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RESUMO 
 
 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS POR 
LC-MS/MS E RESPOSTA IN VIVO DA ATIVIDADE ANTICONVULSIVANTE DA 

JATROPHA GOSSYPIIFOLIA L. 
 
 

AUTORA: Luciana Assis Gobo 
ORIENTADOR: Leandro Machado de Carvalho 

 
 

Neste trabalho dois métodos utilizando LC-MS/MS foram desenvolvidos para a 
caracterização química de plantas medicinais da Amazônia sendo avaliada também a resposta 
in vivo. Um método analítico utilizando LC-APPI-MS/MS com tolueno como dopante foi 
desenvolvido para a determinação de 12 triterpenos que demonstraram atividade biológica em 
extratos de plantas medicinais. Os limites de detecção e quantificação variaram de 0,4 a 157,9 
μg L-1 e 1,3 a 526,4 μg L-1, respectivamente. O método foi validado e aplicado a extratos de 7 
espécies de plantas medicinais (Mansoa alliacea, Bauhinia variegata var variegata, Bauhinia 
variegata var alboflava, Cecropia obtusa Trécul, Cecropia palmata Willd, Connarus perrotettii 
var angustifolius e Jatropha gossypiifolia L.) da região amazônica. Foram determinados 10 
compostos triterpênicos (ácido arjúnico, ácido betulínico, ácido ursólico, ácido maslínico, α-
amirina, β-amirina, eritrodiol, friedelina, lupeol e sitosterol) em todas as espécies estudadas nos 
extratos hidroetanólicos, fração acetato e fração butanol. As espécies que apresentaram maior 
número de compostos triterpênicos foram a Bauhinia variegata e Cecropia obtusa e a espécie 
que apresentou maior concentração de compostos foi a Jatropha gossypiifolia. Os marcadores 
triterpênicos foram: α-amirina, β-amirina, lupeol, sitosterol e ácido ursólico. Um segundo 
método analítico foi desenvolvido para a determinação de prostaglandinas (PGs) utilizando LC-
ESI-MS/MS. Foram identificados os seguintes compostos: tromboxano B2, prostaglandina E2, 
prostaglandina D2, 6-ceto-prostaglandina F1 alfa e prostaglandina F2 alfa. Os limites de 
detecção variaram de 0,25 a 1,09 μg L-1 e os limites de quantificação variaram de 0,83 a 3,64 
μg L-1. Como a espécie Jatropha gossypiifolia apresentou maior concentração de compostos 
terpênicos, avaliou-se sua atividade anticonvulsivante em camundongos. Foram utilizados 
camundongos machos da raça Swiss (25 a 30g). Os animais foram abrasados através da injeção 
via intraperitoneal com PTZ três vezes por semana durante 5 semanas. Os animais que 
atingiram o critério de abrasamento e os animais não abrasados foram então tratados com o 
extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia. Observou-se capacidade neuroprotetora do 
extrato na dose de 10mg kg-1 em animais não-abrasados e abrasados, uma vez que este 
aumentou o tempo de latência para crises generalizadas (F=4,97 e P=0,033). A partir da 
determinação dos teores de prostaglandinas nos tecidos cerebrais dos animais estudados pode-
se inferir que a ação do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia, reduz de um modo 
geral os teores de prostaglandinas e é capaz de reverter o efeito agudo PTZ. O extrato por si só 
aumenta o teor basal de prostaglandinas, o que pode ocorrer devido a nitrozilação/ativação da 
COX-2 que desencadeia a formação de prostaglandinas. Pode-se supor também que o extrato 
potencializa a ação da enzima isomerase no sentido da formação de PGD2, a qual tem ação 
anticonvulsivante frente a crises desencadeadas por PTZ.  
 
Palavras-chave: LC-MS/MS, triterpenos, marcadores químicos, plantas medicinais, 
prostaglandinas, tecidos cerebrais, efeitos anticonvulsivantes e abrasamento. 



 
 

  



ABSTRACT 
 
 

CHEMICAL CHARACTERIZATION OF MEDICINAL PLANTS EXTRACTS BY LC-
MS/MS AND IN VIVO RESPONSE OF THE ANTICONVULSIVANT ACTIVITY OF 

JATROPHA GOSSYPIIFOLIA L. 
 
 

AUTHOR: Luciana Assis Gobo 
ADVISOR: Leandro Machado de Carvalho 

 
 

In this paper, two methods using LC-MS/MS were developed for the chemical 
characterization of Amazonian medicinal plants and evaluated the anticonvulsive response in 
vivo. An analytical method using LC-APPI-MS/MS with toluene as a dopant was developed for 
the determination of 12 triterpenes that demonstrated biological activity in extracts of medicinal 
plants. The limits of detection and quantification ranged from 0.4 to 157.9 µg L-1 and 1.3 to 
526.4 µg L-1, respectively. The method was validated and applied to extracts of 7 species of 
medicinal plants (Mansoa alliacea, Bauhinia variegata var variegata, Bauhinia variegata var 
alboflava, Cecropia obtuse Trécul, Cecropia palmate Willd, Connarus perrotettii var 
angustifolius e Jatropha gossypiifolia L.) from the Amazon region. Ten triterpenic compounds 
were determined (arjunic acid, betulinic acid, ursolic acid, maslinic acid, α-amirin, β-amirin, 
erythrodiol, friedelin, lupeol and sitosterol) in all species studied in hydroethanolic extracts, 
acetate fraction and butanolic fraction. The species with the highest number of triterpenic 
compounds were Bauhinia variegata and Cecropia obtuse, and the species with the highest 
concentration of compounds was Jatropha gossypiifolia. Triterpenic markers were: α-amirin, 
β-amirin, lupeol, sitosterol and ursolic acid. A second analytical method was developed for the 
determination of prostaglandins (PGs) using LC-ESI-MS/MS. The following compounds were 
identified: thromboxane B2, prostaglandin E2, prostaglandin D2, 6-keto-prostaglandin F1 alpha 
and prostaglandin F2 alpha. The limits of detection ranged from 0.25 to 1.09μg L-1, and the 
limits of quantification ranged from 0.83 to 3.64μg L-1. The method was validated and applied 
to samples of brain tissue. Since the species Jatropha gossypiifolia presented higher 
concentration of terpene compounds, its anticonvulsant activity was evaluated. Male Swiss 
mice (25 to 30 g) were used. Animals were kindled by intraperitoneal injection with PTZ three 
times a week for 5 weeks. The animals that have reached the kindling criterion and non-kindling 
animals were then treated with hydroethanolic extract of Jatropha gossypiifolia. The 
neuroprotective capacity of the hydroethanolic extract of Jatropha gossypiifolia at a dose of 
10mg kg-1 was observed in kindling and non-kindling mice, as it increased the latency for 
generalized seizures (F=4.97 e P=0.033). With the determination of prostaglandins levels brain 
tissues it is possible to infer that the action of the hydroethanolic extract of Jatropha 
gossypiifolia, reduces the levels of prostaglandins and is able to reverse the acute PTZ effect. 
The extract itself increases basal level of prostaglandins and this may occur due to s-
nitrosylation/activation of COX-2, that initiates the generation of prostaglandins. It can also be 
assumed that the extract potentiates the action of the enzyme isomerase towards the formation 
of PGD2, since this prostaglandin has an anticonvulsive activity against seizures triggered by 
PTZ.  
 
 
Keywords: LC-MS/MS, triterpenes, chemical markers, medicinal plants, prostaglandins, brain 
tissues, anticonvulsant effects and kindling. 
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NF-KB Fator nuclear kappa-beta 

NOS Óxido nítrico sintase 



PGD2 Prostaglandina D2 

PGE2 Prostaglandina E2 

PGG2 Prostaglandina G2 

PGH2 Prostaglandina H2 

PGI2 Prostaciclina I2 

PGs Prostaglandinas 

PI3K Fosfatidilnositol-3-quinase 

PTZ Pentilenotetrazol 

RENISUS Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde 

Brasileiro 

ROS Espécies reativas de oxigênio, do inglês Reactive Oxygen Species 

SIM Monitoramento seletivo de íons, do inglês Selected Ion Monitoring  

SUS Sistema Único de Saude 

TOF Tempo de vôo, do inglês Time of Flight  

TXA Tromboxano A 

TXB2 Tromboxano B2 

UV Ultravioleta 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Muitas substâncias de ocorrência natural têm sido estudadas como potenciais fármacos 

anticarcinogênicas, anti-inflamatórias e anticonvulsivantes (HAN, 2005; RAJIKAPOOR et al., 

2003; KIASALARI et al., 2013). Neste contexto, algumas espécies de plantas descritas na 

literatura se caracterizam por possuírem propriedades anti-inflamatória devido à presença de 

determinadas classes de compostos que podem inibir a ação da ciclo-oxigenase-2 (COX-2), 

contendo assim uma possível inflamação e diminuindo o estresse oxidativo (HERNANDEZ 

VAZQUEZ et al., 2012). Considerando-se as propriedades medicinais dos extratos de plantas e 

da grande biodiversidade da floresta Amazônica, há um crescente interesse em estudos 

relacionados com a bioatividade de plantas medicinais em todo o mundo. 

A epilepsia é uma doença neurológica comum, que afeta aproximadamente 1% da 

população, sendo caracterizada por disparos neuronais que impactam sobre o funcionamento 

do sistema nervoso central de pacientes afetados. O estresse oxidativo tem um papel importante, 

tanto como uma consequência, quanto como uma causa das convulsões epilépticas. Tem sido 

relatado que a produção de radicais livres aumenta durante as convulsões, que pode conduzir a 

danos oxidativos a lípidos, DNA (Ácido Desoxirribonucleico) e proteínas (KARAMI et al., 

2015). Muitos compostos fenólicos têm se mostrado eficazes, atuando como agentes de 

bloqueio, eliminando espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês Reactive Oxygen Species), 

ou melhorando o sistema enzimático antioxidante, podendo inibir os processos de inflamação 

e angiogênese (KALIORA et al., 2014). 

