bactéria 

Helicobacter py/ori (LÜLLMANN et a/., 1993). 

O tratamento está relacionado aos bloqueadores H2, inibidores da 

bomba protônica, neutralizantes gástricos, citoprotetores gástricos e fármacos 

utilizados no tratamento do Helicobacter py/ori (LÜLLMANN et a/., 1993; 

MYCEK, 1998 e RANG e DALE, 2004). 

Temos como exemplo de citoprotetor a carbenoxolona, derivado 

sintético do ácido glicirrético, extraído das raízes do alcaçuz ou G/ycyrrhiza 

g/abra L., que estimula a produção de muco (LÜLLMANN et a/., 1993). 

Segundo Borrelli e Izzo (2000), aquele foi o primeiro fármaco utilizado para 

acelerar a cura da úlcera gástrica, através de um mecanismo que não envolvia 

a inibição da secreção de ácido. 

Um dos métodos para averiguar a atividade antiúlcera foi baseado em 

modificações de Mizui e Doteuchi (1983) e Matsumoto e Yamada (1991), 

utilizando como modelo a indução aguda pelo etanol acidificado, que ocorre por 

uma ação local, entre outros fatores. 

A administração de etanol induz a uma rápida e forte venoconstrição 

seguida por uma dilatação arteriolar, ocasionando isquemia e reperfusão, 

levando, segundo Salim (1990) a hipóxia e então ao aumento da concentração 

de íons superóxido. 
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Os radicais livres (02-, OH) atacam constituintes essenciais da célula 

como ácidos nucléicos, proteínas, lipídeos, induzem a peroxidação dos lipídeos 

da membrana, levando a formação de compostos tóxicos como os oxiradicais, 

epóxidos, aldeídos e radicais livres novos, podendo ocorrer a morte celular, 

devido a sua extrema reatividade (GLAVIN e SZABO, 1992; KAHRAMAN, 

2003). Estes compostos tóxicos também contribuem para a ação oxidante, por 

possuírem a enzima NADPH oxidase, que transforma oxigênio molecular em 

ânion superóxido, favorecendo a formação de lesão na mucosa gástrica (LA 

CASA,2000). 

Segundo Marhuenda et aI. (1993), o responsável pela necrose na 

mucosa gástrica é o etanol, devido a modificação da composição de 

glicoproteínas, redução do bicarbonato e do muco e, segundo Mizui e Doteuchi 

(1983), a acidificação do etanol acelera e agrava a severidade da lesão 

gástrica. 

A indução da lesão gástrica pelo etanol ou pelo etanol acidificado ocorre 

devido a redução do fluxo sangüíneo na mucosa gástrica, seguida de estase 

sangüínea, que contribui para o desenvolvimento de hemorragias e necrose de 

tecidos (GUTH, 1984). 

Estas disfunções podem ser prevenidas através do uso de substâncias 

antioxidantes, capazes de se estabelecerem na membrana e se contraporem à 

formação de peróxidos (DE GROOT, DEHMLOW e RAUEN, 1996; 

HALLlWELL, 1996). Alguns agentes possuem ação citoprotetora, assim como 

as sulfidrilas (SH), que limitam a produção de radicais livres (KONTUREK et aI., 

1990), as prostaglandinas, que mantêm o fluxo sangüíneo alto, sendo 

importante para a rápida reparação tecidual (SZABO, PIHAN e DUPUY, 1987), 

a enzima antioxidante glutationa peroxidase (GSH-Px), com a função da 

eliminação de peróxidos de hidrogênio e lipídeos oxidados (LA CASA, 2000). 

Os flavonóides, através da estimulação da produção de muco e secreção de 

bicarbonato (CRISTONI, MALANDRINO e MAGISTRETTI, 1989; LEWIS e 

SHAW, 2001), possuindo também ação seqüestrante de radicais livres 

(BOMBARDELLI e MO RAZZO N I , 1993; WOLF, CHRISTA e MANFRED, 1994; 

CATAPANO, 1997), conduzem à atividade antioxidante. 

Segundo Mizui e Doteuchi (1983), a prostaglandina E2 não afeta a 

secreção ácida e previne a formação de lesões gástricas nos ratos, induzidas 
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pela administração de etanol acidificado, confirmando a demonstração de 

Robert et aI. (1979), onde a citoproteção das prostaglandinas é independente 

da inibição da secreção de ácido gástrico. Sendo assim, as ulcerações que são 

induzidas por etanol não são inibidas por substâncias que interferem na 

secreção de ácido, como a cimetidina, mas são inibidas por agentes que 

aumentam os fatores de defesa da mucosa, como as prostaglandinas. 