Além desta classe de compostos, os terpenos e seus derivados também têm se mostrado 

potencialmente úteis no tratamento de várias doenças. Compostos como o d-limoneno e o álcool 

perílico podem inibir, dependendo da dose, o desenvolvimento de carcinoma das mamas, 

fígado, pele, pulmão, cólon, estômago, próstata e pâncreas (DI SOTTO et al., 2008). A presença 

de compostos terpênicos, como o ácido oleonóico, também tem sido associada a capacidade 

gastroprotetora, hepatoprotetora, anti-inflamatória, antiviral, antitumoral e anti-hiperlipidêmica 

(SÁNCHEZ  et al., 2006). 

Os compostos fenólicos e terpênicos têm sido intensivamente estudados quanto às suas 

respostas in vitro como removedores de radicais livres (CARVALHO et al., 2012). No entanto, 

suas ações como espécies bioativas em extratos de plantas medicinais, utilizando modelos in 

vivo, ainda não foram investigados de forma sistemática. 

Uma vez que estas espécies bioativas foram encontradas em uma grande variedade de 

extratos de plantas, estudos que possam determinar quali e quantitativamente tais compostos, 
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neste tipo de matriz, se tornam de extrema importância para as posteriores descobertas de 

possíveis ações farmacológicas destes extratos. Assim, alguns métodos para a determinação 

destes compostos já são reportados na literatura como, por exemplo, o trabalho de Sora e 

colaboradores (2009) que determinaram terpenos lactonas em extratos de Ginkgo biloba e 

formulações farmacêuticas por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-

MS, do inglês Liquid Chromatography Mass Spectrometry). Triterpenos bioativos foram 

determinados por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC do inglês, High Performance 

Liquid Chromatography) em Perilla frutescens (CHEN et al., 2003). Kpoviéssi e colaboradores 

(2008) desenvolveram e validaram um método utilizando cromatografia gasosa (GC, do inglês 

Gas Chromatography) para determinação de cinco compostos, esteróides e triterpenos em 

Justicia anselliana. No entanto, estes métodos citados não abrangem uma ampla quantidade de 

compostos, se tornando necessário, portanto, o desenvolvimento de um método capaz de 

determinar um maior número de compostos terpênicos, a fim de utilizá-los como marcadores 

analíticos ou bioativos de uma possível atividade farmacológica em extratos de plantas. 

Da mesma forma, elucidar as propriedades anti-inflamatórias e anticonvulsivantes, bem 

como os eventuais efeitos tóxicos dos extratos de plantas da Amazônia, são estudos relevantes 

do ponto de vista clínico e terapêutico. Neste cenário, um estudo abrangente sobre a 

bioatividade dos extratos requer a utilização de modelos animais experimentais que possam ser 

correlacionados com a população humana. Alguns trabalhos, utilizando modelos animais, têm 

demonstrado que os extratos de algumas espécies de plantas têm atividade anti-inflamatória e 

anticonvulsivante, podendo desta forma auxiliar no tratamento de pacientes com epilepsia 

(KIASALARI et al., 2013). 

Considerando os aspectos acima mencionados, a caracterização química e os estudos 

dos efeitos in vivo de extratos concentrados de algumas espécies medicinais são parâmetros 

importantes, não só para a indústria farmacêutica, mas também para a saúde da população que 

faz uso destas plantas como alternativa para o tratamento de algumas doenças. 
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2  OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um método para a determinação de 12 

compostos triterpênicos em diferentes extratos de plantas medicinais da Amazônia, utilizando 

LC-MS/MS, bem como avaliar a atividade anticonvulsivante in vivo do extrato que apresentar 

maior quantidade de compostos triterpênicos, através da dosagem de prostaglandinas como 

marcadores de inflamação por LC-MS/MS. 

 

2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I. Desenvolver e aplicar um método para a determinação de compostos triterpênicos 

em extratos de plantas medicinais. 

II. Desenvolver e aplicar um método para determinação de prostaglandinas em tecidos 

cerebrais (córtex e hipocampo). 

III. Determinar quais compostos aparecem repetidamente e majoritariamente nos 

extratos das plantas estudadas. 

IV. Determinar qual a fração extraída das plantas que apresenta os maiores teores dos 

compostos estudados. 

V. Avaliar a atividade anticonvulsivante in vivo dos extratos contendo altos teores de 

triterpenos, através do método de abrasamento por pentilenotetrazol (PTZ). 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1   COMPOSTOS TERPÊNICOS 

 

Os compostos terpenóides pertencem à classe dos metabólitos secundários em plantas, 

os quais não estão diretamente envolvidos nos processos de crescimento, desenvolvimento e 

reprodução dos organismos. Porém a ausência desses metabólitos afeta a sobrevivência, 

fecundidade ou estética do organismo a longo prazo (MARIOT; BARBIERI, 2007; MUFFLER 

et al., 2011; EMERY et al., 2010). 

Existem mais de 30.000 terpenos conhecidos, produzidos por vegetais e outros 

organismos terrestres e marinhos, inclusive animais, fungos e bactérias. Alguns são 

hidrocarbonetos simples, outros contêm em sua estrutura átomos de oxigênio ou nitrogênio 

ligado às suas cadeias carbônicas. Muitos monoterpenos e sesquiterpenos, por serem compostos 

voláteis, compõem óleos essenciais, como por exemplo, o mentol extraído da menta 

(RHOURRI-FRIH et al., 2013; MUFFLER et al., 2011; EMERY et al., 2010). 

Os terpenos pertencem a uma classe de hidrocarbonetos e estão distribuídos no reino 

vegetal, especialmente nas plantas que possuem clorofila abundante, constituindo assim a maior 

e mais diversificada classe de produtos naturais. Podem ocorrer também em animais (esqualeno 

e lanosterol) onde se manifestam com estrutura mais complexa (EBERHARD, 2006).  

Durante algum tempo foram considerados empiricamente constituídos a partir de uma 

molécula de isopreno (C5H8). O termo terpenos é frequentemente estendido para os terpenóides, 

que são derivados oxigenados destes hidrocarbonetos (EBERHARD, 2006). 

A formação biológica dos terpenos ocorre pela combinação de duas moléculas de ácido 

acético, gerando o ácido mevalônico (C6H12O4) e a conversão do último para o pirofosfato de 

isopentenilo que contém cinco átomos de carbono na forma de isopreno. Outras transformações 

do composto isopentenil podem produzir uma grande variedade de terpenos e terpenóides 

(EBERHARD, 2006).  

 

3.1.1  Classificação 
 

Os terpenos apresentam a maioria dos grupos funcionais conhecidos em sua estrutura, 

de modo que estes não fornecem um meio útil de classificação. No entanto, o número e a 

organização estrutural dos átomos de carbono são uma característica definitiva. Como os 

terpenos podem ser considerados compostos derivados de unidades de isopreno (mais 
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precisamente isopentano), estes podem ser classificados de acordo com o número de unidades 

de isopreno (Figura 1) e número de átomos de carbono, de acordo com a Tabela 1 

(EBERHARD, 2006). 

 

Figura 1 - Estrutura molecular do isopreno 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 1 - Classificação dos compostos terpênicos de acordo com o número de unidades de 
isopreno. 

 

Classificação Unidades de isopreno N° de átomos de C 

Hemiterpenos 1 C5 

Monoterpenos 2 C10 

Sesquiterpenos 3 C15 

Diterpenos 4 C20 

Sesterterpenos 5 C25 

Triterpenos 6 C30 

Tetraterpenos 8 C40 

Politerpenos N Cn 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A classe dos triterpenos (Figura 2) se encontra abundante na natureza particularmente 

em resinas. Podem ocorrer como ésteres ou glicosídeos (muitas vezes chamados saponinas - 

moléculas compostas de açúcares ligados a esteróides ou tripterpenos - devido à sua capacidade 

de fazer espuma em soluções aquosas). Eles são derivados essencialmente de acoplamento de 

dois precursores de sesquiterpenos e podem ser alifáticos, tetracíclicos ou pentacíclicos (SELL, 

2006). 
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Figura 2 - Estrutura de um triterpeno pentacíclico 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os esteróides são triterpenos modificados, mas são provavelmente mais conhecidos por 

seu papel como hormônios, por exemplo, testosterona, estrogênio e progesterona. Esteróides, 

tais como cortisona (Figura 3), são mais frequentemente utilizados como agentes anti-

inflamatórios, mas possuem outras funções como seu uso em pílulas anticoncepcionais (SELL, 

2006). 

 

Figura 3 - Estrutura molecular da cortisona, um esteróide triterpênico 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As saponinas, apesar de possuírem uma distribuição mais restrita na natureza, quando 

comparadas aos triterpenóides, são de grande importância e interesse devido à sua relação com 

compostos como hormônios sexuais, cortisona, esteróides diuréticos, a vitamina D e glicosídeos 

cardíacos. As saponinas esteróides C27 podem servir como precursores químicos para a síntese 
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de compostos anti-inflamatórios e drogas contraceptivas. Já as triterpênicas (Figura 4) podem 

ser classificadas em três grupos (α-amirina, β-amirina e lupeol) e são formadas pela substituição 

de um grupo metila por um grupo carboxílico na posição 4, 17 ou 20. Materiais vegetais contêm, 

muitas vezes, estas saponinas em quantidades consideráveis (SELL, 2006), o que é de grande 

valia, pois possuem propriedades antimicrobiana, antifúngica, anti-inflamatórias, expectorante, 

antitussígena e anti-hemorroidal. 

 

Figura 4 - Estrutura molecular das amirinas, saponinas triterpênicas 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.2  Propriedades Bioativas 
 

Estudos fitoquímicos de plantas medicinais utilizadas na medicina popular têm 

demonstrado os triterpenos como um dos grupos químicos responsáveis pela atividade 

farmacológica de derivados de produtos naturais (MONTOYA PELÁEZ et al., 2013). 

Estudos in vitro e in vivo demonstraram o potencial dos triterpenos, tais como o lupeol 

e ácido betulínico, bem como ursólico e derivados de ácido oleanólico, para prevenir e tratar 

doenças como câncer, infecção, diabetes, doenças reumáticas e doenças cardiovasculares 

(LASZCZYK, 2009; SHENG; SUN, 2011; SIDDIQUE; SALEEM, 2011). 

O Ácido maslínico, um triterpeno pentacíclico, exerce atividades hipoglicemiante, 

antioxidante, cardioprotetora e antitumoral. Este composto é muito encontrado nos óleos de 

oliva, em concentrações que variam de 287,1 a 1318,4 mg/kg (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 

2013). 

Os esteróides também são compostos encontrados em extratos de plantas, alguns em 

concentrações mais elevadas (sitosterol) e outros em concentrações inferiores (campesterol e 

estigmasterol). Alguns estudos têm demonstrado que estes compostos apresentam atividades 
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biológicas, como por exemplo, a quimioprevenção, quando associados a flavonóides, 

carotenoides e fitoestrógenos. Em animais o sitosterol mostrou ação anti-inflamatória, 

antipirética e imunomodulatória (CARERI et al., 2001). Efeitos de redução do colesterol a partir 

do consumo de fitoesteróis foram descritos por Jones e colaboradores (1997). Este fato foi 

verificado por Preziosi, um ano mais tarde, quando notou que a ingestão de esteroides, 

provenientes de plantas, resultou em uma redução de até 26% dos níveis de colesterol total em 

plasma humano. 

O ácido oleanólico, o ácido maslínico, o uvaol e o eritrodiol são os principais triterpenos 

presentes nas azeitonas, folhas de oliveiras e azeite virgem. Esses triterpenos apresentam 

propriedades diferentes, como atividade antitumoral, atividade cardioprotetora, atividade anti-

inflamatória e proteção antioxidante. Estes compostos foram descritos como antiaterogênicos, 

devido ao papel que os dióis triterpênicos, uvaol e eritrodiol exercem na prevenção da geração 

de LDL (lipoproteínas de baixa densidade, do inglês Low Density Lipoproteins) in vitro. O 

ácido oleanólico desempenha um papel de proteção contra a oxidação de LDL, exercendo 

efeitos antiaterogênicos, independentes dos níveis de lipídeos no plasma (SANCHEZ-

QUESADA et al., 2013). 

O ácido oleanólico, o ácido maslínico, o uvaol e o eritrodiol também apresentam 

atividade anti-inflamatória e antioxidante. Estes compostos são inibidores da ciclooxigenase 

(COX) e de 5-lipoxigenase (5-LOX), ambos presentes na via do ácido araquidônico para síntese 

de lipídeos mediadores de inflamação. 

O ácido maslínico apresentou atividade cardioprotetora descrita por Shaik e 

colaboradores (2012). Eles evidenciaram a redução de infarto do miocárdio induzido por 

isoproterenol em ratos. O ácido maslínico reduziu os efeitos do isoproterenol em termos de peso 

corporal, peso cardíaco, lipídios, lipoproteínas, peroxidação lipídica, enzimas marcadoras 

cardíacas e paraoxonase, mostrando que este composto é cardioprotetor influenciando mais de 

uma via. 

Neste trabalho serão estudados os compostos triterpênicos representados na Figura 5, 

devido a suas propriedades bioativas, já citadas, e por estarem presentes em diversas plantas 

medicinais. O conhecimento a respeito destes compostos torna-se de grande importância para 

novos avanços farmacológicos na área de produtos naturais.  
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Figura 5 - Estrutura molecular de compostos triterpênicos estudados neste trabalho. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2  PROSTAGLANDINAS 
 

As prostaglandinas (PGs) estão presentes em todos os tecidos animais, exercendo várias 

funções. Quimicamente, são parte de um grupo chamado eicosanóides, derivados do ácido 

araquidônico, que sofre ciclização por ação da enzima cicloxigenase (COX), formando um anel 

pentano e algumas insaturações (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMAN, 2011). 

A síntese de PGs é desencadeada por estímulos nas membranas celulares, que podem 

ser de natureza fisiológica, farmacológica ou patológica. Tais estímulos ativam receptores de 

membrana, acoplados a uma proteína que é regulada por nucleotídeos da guanina (proteína 

“G”). A partir deste momento, ativa-se a fosfolipase A que hidrolisa os fosfolipídios da 

membrana celular, “liberando” assim o ácido araquidônico. Este ácido liberado é então 

substrato para duas vias enzimáticas principais, a da COX, que desencadeia a síntese das 
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prostaglandinas e tromboxanos e a via da lipoxigenase, responsável pela síntese dos 

leucotrienos (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMAN, 2011). 

O sítio de atividade da COX é um canal hidrofóbico que se encontra numa estrutura 

entre α hélices associadas à membrana. Desta maneira, o ácido araquidônico não precisa 

abandonar a membrana para servir como substrato. A síntese das PGs (Figura 6) se inicia com 

a COX catalisando a adição de oxigênio molecular ao ácido araquidônico, formando-se um 

produto intermediário, a prostaglandina G2 (PGG2). No outro lado da membrana, a COX 

cumpre sua função como peroxidase, reduzindo a PGG2 a prostaglandina H2 (PGH2). Estas PGs 

primárias têm pouca atividade, entretanto são substratos para formação das diversas PGs com 

atividade e também dos tromboxanos (TX) (NOBACK et al., 1992; BRUNTON; CHABNER; 

KNOLLMAN, 2011). 

Figura 6 - Rota metabólica para formação de prostaglandinas 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sabe-se que as prostaglandinas participam de diversas ações metabólicas, processos 

fisiológicos e patológicos, vasodilatação ou vasoconstrição; hiperalgesia; contração ou 

relaxamento da musculatura brônquica e uterina; hipotensão; ovulação; aumento do fluxo 
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sanguíneo renal; proteção da muscosa gástrica e inibição da secreção ácida também no 

estômago; inibição da agregação plaquetária; regulação de atividade quimiotáxica; progressão 

metastática; função endócrina, entre outras. Desta forma, as PGs poderão ser produzidas a partir 

do ácido araquidônico em praticamente todos os tecidos do organismo, sempre que necessário 

(NOBACK et al., 1992; BRUNTON; CHABNER; KNOLLMAN, 2011). 

As prostaglandinas do grupo E são mais potentes vasodilatadores e esta ação envolve 

principalmente arteríolas, esfíncteres pré-capilares e vênulas pós-capilares. A prostaglandina 

D2 (PGD2) tem a capacidade de promover a vasodilatação nos vasos mesentéricos, nas 

coronárias e nos rins e a vasoconstrição na circulação pulmonar. A prostaciclina 2  (PGI2) é 

potente vasodilatador, podendo causar hipotensão arterial. Já o tromboxano A (TXA) tem 

potente atividade como vasoconstritor arterial (NOBACK et al., 1992; BRUNTON; 

CHABNER; KNOLLMAN, 2011). 

A PGE1, PGD2 e a PGI2 são inibidoras da agregação de plaquetas, ao passo que o 

tromboxano A2 é forte indutor da sua agregação. A secreção de muco no estômago e intestino 

delgado é aumentada pelas PGEs. Estes efeitos ajudam a manter a integridade da mucosa 

gástrica, conferem proteção às células epiteliais e são referidos como propriedades 

citoprotetoras das prostaglandinas sintetizadas pela COX-1. Os efeitos adversos gastrintestinais 

dos anti-inflamatórios não específicos estão associados à supressão da expressão constitutiva 

da COX-1, resultando em lesão gástrica, hemorragia e ulceração. As prostaglandinas também 

influenciam na distribuição do fluxo sanguíneo renal, na reabsorção de sódio e água e na 

liberação de renina. As prostaglandinas também são produzidas em neurônios e vasos do SNC 

com importante participação em diversas funções centrais, incluindo o controle do ciclo do sono 

e do despertar (a PGD2 tem sido relacionada com a indução do sono), a termogênese febril e a 

transmissão nociceptiva (CARVALHO et al., 2004). 

As PGs desempenham o papel de mediadores do processo inflamatório, estando ligadas 

diretamente a quatro sinais típicos de inflamação como: febre, rubor, inchaço e dor. A 

administração de um fármaco que interfira na síntese destes compostos reduz a inflamação tanto 

experimental, quanto clínica. É importante ressaltar que existem outros mediadores envolvidos 

em todo o processo inflamatório, além dos metabólitos do ácido araquidônico, por isso, o 

impedimento da síntese destes metabólitos não resultará no fim do processo inflamatório, mas 

sim, na atenuação de seus efeitos. Neste trabalho serão estudadas as prostaglandinas 

representadas na Figura 7. 
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Figura 7 - Estrutura molecular das prostaglandinas estudadas neste trabalho 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.1  Processo inflamatório e crises convulsivas 

 

A inflamação é uma resposta fisiopatológica a uma agressão, infecção ou estresse 

biológico, desencadeado por patógenos invasores ou por dano celular (WALKER; SILLS, 

2012). Micro-organismo e células necróticas podem desencadear a produção de mediadores 

inflamatórios e então provocar a inflamação. Vários mediadores participam da resposta 

inflamatória, incluindo: quimiocinas, citocinas, peptídeos, tromboxanos, prostaglandinas, 

prostaciclinas, leucotrienos, entre outras. Tais mediadores iniciam e amplificam a resposta 

inflamatória, determinam sua gravidade e manifestações clínicas e patológicas (KUMAR et al., 

2010). 