No modelo utilizado, o EHEL das partes aéreas de L. japonicus, na dose 

de 400mg/kg, via oral, diminuiu significativamente os níveis de lesão em 

relação ao grupo que recebeu apenas etanol e ácido clorídrico, reduzindo em 

100% a área total de lesão (ATL) , o índice de lesão ulcerativa (lLU) e a área 

relativa de lesão (AR L) como pode ser observado nas Figura 8 a Figura 12. 

Nas frações clorofórmica e acetato de etila houve redução em 92%, 82% na 

ATL, no ILU 81% e 78% e no ARL 78% e 66% respectivamente, como pode ser 

observado nas Figura 13 a Figura 13 10. 

Nas dosagens 100, 200 e 400mg/kg de EHEL, foi possível verificar uma 

maior redução em relação aos ILU e ARL, no parâmetro Área Total de Lesão, 

de 74%,87% e 97%, respectivamente (Figura 14 a Figura 14.6). A redução na 

dose de 100mglkg no parâmetro de índice de Lesão Ulcerativa foi não 

significante, sendo esta, portanto, a menor dosagem ensaiada. 

Estas observações são diferentes daquelas citadas por Wadt (2000), 

que constatou uma redução de 59% no número de ulcerações de grande 

extensão com o extrato hidroalcóolico 70%, comparado com 100% em nosso 

trabalho. 

Esta diferença pode ser devida a alguns fatores relevantes, como a 

presença de saponinas, as quais foram detectadas em nosso trabalho, não 

tendo sido detectadas no trabalho de Wadt (2000) já o teor de taninos não 

pode ser comparado, por não ter sido determinado por Wadt (2000). 

Tabela 17. Comparação dos resultados do ensaio antiúlcera de 

espécimes cultivados em São Paulo por Wadt (2000) e em Santa Catarina. 

Ensaio Antiúlcera São Paulo Santa Catarina 

dosagem EHEL EHEL 
400 mg/kg 400 mg/kg 

BIBLIOTECA 
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(MIZUI e (MIZUI e 

DOTEUCHI, 1983) DOTEUCHI, 1983) 

60% 100% 

Muitos estudos, incluindo flavonóides e taninos, têm demonstrado 

inúmeras atividades farmacológicas no trato gastrointestinal, como ação 

antioxidante (YOKOZAWA, 1998). É afirmado por La Casa (2000), que a ação 

gastroprotetora da rutina, em úlcera induzida por etanol 50%, é conseqüência 

do efeito anti-lipoperoxidante devido ao aumento da atividade da enzima 

antioxidante glutationa (GSH-Px). Atribuem-se, também, aos flavonóides, o 

aumento do conteúdo local de prostaglandinas, a diminuição da secreção de 

histamina, a inibição da bomba de prótons e a inibição do H. py/ori. 

Apresentaram ação antiúlcera naringina, quercetina, rutina e canferol (DI 

CARLO, 1999). 

Desta forma, estes dados, juntamente com aqueles da triagem 

fitoquímica qualitativa (Tabela 4), sugerem que os flavonóides e os taninos 

possam ser os possíveis princípios ativos, visto que são potentes compostos 

antioxidantes, capazes de inibir a peroxidação lipídica e de inativar os ânions 

superóxido (HASLAM, 1996; ARTS et aI., 2001), produzindo assim um 

significativo efeito antiulcerogênico. 

Diante de todo este contexto e da significativa atividade antiúlcera 

apresentada pelo EHEL da espécie vegetal em estudo, realizamos o ensaio de 

atividade antioxidante. 

Uma substância antioxidante inibe o processo de oxidação, e assim 

protege os sistemas biológicos contra os efeitos danosos de processos ou 

reações que promovem a oxidação de macromoléculas ou estruturas celulares 

(ABDALA, 1996). 

O organismo possui substâncias que impedem a geração de espécies 

reativas, ou sequestram-nas, de forma a impedir sua interação com células 

alvo, bloqueando, assim, a etapa de iniciação da cadeia radicalar. Exemplos 

são as enzimas antioxiantes, quelantes e proteínas, como a transferrina e a 
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ceruloplasmina, que transportam ferro e cobre, impedindo que esses metais 

sejam liberados e catalisem a formação de espécies oxidantes; substâncias 

não enzimáticas, como ascorbato, carotenóides, bilirrubina, que seqüestram 

radicais superóxido e hidroxila, ou suprimem oxigênio singlete (DE BONO, 

1994). 