A via dos eicosanóides tem sido relacionada com o surgimento e/ou propagação de 

crises epiléticas (AKIBA; SATO, 2004). A epilepsia é uma doença caracterizada por uma 

predisposição persistente de gerar crises epiléticas, sendo caracterizada por disparos neuronais 

que impactam sobre o funcionamento do sistema nervoso central, apresentando como 

consequências alterações neurobiológicas, cognitivas, comportamentais e sociais. Para que a 

doença seja caracterizada como epilepsia é necessária a ocorrência de pelo menos uma crise 

epilética. Define-se como crise epilética a ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas gerados 

por uma atividade neuronal sincrônica e excessiva (KARAMI et al., 2015). 
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Estudos recentes têm demonstrado que tanto crises agudas, como a epileptogênese 

podem iniciar com um processo inflamatório (FABENE; BRAMANTI; CONSTANTIN, 2010). 

As evidências experimentais e clínicas demonstraram que algumas vias pró-inflamatórias são 

ativadas nos focos de convulsão (VEZZANI et al., 2011; KLEEN; HOLMES, 2008). Outros 

trabalhos sugerem que os produtos da cascata do ácido araquidônico estão envolvidos tanto na 

proteção, quanto na causa de crises convulsivas. Por exemplo, a PGE2 pode ter um papel 

facilitador nas crises convulsivas (OLIVEIRA et al., 2008) e a PGD2 pode exercer efeitos 

anticonvulsivantes (KAUSHIK et al, 2014; AKARSU et al., 1998). 

Para se estudar mudanças associadas a características epiléticas, o modelo experimental 

que melhor se associa a esta condição é o método de abrasamento (kindling). Este modelo 

experimental oferece oportunidades para o estudo de mecanismos de epileptogênese e suas 

associações com o déficit cognitivo, bem como as manifestações comportamentais das crises 

convulsivas (KUMAR et al., 2013). O método de abrasamento consiste na administração 

repetida de doses baixas de um agente convulsivante para a sensibilização do sistema nervoso 

central, causando alterações morfológicas como o rompimento da barreira hematoencefálica e 

desenvolvendo crises epiléticas (FLECK et al., 2016; GILBERT, GOODMAN, 2006.). 

Devido às propriedades bioativas dos compostos terpênicos e por estarem presentes em 

diversas plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias, acredita-se que estes possam 

diminuir a severidade das crises convulsivas e diminuir os níveis de marcadores inflamatórios 

em um modelo animal de epilepsia. 

 

3.3  AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA DOS COMPOSTOS TERPÊNICOS 
 

Os compostos terpênicos possuem a capacidade de conter uma inflamação, uma vez que 

podem inibir a ação da enzima ciclo-oxigenase 2 e a síntese de oxido nítrico (iNOS). Quando 

esta enzima é ativada resulta na produção de prostaglandina E2 (PGE2) e óxido nítrico (NO), 

logo o bloqueio desta via metabólica explica a possível ação anti-inflamatória dos compostos 

terpênicos. Além disso, os terpenos provenientes de plantas medicinais podem, dentro de uma 

dose segura, proteger os neurônios contra o peptídeo β amilóide, glutamato, NO, privações de 

oxigênio e glicose, bem como outros estímulos tóxicos, impedindo a apoptose, visando 

numerosas quinases, aumentando a liberação de espécies reativas de oxigênio e protegendo a 

integridade mitocondrial (WIART, 2014). 

O ácido ursólico em uma dose de 0,2% é capaz de retardar o curso da doença de 

Alzheimer e reduzir pela metade a produção de ROS. O eritrodiol diminui a expressão da COX-
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2 e iNOS. Já o ácido maslínico é capaz de preservar neurônios corticais contra efeitos do 

glutamato. A atividade anti-inflamatória do lupeol está relacionada à inibição da ativação da 

fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K). A β-amirina, por possuir uma estrutura química semelhante 

a do lupeol, possui estas mesmas características neuroprotetoras. A classe de triterpenos 

lupeanos é capaz de inibir a produção de NO e PGE2 em ratos (WIART, 2014). 

A α-amirina e a β-amirina exibem propriedades antinociceptivas e anti-inflamatórios em 

dois modelos de nocicepção persistente, por ativação dos receptores de canabinóides e através 

da inibição da produção de citocinas e expressão do fator nuclear kappa beta (NF-KB) e ciclo-

oxigenase 2 (SILVA et al., 2011). 

Tem sido sugerido que a COX-2 tem um papel importante em doenças 

neurodegenerativas, incluindo a epilepsia. Estudos mostram que o uso de um inibidor seletivo 

desta enzima pode proteger contra crises convulsivas (OLIVEIRA et al., 2007). Uma vez que 

os compostos terpênicos estão presentes em extratos de plantas e possuem propriedades anti-

inflamatórias. Portanto, estes podem apresentar também atividade anticonvulsivante. 

 

3.4  PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZÔNIA 
 

Atualmente cerca de 30% dos fármacos disponíveis no mercado mundial são derivados 

de fontes naturais. A diversidade biológica possibilita a descoberta de novas classes de 

compostos e substâncias bioativas com potencial terapêutico (PARACAMPO, 2011). Esta 

busca de novas moléculas contribui para o desenvolvimento da indústria de biotecnologia 

(BENINI et al., 2010). No Brasil existe uma grande diversidade de plantas consideradas 

terapêuticas. Além disso, há incentivo para o uso de produtos à base de plantas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) deste país. 

A floresta Amazônica é um dos cinco maiores biomas do Brasil, possuindo uma área de 

aproximadamente 7 milhões de km2, ocupando 40% da América do Sul, incluindo parte dos 

territórios de 8 países (SANTOS et al., 2012). Nesta região habitam muitas comunidades 

ribeirinhas de baixa renda. Nesse tipo de localidade não existem farmácias comerciais e o 

suprimento de medicamentos do SUS é irregular, o que torna o conhecimento e a utilização de 

plantas medicinais uma alternativa para o tratamento de algumas enfermidades (OLIVEIRA et 

al., 2011). Dados mostram que a região amazônica brasileira tem pelo menos 45.000 espécies 

diferentes de plantas e muitas delas são ricas em compostos bioativos (RODRIGUES et al., 

2010). 



40 
 

Uma vez que o uso de plantas medicinais ainda representa uma forma de tratamento 

para parte da população brasileira e tendo em vista as propriedades terapêuticas e 

farmacológicas encontrada em muitas espécies, neste trabalho, elencaram-se sete espécies de 

ocorrência natural na Amazônia: Bauhinia variegata, Bauhinia alboflava, Mansoa alliacea, 

Cecropia obtusa, Cecropia palmata, Connarus perrottettii var angustifolius e Jatropha 

gossypiifolia, para a avaliação de seus constituintes e possível atividade farmacológica. 

 

3.4.1   Bauhinia variegata var variegata 
 

Esta espécie é encontrada principalmente em regiões tropicais do mundo e é 

amplamente utilizada como remédio na medicina popular. Apresenta flores rosas e folhas 

semelhantes a uma "pata de vaca" ou "unha de boi" (Figura 8) o que deu origem ao nome 

popular do gênero, pata de vaca rosa (BIANCO; SANTOS, 2003; PIZZOLATTI et al., 2003). 

Mishra e colaboradores (2013) determinaram a presença de várias classes de 

fitocompostos, tais como terpenos, fenóis, flavonóides, taninos, saponinas, antraquinonas e 

alcalóides. Os compostos Kaempferol, quercetina e rutina, também foram identificados (RAO, 

2008; SILVEIRA et al., 2015). 

Alguns estudos fitoquímicos realizados com plantas do mesmo gênero (Bauhinia) 

indicaram a presença de flavonóides, triterpenos, lactonas e glicosídeos esteroídicos na sua 

constituição (SILVA et al., 2002). Infusões da casca de Bauhinia variegata possuem 

propriedades adstringentes e tônicas tendo sido utilizadas no tratamento de úlceras e doenças 

de pele, úteis também na tuberculose ganglionar. Estudos farmacológicos com essas espécies 

demonstram ainda potencial antifúngico, atividade antidiabética, antioxidante e anti-

inflamatória (REDDY et al., 2003). Bauhinia variegata é popularmente usada por sua atividade 

hipoglicêmica, diurética, antiinflamatória (DUARTE et al., 2007), antibacteriana e expectorante 

(MISHRA et al., 2013; BANSAL et al., 2015).  
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Figura 8 - Bauhinia variegata var variegata 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA Amazônia. 

 

3.4.2   Bauhinia variegata var alboflava 
 

A Bauhinia variegata var alboflava também ocorre em regiões tropicais do mundo e é 

utilizada como remédio na medicina popular. Apresenta flores brancas e folhas semelhantes a 

uma "pata de vaca" (Figura 9). 

 

Figura 9 - Bauhinia variegata var alboflava 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA Amazônia. 
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Muitas espécies do gênero Bauhinia são amplamente utilizadas na medicina popular 

como agentes hipoglicêmicos (SILVA; CECHINEL, 2002; SARAVANAMUTTU; 

SUDARSANAM, 2012). Esse efeito pode ser atribuído à presença de flavonóides em sua 

composição (SARAVANAMUTTU; SUDARSANAM, 2012). Há poucos estudos a respeito da 

espécie Bauhinia variegata var. Alboflava. No entanto, a literatura relata a presença de ácido 

cafeico, rutina e quercitrina na sua composição (SILVEIRA et al., 2015). 

 

3.4.3  Mansoa alliacea 
 

A espécie Mansoa aliacea, é popularmente conhecida como cipó d’alho (Figura 10). 

Seu nome popular deriva do seu aroma característico de alho devido à presença de compostos 

organossulforados. É encontrada principalmente nas florestas do Brasil, da Argentina e do 

sudeste do México. Esta espécie geralmente é cultivada longe de corpos d'água, em áreas 

sombreadas e com baixa densidade de vegetação, uma vez que não é capaz de crescer em áreas 

inundadas ou campos abertos. A Mansoa alliacea é utilizada para o tratamento de gripe, dores 

de cabeça, febre, reumatismo e em problemas respiratórios. Estudos fitoquímicos têm 

apresentado a presença de compostos como alcanóis, triterpenóides, flavonóides e compostos 

organossulforados (ZOGHBI et al., 2009). 

 

Figura 10 – Mansoa alliacea 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA Amazônia. 
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A presença de cumarinas na composição de Mansoa alliacea, juntamente com seu 

conteúdo fenólico, está associada às ações medicinais atribuídas a esta planta (GONISIOR et 

al., 1979; CHOI; YAN, 2009; SANTOS, 2012). Os óleos essenciais desta espécie apresentam 

diversos compostos de enxofre, que mostraram atividade anti-inflamatória e antimicrobiana e 

podem ser responsáveis pelas ações medicinais da planta (ZOGHBI et al., 2009). 

 

3.4.4   Cecropia obtusa  
 

A espécie Cecropia obtusa (Figura 11) é popularmente conhecida como embaúba 

branca, devido a cor de suas flores. Ela também é reconhecida como a árvore da preguiça, já 

que suas folhas e frutos são comumente consumidos por preguiças (HOMMA, 2003). 

 

Figura 11 - Cecropia obtusa Trécul 

 

 

 
Fonte: EMBRAPA Amazônia. 

 

Esta espécie tem sido utilizada por suas propriedades antirreumática, antidiabética, 

cicatrizante e tranquilizadora, além de ser indicada também para pneumonia, tosse, entre outros 

(NICASIO-TORRES et al., 2012). Um estudo fitoquímico qualitativo, realizado com as folhas 

da espécie de Cecropia obtusa, apontou a presença de açúcares redutores, derivados de 

cumarinas, catequinas, triterpenóides e esteróides, além de taninos e saponinas (LAMEIRA et 

al., 2004). 
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A Cecropia obtusa apresenta atividade antiinflamatória, antimicrobiana e diurética 

(AREND et al., 2006; COSTA et al., 2011), e a presença de ácidos fenólicos e resveratrol 

(SILVEIRA et al., 2015). 

 

3.4.5  Cecropia palmata 
 

A Cecropia palmata (Figura 12) é popularmente conhecida como embaúba rosa devido 

a cor de suas flores. Assim como a espécie Cecropia obtusa, ela também é reconhecida como a 

árvore da preguiça (HOMMA, 2003). Possui propriedades adstringente, analgésica, 

antidiabética, anti-séptica, antitussígena, cardiotônica, cicatrizante, descongestionante, 

diurética, expectorante, hipotensora e sedativa. As partes da planta mais comumente utilizadas 

no preparo dos extratos são brotos, casca, folha, frutos e raízes (NICASIO-TORRES et al., 

2012). 

A Cecropia palmata é constituída por alcalóides, cumarinas, flavonóides, glicosídeos, 

resina, taninos (NICASIO-TORRES et al., 2012), ácidos fenólicos, resveratrol, (SILVEIRA et 

al., 2015) ácido ursólico, α-amirina, β-amirina, lupeol, ácido pomólico e fitol. 

 

Figura 12 - Cecropia palmata Willd 

 

 
 
Fonte: EMBRAPA Amazônia. 
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3.4.6  Connarus perrottettii var angustifolius 

 

A espécie Connarus perrottettii var angustifolius, Figura 13, se origina na América, 

sendo encontrada principalmente no Norte e Centro-Oeste do Brasil, onde é popularmente 

chamada de Barbatimão do Pará. De acordo com a população, esta planta apresenta muitos 

efeitos curativos, que podem ser obtidos através de várias formas de extração, como maceração, 

chá ou xarope. A parte mais utilizada desta espécie são as cascas, onde a maior concentração de 

compostos ativos é encontrada (COELHO-FERREIRA, 2009). 

Esta planta é amplamente utilizada pela população local com fins medicinais. Foi 

relatado seu uso para infecções geniturinárias em mulheres, hemorragia uterina, ovários 

císticos, corrimento vaginal, doenças gástricas, cefaléias, gripe, tosse e congestão (FERREIRA 

et al., 2009). Além disso, Oliveira (2013) demonstrou a propriedade antialérgica de Connarus 

perrottetti var. Angustifolius, devido à inibição da produção de histamina por sua folha e 

extratos de casca. Esta atividade é mais efetiva nos extratos de casca e é atribuída à presença de 

flavonóides, catequinas e taninos. 

Análises fitoquímicas detectaram a presença de ácido gálico, catequina, ácido cafeico e 

rutina empregando cromatografia líquida de alta performance e eletroforese capilar (SILVEIRA 

et al., 2015, MULLER et al., 2016). 

 

Figura 13 - Connarus perrotettii var angustifolius 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA Amazônia. 
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3.4.7  Jatropha gossypiifolia L 
 

A Jatropha gossypiifolia L, apresentada na Figura 14, é uma espécie vegetal conhecida 

como Pião roxo. Está amplamente distribuída em países de clima tropical, subtropical e seco, 

regiões semiáridas da África e das Américas. No Brasil, encontra-se predominantemente na 

Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica (FELIX-SILVA et al., 2014).  

Por ser uma espécie largamente utilizada na medicina popular no Brasil, a Jatropha 

gossypiifolia está incluída na lista nacional de plantas medicinais de interesse para o sistema de 

saúde pública brasileiro (Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Unico 

de Saúde Brasileiro-RENISUS), que é um relatório publicado pelo Ministério da Saúde do 

Brasil em fevereiro de 2009, o qual inclui 71 espécies de plantas medicinais que possuem 

potencial para gerar produtos farmacêuticos de interesse para a saúde pública do país. 

A Jatropha gossypiifolia possui um duplo aspecto (terapêutico/tóxico), possuindo certos 

produtos com atividade biológica. Essa planta muitas vezes é referida como uma espécie vegetal 

de alta toxicidade. No entanto, existem relatos de uso na medicina popular de produtos dela 

originados, sendo que algumas dessas propriedades têm sido comprovadas através de estudos 

químicos e farmacológicos. (MARIZ et al., 2010). Dentre as suas atividades farmacológicas se 

destacam a ação cicatrizante, capacidade anti-inflamatória, anti-hipertensiva, analgésica, 

antipirética e antimicrobiana. Atividades antianêmicas, antidiabéticas e anti-hemorrágicas, 

dentre outras (MARIZ et al., 2010; SERVIN et al., 2006). 

 

Figura 14 - Jatropha gossypiifolia L. 

 

 

 
Fonte: EMBRAPA Amazônia. 
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De um modo geral os exemplares dessa planta possuem ácidos orgânicos, ácidos graxos, 

açúcares, alcalóides, aminoácidos, cumarinas, esteróides, flavonóides, lignanas, proteínas, 

saponinas, taninos e terpenóides (FELIX-SILVA et al., 2014; BARROS et al., 2015).  

É importante notar que a maioria dos estudos fitoquímicos, encontrados na literatura, 

são apenas uma triagem das principais classes de compostos por meio de reações qualitativas 

ou métodos pouco específicos como a cromatografia em camada delgada.  Desta forma, ainda 

não está claro quais são os principais compostos bioativos da planta, uma vez que apenas alguns 

estudos foram conduzidos nesta área (FELIX-SILVA et al., 2014). 

 

3.5  PREPARO DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAS 
 

Os organismos vegetais são formados por metabólitos primários, compostos essenciais 

à vida (lipídeos, protídeos e glicídios) com funções bem definidas. Os produtos do metabolismo 

primário, através de diversas rotas de biossíntese, dão origem aos metabólitos secundários, que 

geralmente apresentam estrutura complexa, atividades biológicas marcantes e são encontrados 

em concentrações relativamente baixas em determinados grupos de plantas. Estes compostos, 

quando isolados, possuem estruturas complexas que muitas vezes são difíceis de serem obtidas 

por meio de síntese orgânica, e possuem diferentes propriedades bioativas (NEGRI; DUARTE-

ALMEIDA, 2011). 

Os metabólitos secundários são também denominados como princípios ativos ou 

compostos ativos em medicamentos à base de plantas (fitoterápicos). A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que “Fitoterápico é todo medicamento obtido 

exclusivamente de matérias-primas ativas vegetais; caracterizado pelo conhecimento da 

eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua 

qualidade. ” 

O caminho que leva da planta à substância de interesse compreende as seguintes etapas: 

identificação correta da planta, coleta e secagem do material vegetal, preparação dos extratos, 

utilizando solventes polares e/ou apolares, caracterização dos produtos, análise e quantificação 

das classes de interesse (NEGRI; DUARTE-ALMEIDA, 2011.) 

O primeiro passo, então, é a secagem que é o procedimento mais comum para a 

conservação dos princípios ativos, impedindo reações de hidrólise e crescimento microbiano. 

A operação consiste na exposição da planta a temperaturas relativamente baixas, normalmente 

inferiores a 40 °C. Este processo pode ser realizado ao ar livre ou com a utilização de ar quente 

em estufas. Em seguida é a etapa de extração que tem por finalidade retirar de forma mais 
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seletiva e completa possível as substâncias ou a fração ativa contida na droga vegetal, utilizando 

um solvente de polaridade adequada. O produto resultante dessa extração sólido-líquido é 

denominado solução extrativa e pode ser fracionado novamente por solventes de diferentes 

polaridades, gerando diferentes frações do extrato inicial (NEGRI; DUARTE-ALMEIDA, 

2011). 