Esses antioxidantes geralmente são compostos fenólicos ou aminas 

aromáticas, como a-tocoferol, f1avonóides e vários antioxidantes sintéticos 

(ABDALA, 1996; LARSON, 1988). 

Os ácidos graxos poliinsaturados fazem parte das estruturas de células 

e organelas e são suscetíveis aos danos oxidativos (CARE, 1994). 

Foi verificada por Husain et aI. (1987) a capacidade dos f1avonóides de 

captar radicais hidroxila (OH), decrescendo a capacidade na seguinte ordem: 

miricetina > quercetina > ramnetina > morina > diosmetina > naringenina > 

apigenina > catequina > 5,7-diidroxi-3',4',5'-trimetoxiflavona > robinina > 

canferol > flavona. Foi observado que a atividade aumenta com o aumento do 

número de grupos hidroxila substituídos no anel aromático B. 

Quercetina, rutina, isoquercetina, possuidores da estrutura com grupos 

orto-hidroxil no anel B, apresentaram atividade antioxidante (YOKOZAWA, 

1998). O grupo orto-hidroxil pode ser considerado a estrutura mais importante 

nos flavonóides e taninos para a inibição da atividade dos radicais livres 

(YOKOZAWA, 1998). 

No presente trabalho a atividade antioxidante foi detectada através do 

reativo 2,2'-difenil-1-picríl-hidrazil (DPPH). Este método permite a utilização de 

grande número de amostras, em curto período de tempo, sendo 

suficientemente sensível para detectar princípios ativos em baixas 

concentrações (YOKOZAWA, 1998). 

A atividade antioxidante foi detectada através do reativo 2,2'-dífenil-1-

picril-hidrazil (DPPH). O método utilizando este reativo pode ser realizado com 

grande número de amostras, em curto período de tempo, sendo 

suficientemente sensível para detectar princípios ativos em baixas 

concentrações (YOKOZAWA, 1998). 

Os flavonóides com múltiplas substituições hidroxila mostraram ação 

anti-radicais peroxila, muitas vezes maior que o Trolox, que é um análogo 

hidrossolúvel da vitamina E (JOVANOVIC et aI., 1994). 
B \ B \..\ O 1 E C p..-
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Os resultados obtidos para o EHEL e frações, de L. japonicus, não foram 

significativos no ensaio de atividade antioxidante. Estes extratos apresentaram 

EC50 (coeficiente de inibição referente à concentração efetiva necessária para 

diminuir em 50% a oxidação em presença do liofilizado) de 237 Jjg/mL EHEL, 

526 Jjg/mL (Clorofórmio), 482 Jjg/mL (Acetato de Etila), 169 Jjg/mL (etanol 

50%), 88 Jjg/mL (etanol). Os resultados foram comparados com os valores de 

Vit E, de 20 Jjg/mL (tabelas 8 a 12 e figuras 15 a 20). 

O valor encontrado por Wadt (2000) foi de 53 Jlg/mL, de L. japonícus. 

Tabela 18. Comparação dos resultados do ensaio antioxidante de 

espécimes cultivados em São Paulo Wadt (2000) e em Santa Catarina. 

Ensaio Antioxidante 

metodologia 

ECso 

São Paulo 

EHEL 

(BRAND

WILLlAMS,1995) 

53 Jlg/mL 

Santa Catarina 

EHEL 

(LlSSI, CÃCERES e 

VIDELA,1986; 

BARROS et 

aI., 1996; BOVERIS 

et aI., 1983) 

237 Jlg/mL 

Devido a esta diferença nos resultados dos extratos, pode se considerar 

alguns fatores, como a diferença de metodologia utilizada. Os espécimes de 

São Paulo foram analisados através da preparação do homogenato de cérebro, 

de acordo com Lissi et aI (1986); Barros et aI (1996); Boveris et aI (1983). 

Outros fatores que devem ser considerados são o local do cultivo, a quantidade 

de taninos e flavonóides e a diferença na composição dos extratos. Também 

pode ter ocorrido devido a diferença de solo, o qual apresentou maior 

fertilidade. 

É importante verificar que, enquanto a atividade antiúlcera foi mais 

evidente no nosso trabalho, a atividade antioxidante foi menor. Já no trabalho 

de Wadt (2000), a atividade antiúlcera foi menor e a atividade antioxidante foi 

mais evidente. 