A escolha do solvente deve levar em consideração três aspectos: propriedades extrativas, 

polaridade dos compostos de interesse e a inocuidade fisiológica. As propriedades extrativas 

compreendem a eficiência e seletividade com que o líquido extrator solubiliza, à temperatura 

ambiente, a substância de interesse. Isso irá depender da solubilidade do soluto e do solvente. 

Assim, um solvente polar solubiliza substâncias polares e solvente apolar dissolve substâncias 

apolares. Ao final da extração, o solvente pode ser retirado em uma etapa de evaporação para a 

concentração dos compostos de interesse (NEGRI; DUARTE-ALMEIDA, 2011). 

Por fim, os extratos obtidos podem então ser analisados por métodos cromatográficos, 

espectroscópicos e reações químicas. 

 

3.6  MÉTODOS ANALÍTICOS PARA A DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS 
TERPÊNICOS E PROSTAGLANDINAS 

 

Os compostos terpênicos são espécies bioativas encontradas em uma grande variedade 

de extratos de plantas. Métodos que possam determinar qualitativa e quantitativamente tais 

compostos, tornam-se extremamente importantes em termos de possíveis avanços 

farmacológicos. Estes compostos possuem, em sua estrutura, grupamentos cromóforos, 

terminações polares, carbonilas, etc, (Figura 5) o que permite que sejam determinados por 

métodos espectroscópicos e eletroquímicos. No entanto, geralmente encontram-se em matrizes 

complexas como extratos de plantas e na presença de isômeros, desta forma, técnicas de 

separação, como a cromatografia, são amplamente utilizadas. 

Assim, alguns procedimentos para determinar esses compostos já estão relatados na 

literatura. Por exemplo, Sora e colaboradores (2009) determinaram lactonas terpênicas em 

extratos de Ginkgo biloba e formulações farmacêuticas usando cromatografia líquida acoplada 

à espectrometria de massas. Além disso, triterpenos bioativos foram determinados por 

cromatografia líquida de alta performance em Perilla frutescens (CHEN et al., 2003). Kpoviéssi 

e colaboradores (2008) desenvolveram e validaram um método usando cromatografia gasosa 

para determinar esteróides e triterpenóides em Justicia anselliana. Já Rhourri-Frih e 
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colaboradores (2009) desenvolveram um método para a análise de triterpenos pentacíclicos em 

três extratos de plantas.  

No entanto, estes métodos não cobrem um grande número de compostos triterpênicos 

comuns, tornando o desenvolvimento de um método capaz de rastrear e determinar um maior 

número de compostos triterpênicos altamente desejável. Isso poderia facilitar a utilização destes 

compostos como marcadores analíticos ou bioativos em extratos de plantas, tendo em vista suas 

possíveis aplicações farmacológicas. 

Para identificação e quantificação das prostaglandinas, os métodos mais comumente 

empregados envolvem a utilização de HPLC com detecção de fluorescência ou UV, LC-MS, 

GC-MS, imunoensaios enzimáticos e radioimunoensaio (NICOLAOU, 2004; TSIKASet 

al.,2016). Os imunoensaios apresentam baixa especificidade e não são aplicáveis ao perfil 

simultâneo de prostanóides. No caso de HPLC e GC-MS, os mesmos oferecem maior 

sensibilidade, mas requerem derivação para facilitar a detecção e aumento da sensibilidade 

(TERRAGNO et al., 1981). 

Métodos utilizando LC-MS têm sido empregados para a identificação de 

prostaglandinas. Esta técnica pode levar ao desenvolvimento de métodos analíticos rápidos e 

sensíveis. Além disso, LC-MS permite a análise quantitativa e o perfil simultâneo dos 

prostanóides sem a necessidade de derivatização. Ryu e colaboradores (2015) utilizaram um 

procedimento baseado em imunoafinidade para a limpeza da amostra e em seguida LC-MS para 

a identificação do biomarcador de estresse oxidativo 8-iso-prostaglandina F2 alfa em águas 

residuais. Um estudo desenvolvido por Gouveia-Figueira e Nording (2015) validou um método 

para a identificação de 37 oxilipinas e 14 compostos relacionados com endocannabinoides, 

incluindo prostamidas em matrizes biológicas, como fígado, cérebro e tecidos cardíacos da 

vaca. Willenberg e colaboradores (2015) utilizaram cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas para quantificação de prostaglandina E2, prostaglandina D2 e 

tromboxano B2 em paralelo com a atividade da ciclooxigenase-2. Estes três estudos recentes 

mostram que a determinação de lipídeos é uma área emergente de pesquisa. Como as PGs são 

componentes-chave do sistema imunológico, seus efeitos nas células e nos tecidos imunes 

dependem de suas concentrações individuais (GOMEZ-ABELLAN; SEPULCRE, 2016). Neste 

contexto, a possibilidade de observar simultaneamente a concentração desses compostos pode 

oferecer informações valiosas sobre a função dos tecidos e órgãos em condições de saúde e 

doença. As melhorias contínuas feitas em técnicas analíticas devem ampliar as possibilidades 

sobre esta linha de pesquisa. 
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Com base nestes relatos da literatura, optou-se por aplicar a metodologia de LC-MS 

para a determinação de compostos terpênicos e prostaglandinas. Uma vez que os compostos 

terpênicos caracterizam-se por ser apolares e possuírem massa molecular elevada, as fontes 

APCI (ionização química a pressão atmosférica, do inglês Atmospheric Pressure Chemical 

Ionization) e APPI (fotoionização a pressão atmosférica do inglês, Atmospheric Pressure 

Photoionization) podem ser apropriadas para a análise, sendo que neste trabalho optou-se pela 

fonte APPI. Já as prostaglandinas caracterizam-se por serem compostos com relativa 

polaridade, podendo ser mais facilmente ionizados, utilizando-se a fonte ESI (fonte de 

eletronebulização, do inglês Electrospray Ionization). 

Na ionização por APPI (Figura 15), os íons são gerados a partir de moléculas que 

interagem com um fóton proveniente de uma fonte de luz. Os íons moleculares formam-se a 

partir de moléculas que possuem um potencial de ionização menor que a energia fotônica da 

luz que está sendo emitida pela lâmpada. A solução da amostra, proveniente do sistema 

cromatográfico, é pulverizada em uma fina névoa de gotículas, que são vaporizadas sob alta 

temperatura no vaporizador. A molécula do analito interage com o fóton emitido pela lâmpada 

UV e é ionizada dando origem ao íon molecular M+, essa ionização ocorre se o potencial de 

ionização do analito é menor do que a energia fotônica hν: Os íons formados passam pelo 

capilar de transferência de íons e entram no espectrômetro de massa para serem analisados 

(GROSS, 2011). 

Figura 15 – Visão geral da fonte APPI. 

 

 

 

Fonte: Agilent-Technologies. 
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Na fonte ESI (Figura 16), utilizada para determinação de prostaglandinas, o processo de 

ionização ocorre em fase líquida. O líquido proveniente do sistema cromatográfico e que 

contém o analito de interesse é disperso em um aerossol fino. Ocorre então a evaporação do 

solvente (também denominada dessolvatação) através de um gás inerte aquecido que entra em 

contra fluxo ao solvente. O solvente evapora das gotículas carregadas tornando-as instáveis, 

deformando-as à medida que a repulsão eletrostática de cargas semelhantes aumenta, e o 

tamanho da gota torna-se cada vez menor. Esta repulsão eletrostática aumenta até que a tensão 

superficial da gotícula se rompa e ocorra uma explosão Coulombiana, gerando gotículas 

menores com maior densidade de carga. As novas gotículas passam pelo mesmo processo 

novamente até que restem apenas os íons em estado gasoso. Os íons formados são atraídos para 

o espectrômetro de massas por uma diferença de potencial aplicada ao capilar de entrada 

(GROSS, 2011). 

 

Figura 16 - Visão geral da fonte ESI. 

 

 

 

Fonte: Agilent-Technologies. 

 

Após a sua formação, os íons devem ser dispersos segundo sua razão massa carga pelo 

analisador de massas. Existem atualmente muitos modelos de analisadores de massa, tais como: 

analisador por tempo de voo, do inglês Time of Flight (TOF), quadrupolo, setor magnético, 

armadilha de íons (Ion trap), e transformada de Fourier. O quadrupolo é o analisador de massa 

mais comum. Ele é composto de quatro hastes metálicas paralelas sobre as quais se aplica um 
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potencial elétrico oscilante de radiofrequência. O campo elétrico estabelece trajetórias 

complexas para os íons quando eles migram através do quadrupolo em direção ao detector, 

permitindo apenas que íons de determinada massa/carga (m/z) alcancem o transdutor (GROSS, 

2011). Em um instrumento triplo quadrupolo, para obter-se maior seletividade, deve-se fazer 

uso do monitoramento seletivo de íons, do inglês Selected Ion Monitoring (SIM). Neste modo 

de operação, os analisadores de massas estão ajustados para monitorar apenas alguns poucos 

valores de m/z (HARRIS, 2005 SKOOG et al., 2009). 

A seletividade e a razão sinal/ruído podem ser expressivamente melhoradas pelo 

monitoramento seletivo de reações do inglês Multiple Reaction Monitoring (MRM). Neste 

modo de operação o quadrupolo Q1 permite a passagem de apenas um íon precursor para o 

quadrupolo Q2, também chamado de célula de colisão. Nesta célula de colisão, o íon precursor 

colide com moléculas de N2 e se fragmenta formando íons produto. O quadrupolo Q3 permite 

que apenas determinados íons produto atinjam o detector (HARRIS, 2005 GROSS, 2011). O 

modo MRM é extremamente seletivo para o analito de interesse e permite o monitoramento de 

mais de um íon precursor e mais de um íon produto (HARRIS, 2005 GROSS, 2011). 

Assim, a cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas apresenta como 

principal vantagem a identificação confiável de compostos. Como a cromatografia utiliza 

apenas o tempo de retenção para a identificação e quantificação de compostos, em misturas 

complexas podemos observar interferências da matriz no tempo de retenção do analito, bem 

como compostos interferentes que apresentem o mesmo tempo de retenção do componente de 

interesse. Com a combinação da espectrometria de massas, a esta técnica é possível realizar 

uma identificação definitiva do composto, uma vez que a determinação deste baseia-se, não 

apenas em suas características de retenção, mas também em seu espectro de massas (ARDREY, 

2003).  

 

3.7  METODOS DE VALIDAÇÃO 
 

Segundo o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), a 

validação tem como objetivo confirmar que os métodos sejam apropriados para o uso 

pretendido (INMETRO, 2010). Para a ANVISA a validação deve garantir, por meio de estudos 

experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a 

confiabilidade dos resultados. Para tanto, deve apresentar especificidade, linearidade, intervalo, 

precisão, sensibilidade, limite de quantificação e exatidão, adequados à análise (ANVISA, 

2003). Assim sendo, a validação de um método é um processo contínuo que começa no 
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planejamento da estratégia analítica e continua ao longo de todo o seu desenvolvimento e 

transferência (RIBANI et al., 2004). 

Os parâmetros que normalmente são avaliados consistem em: 

Linearidade: A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer 

resultados diretamente proporcionais à concentração da substância em exame, dentro de uma 

determinada faixa de aplicação (RIBANI et al., 2004). 

A linearidade pode ser observada pelos coeficientes de correlação linear (r) e 

coeficiente de determinação (r2). Um coeficiente de correlação maior que 0,999 é considerado 

como evidência de um ajuste ideal dos dados para a linha de regressão. A ANVISA recomenda 

um coeficiente de correlação igual a 0,99 e o INMETRO um valor acima de 0,90 (RIBANI et 

al., 2004). 

Faixa de trabalho: Para qualquer método quantitativo, existe uma faixa de 

concentrações do analito ou valores no qual o método pode ser aplicado. Todo experimento de 

determinação da faixa de trabalho é iniciado pela escolha de uma faixa preliminar. A faixa de 

trabalho deve cobrir a faixa de aplicação para a qual o ensaio vai ser usado e a concentração 

mais esperada da amostra deve, sempre que possível, se situar no centro da faixa de trabalho 

(INMETRO, 2010). 

Limite de determinação (LD): Representa a menor concentração da substância em 

exame que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, utilizando um 

determinado procedimento experimental. O LD pode ser calculado a partir do método sinal 

ruído da seguinte maneira (equação 1): 

 

LD = 3 x S /b        (1) 

 

Onde S é a estimativa do desvio padrão do branco e b é o coeficiente angular (inclinação) 

da curva analítica (RIBANI et al., 2004). 

Limite de quantificação (LQ): Representa a menor concentração da substância em 

análise que pode ser medida, utilizando um determinado procedimento experimental. 

Da mesma forma que o LD, o LQ pode ser calculado a partir do método sinal ruído 

(equação 2): (RIBANI et al., 2004) 

 

LQ = 10 x S/b      (2) 

 



54 
 

Precisão: A precisão representa a dispersão de resultados entre ensaios independentes, 

repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, sob condições definidas. 

Este parâmetro pode ser expresso pela estimativa do desvio padrão relativo (DPR), também 

conhecido como coeficiente de variação (CV) 

O desvio padrão relativo (DPR) pode ser calculado da seguinte forma (equação 3): 

 

DPR = DP/ CMD x 100     (3) 

 

Sendo: DP o desvio-padrão; CMD a concentração média determinada de uma amostra 

sintética (INMETRO, 2010; RIBANI et al., 2004). 

O valor máximo aceitável deve ser definido de acordo com a metodologia empregada, 

a concentração do analito na amostra, o tipo de matriz e a finalidade do método (ANVISA, 

2003, AOAC 2016). 

Exatidão: A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro 

(INMETRO, 2010; RIBANI et al., 2004, AOAC 2016). 

A exatidão é calculada como porcentagem de recuperação da quantidade conhecida do 

analito adicionado à amostra, ou como a diferença porcentual entre as médias e o valor 

verdadeiro aceito, acrescida dos intervalos de confiança. A exatidão é expressa pela relação 

entre a concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente (equação 4): (ANVISA, 2003, AOAC 2016) 

 

 EXATIDÃO =  x 100 (4) 

 

Tais parâmetros foram avaliados neste trabalho para garantir que os métodos propostos 

atendam aos requisitos necessários para sua aplicação em amostras de plantas medicinais e 

tecido cerebral. 

 

 

 

 

 

Concentração da medida experimental 
 
 Concentração teórica 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1   INSTRUMENTAÇÃO, REAGENTES E SOLUÇÕES 
 

Para a determinação dos compostos triterpênicos e prostaglandinas, através da LC-MS, 

utilizou-se o cromatógrafo Agilent Technologies 1260 Infinity com injeção automática e o 

detector de massas Agilent Technologies 6430 Triplo quadrupolo.  

A coluna cromatográfica utilizada para determinação de triterpenos foi uma coluna 

Zorbax SB-C18 2.1x50 mm 1.8μm de tamanho de partícula. Para a determinação das 

prostaglandinas utilizou-se uma coluna marca Poroshell 120 EC C-18 3.0 x 50 mm 2.7 μm. 

Os solventes utilizados na análise por LC-MS foram acetonitrila grau LC-MS, metanol 

grau LC-MS Chromasolv e Panreac, diclorometano grau HPLC EM Science. Os padrões dos 

compostos triterpênicos foram adquiridos das marcas Fluka e Sigma-Aldrich. Os padrões de 

prostaglandinas da marca Cayman Chemical Company. 

Para o preparo das amostras de plantas medicinais foram utilizados os seguintes 

solventes: etanol P.A, acetato de etila P.A, clorofórmio P.A, butanol P.A. marca Synth e água 

Milli-Q. Para liofilizar os extratos foi utilizado um liofilizador da marca Torroni modelo LD 

1500. 

Para os experimentos com os animais foi utilizado pentilenotetrazol (PTZ), adquirido 

da Sigma-Aldrich. O PTZ foi dissolvido em uma solução salina isotônica (NaCl 0,9%). O 

extrato solubilizado em água ultra-pura com 20% de Tween 80. As soluções foram preparadas 

imediatamente antes de usar. 

Para o preparo das amostras biológicas foi utilizado o sistema de manifold para SPE da 

marca Supelco com cartuchos para extração em fase sólida constituídos de 500mg de fase 

estacionária C-18 de 55µm de diâmetro de partícula. Os Solventes utilizados na extração em 

fase sólida foram: água Milli-Q, metanol grau LC-MS, metanol 15% (v/v), hexano P.A. marca 

Synth, etanol grau HPLC Merck, e metil formato Sigma-Aldrich. 

 

4.2  PREPARO DAS SOLUÇÕES 
 

Primeiramente se preparou uma solução concentrada de cada um dos compostos 

triterpênicos a partir da dissolução do padrão em acetonitrila grau LC-MS, com exceção da 

friedelina que foi solubilizada em diclorometano grau HPLC. As concentrações de cada solução 

padrão estão especificadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Concentrações das soluções padrão de cada um dos compostos triterpênicos 

 

Compostos Concentração (mg L-1) 

Ácido arjúnico 1000 

Ácido maslínico 1000 

Ácido betulínico 196 

Ácido ursólico 985 

Friedelina 500 

Eritrodiol 1000 

Lupeol 365 

α-amirina 1000 

β-amirina 1000 

Sitosterol 378 

Esigmasterol 481 

Campesterol 125 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Da mesma forma, foi preparada uma solução padrão concentrada para cada uma das 

prostaglandinas estudadas. Estas foram solubilizadas em etanol grau HPLC, obtendo-se as 

seguintes concentrações descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Concentrações das soluções padrão de cada prostaglandina estudada 

 

Compostos Concentração (mg L-1) 

PGF1α 200 

TXB2 200 

PGF2α 200 

PGE2 200 

PGD2 200 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3  AMOSTRAS DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

As espécies de plantas medicinais Mansoa alliacea (Lam.) AHGentry (depósito n ° IAN 

1843394) Bauhinia variegata var variegata (depósito n ° IAN 185932), Bauhinia variegata var 

alboflava (depósito n ° IAN 185831), Cecropia obtusa Trécul(depósito n° IAN 185555), 

Cecropia palmata Willd (depósito n ° IAN 185556), Jatropha gossypiifolia (depósito n° IAN 

192905) e Connarus perrotettii var angustifolius (depósito ° IAN 184393) foram obtidas a 

partir do acervo herbal da empresa brasileira de pesquisa agrícola (Embrapa) Amazônia 

Oriental, Belém / PA, Brasil. Todas estas espécies são provenientes da região amazônica e 

cultivadas no horto de plantas medicinais e aromáticas, coletanas nos anos de 2012, 2013 e 

2014. A localização geográfica do horto é 1 ° 27 '21' 'S latitude e 48 ° 30' 14 'W longitude. As 

espécies de plantas frescas foram limpas manualmente para partículas macroscópicas, secas a 

40 ° C durante 12 h, trituradas num pó fino, num moinho de laboratório e finalmente fornecidas 

sob a forma de um material seco pulverizado. Todas as espécies de plantas foram recebidas 

como materiais foliares finos, em pó e secos. Os materiais de amostra secos foram armazenados 

em dessecadores sob vácuo à temperatura ambiente até a sua utilização. 