Através destes resultados, pode-se constatar que a atividade antiúlcera 

não está diretamente ligada à atividade antioxidante. Flavonóides e taninos 
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presentes no extrato de Leonurus japonícus Houtl possivelmente atuam contra 

as lesões gástricas, pelo fato de aumentarem os fatores de proteção e a 

atividade antioxidante, através do conjunto destes mecanismos. No gênero 

Leonurus foram encontrados os flavonóides quercetina, isoquercetina, canferol, 

apigenina (KARTNING et aI., 1985; TOMAS-BARBERAN, KRESTOVSKAYA e 

GIL, 1993). 

Através dos resultados obtidos, comprova-se a atividade antiúlcera do 

extrato das partes aéreas de L japonícus, no modelo ensaiado. É necessário 

que outras doses e outros modelos sejam ensaiados. Através de isolamento 

biodirecionado pode-se chegar ao composto ativo. 
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7 CONCLUSOES 

Nas observações morfológicas e anatômicas das folhas, pecíolo e caule, 

foram verificadas algumas estruturas importantes para a identificação da 

espécie como, folhas opostas, simples, linear-Ianceoladas, até leve ou 

profundamente trilobadas, base longo-cuneiformes, lobos mais ou menos 

longo-acuminados e dentiformes nas laterias, planta herbácea, com cerca de 

60cm a 2m de altura, com caules e ramos quadrangulares, duros, eretos, 

sulcados e glabros, tricomas glandulares com a cabeça unicelular, bicelular, 

multicelular, com pedicelo unicelular, tricomas tectores unicelulares, bicelulares 

e unisseriados, estômatos anomocíticos, areia cristalina, substâncias de caráter 

polifenólico, mesofilo dorsiventral, feixes vasculares colaterais e colênquima 

lamelar na nervura. 

O EHEL representou um rendimento de 16,34%, as frações 

clorofórmica, de 11,81 %, acetato de etila de 3,14%, etanol 50%, de 4,4% e 

etanol, de 25,67%. 

A triagem fitoquímica da droga vegetal e do EHEL, forneceu indicativo 

da presença de flavonóides, óleo volátil, taninos e saponinas. No perfil 

cromatográfico foi verificado um composto químico com semelhante coloração 

e distância de percurso ao padrão de quercetina. Foi encontrado um teor 

reduzido de óleos essenciais, de 0,06%, de taninos, na droga vegetal, de 

0,06% e no extrato (EHEL) de 0,35% e de flavonóides na droga vegetal, de 

0,76% e no extrato (EHEL), de 2,3%. 

O extrato bruto apresentou atividade antiúlcera extremamente 

significativa no modelo de indução por etanol acidificado, administrado na dose 

de 400 mg/kg, por via oral, reduzindo o índice de Lesão, Área Total de Lesão e 

Área Relativa de Lesão em 100%, principalmente do extrato e das frações 

clorofórmica e acetato e etila, comparativamente ao controle, o EHEL reduziu 

em 100% a área total de lesão(ATL), índice de lesão ulcerativa (lLU), área 

relativa de lesão(ARL). Nas frações clorofórmica e acetato de etila houve 

redução em 92%, 82% na ATL, no ILU 81% e 78% e no ARL 78% e 66% 

respectivamente. 
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Nas dosagens 100, 200 e 400mg/kg de EHEL, foi possível verificar uma 

maior redução em relação aos ILU e ARL, no parâmetro Área Total de Lesão, 

de 74%, 87% e 97%, respectivamente. 

Na avaliação antimicrobiana o EHEL não se mostrou efetivo contra 

Escherichia. coli, Staphy/occus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Campy/obacter coli em uma concentração de até 2.000 f.lg/mL utilizado. 

O extrato não apresentou resultado significativo em relação a atividade 

antioxidante testada através do método que reduz o radical 2,2'-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH), tendo os extratos apresentado ECso (coeficiente de 

inibição referente à concentração efetiva necessária para diminuir em 50% a 

oxidação em presença do liofilizado), do EHEL foi de 237 ~g/mL, da fração 

clorofórmio, de 526 ~g/mL, da fração acetato de etila, de 482 ~g/mL, etanol 

50%, de 169 ~g/mL e etanol, de 88 ~g/mL. Os valores foram comparados com 

o valor da vit E, de 20 ~g/mL. 

Comparando os resultados dos extratos de São Paulo (Wadt, 2000) com 

os de Santa Catarina, concluímos que os grupos químicos encontrados são os 

mesmos com exceção das saponinas. A ação antiúlcera foi mais evidente das 

amostras de Santa Catarina e a atividade antioxidante, nas amostras de São 

Paulo. 
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