 

4.4  PREPARO DOS EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZÔNIA 
 

Os extratos secos das espécies vegetais foram obtidos por maceração à temperatura 

ambiente (25 ° C). Após, 450 g do material vegetal seco foram mantidos em etanol a 70% (v / 

v) durante 7 dias com agitação ocasional do banho de maceração. O solvente foi renovado e o 

procedimento foi repetido três vezes, ao longo de um processo de extração de 4 semanas. Após 

completar o processo de maceração, filtrou-se metade do volume total de solvente utilizado 

para maceração (≤ 1,5 L) e evaporou-se num evaporador rotativo para se obter o extrato 

hidroetanoólico bruto de cada espécie vegetal. Uma parte deste extrato bruto foi liofilizada e o 

restante seguiu para o fracionamento. O fracionamento sequencial do extrato hidroetanólico 

(70%) foi realizado em clorofórmio (100%), acetato de etila (100%) e butanol (100%). Deste 

modo, o extrato etanólico líquido remanescente (~ 1,5 L) foi sujeito a sucessivas extrações 

líquido-líquido com clorofórmio, acetato de etila e n-butanol. Os extratos líquidos resultantes 

foram evaporados sob pressão num evaporador rotativo para se obter extratos secos butanólico, 

acetato de etila e clorofórmico. Os extratos secos foram armazenados a 4 °C para posterior 

utilização. 
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Para a determinação dos compostos triterpênicos nos extratos, pelo método otimizado 

LC-APPI-MS/MS, cerca de 50 mg do extrato, agora seco, foram ressuspendidos em 5mL de 

acetonitrila/água 50% (v/v) homogeneizados em vortex por 30 segundos, seguido por 10 

minutos de sonicação. Este extrato preparado a 1% foi diluído 20 vezes em acetonitrila, filtrado 

em filtro de PTFE 0,2 µm e injetado no sistema cromatográfico. 

Para o estudo do efeito da matriz na quantificação de triterpenos, foram obtidas curvas 

de calibração comparativas, em triplicada, no eluente cromatográfico (70% acetonitrila / água), 

que foram comparadas com as curvas de calibração obtidas no mesmo eluente cromatográfico 

adicionando 200 μL do extrato diluído (extrato a 1% diluído em acetonitrila). Todos os estudos 

de efeito de matriz foram conduzidos nos extratos hidroetanólicos (extrato hidroetanólico 70:30 

obtido após maceração) das plantas. 

O método de adição de padrão foi utilizado para quantificar os compostos nos extratos. 

Desta forma, quantidades conhecidas de soluções padrão foram adicionadas ao extrato diluído 

acima mencionado. As curvas de calibração interna do método de adição de padrão foram 

construídas em cada solução de extrato diluído adicionando quatro níveis de concentração 

diferentes, dentro dos intervalos lineares validados para os triterpernos como segue: 0,66, 1,0, 

1,33 e 13,3 mg L-1 para ácido maslínico, ácido arjúnico, friedelina e campesterol; 0,066, 0,1, 

0,132 e 2,72 mg L-1 para ácido betulínico, sitosterol e eritrodiol; 0,33, 0,5, 0,66 e 6,65 mg L-1 

para ácido ursólico e estigmasterol; 0,033, 0,05, 0,066 e 1,43 mg L-1 para lupeol, β-amirina e 

α-amirina. Todos os pontos de dados das curvas de calibração foram adquiridos em triplicata. 

 

4.5  ANIMAIS 
 

Foram utilizados camundongos Swiss machos jovens (25-28 g, 42 dias de idade) 

provenientes do biotério da Universidade Federal de Santa Maria. Os animais foram alojados a 

cada 12 em uma caixa acrílica (35x 52x17 cm) sob luz ambiente controlada em condições 

ambientais (12/12 h luz /escuro, 22 ± 1 ° C, 55% de humidade relativa). Alimentos (Supra, 

Brasil) e água potável foram fornecidos. Testes comportamentais foram realizados durante o 

ciclo de luz, das 9:00 às 17:00 h, de acordo com as normas nacionais e Legislação internacional 

(Diretrizes do Conselho Brasileiro de Experimentação Animal - CONCEA - e da EU Diretiva 

2010/63 / UE para experiências com animais). 

Todos os experimentos relatados neste estudo foram conduzidos de acordo com as 

políticas do Instituto Nacional de Saúde, Guia para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório 

(NIH Publicações N ° 80-23), revisado em 1996, e com as normas internacionais e nacionais 



59 
 

para pesquisa em animais. Parecer do Comitê de Ética e Bem Estar Animal da Universidade 

Federal de Santa Maria  nº 024/2014. Todos os esforços foram feitos para reduzir o número 

utilizado ao mínimo, bem como para minimizar o seu sofrimento.  
 

4.6  MÉTODO DE ABRASAMENTO 
 

Para este estudo, os animais foram divididos em 8 grupos, conforme a Tabela 4. O 

numero de animais utilizados foi de 61. 

 

Tabela 4 - Grupos de animais estudados. 

 

Grupo Abrasados Trartamento Desafio 

1 Salina Salina Salina 

2 Salina Extrato Jatropha gossypiifolia  Salina 

3 Salina Salina PTZ 

4 Salina Extrato Jatropha gossypiifolia PTZ 

5 PTZ Salina Salina 

6 PTZ Extrato Jatropha gossypiifolia Salina 

7 PTZ Salina PTZ 

8 PTZ Extrato Jatropha gossypiifolia PTZ 

 

Os camundongos foram injetados via intraperitoneal (ip) com solução salina (10 ml / 

kg) ou PTZ (35 mg / kg) três vezes por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) por 5 

semanas, seguidas de um intervalo sem aplicação de 1 semana. Após cada injeção de PTZ, o 

comportamento convulsivo foi observado durante 20 minutos e classificado nas seguintes 

etapas: estágio 0, nenhuma mudança de comportamento; estágio 1, hipoatividade e imobilidade; 

estágio 2, dois ou mais mioclonias isoladas; estágio 3, convulsões crônicas generalizadas com 

preservação do reflexo de endireitamento; estágio 4, convulsões generalizadas clônicas ou 

tônico-clônicas com perda do reflexo de endireitamento; estagio 5, convulsões motoras 

generalizadas (RACINE, 1972).  

Um animal foi considerado abrasado quando apresentou 3 convulsões em três sessões 

consecutivas de tratamento com PTZ. Os animais que atingiram o critério de abrasamento foram 

então, após uma semana de intervalo, tratados com doses de 1, 10 e100 mg Kg-1 de extrato 

hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia. Após 30 minutos, foram desafiados com PTZ (35 mg 
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/ kg, ip) ou solução salina. Os camundongos foram monitorados por vídeo por 20 min e a 

latência para o mioclonia e convulsões tônico-clônicas generalizadas foram gravadas. Os 

animais foram eutanasiados por decapitação no final do período de observação. O córtex 

cerebral foi rapidamente removido e armazenado a -80 °C até processamento. Pode-se observar 

na Figura 17, o fluxograma do tratamento aplicado. 

 

Figura 17 - Fluxograma do tratamento aplicado segundo o método de abrasamento. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.7  PREPARO DAS AMOSTRAS DE TECIDO CEREBRAL PARA DETERMINAÇÃO 
DAS PROSTAGLANDINAS 
 

As amostras de cérebro de camundongos foram coletadas e separadas em córtex e 

hipocampo. Ambos os tecidos foram submetidos ao mesmo processo de extração, baseado no 

método proposto por Masoodi e colaboradores (2007). Os tecidos foram homogeneizados em 

metanol 15% (v/v), seguido de incubação no gelo por 30 minutos. Este homogenato foi 

submetido à centrifugação 12000 rpm por 30 minutos. O sobrenadante resultante foi acidificado 

com HCl 0,1 M e imediatamente aplicado ao sistema SPE (cartuchos constituídos por 500 mg 

de fase estacionária C-18 de 55 µm de diâmetro de partícula), pré-condicionado com 20 mL de 

metanol, seguido por 20 mL de água. Depois de percolar as amostras, o sistema foi lavado com 

20 ml de metanol 15% (v/v), 20 ml de água e 10 ml de hexano. A extração foi completada com 

a eluição de prostaglandinas com 15 mL de metil formiato. 
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O eluato obtido do SPE foi evaporado sob atmosfera de nitrogênio até o volume final 

de aproximadamente 500 µL e diluído em 1 mL de etanol. As amostras que não foram 

imediatamente injetadas no sistema cromatográfico foram armazenadas a – 80°C. 

Os extratos diluídos foram então injetados no sistema cromatográfico. Para a 

quantificação foi utilizado o método de adição do padrão. As curvas de calibração interna do 

método foram construídas em cada solução de extrato diluído, adicionando três níveis de 

concentração dentro das faixas lineares validadas para a determinação de prostaglandinas. As 

concentrações foram: 11,90, 22,72 e 32,61 μg L-1 para todos os compostos. Todos os pontos de 

dados das curvas de calibração foram adquiridos em triplicata. 

Para o estudo do efeito da matriz, na quantificação de prostaglandinas, foram obtidas 

curvas de calibração comparativas em triplicata no eluente cromatográfico 

(acetonitrila/água/ácido acético 45:55:0,02), que foram comparadas com as curvas de 

calibração obtidas no mesmo eluente cromatográfico adicionando 200 μL de extrato diluído. 

 

4.8  ANÁLISE ESTATISTICA 
 

Foi utilizado um Rank de alinhamento (ART do inglês Aligned Rank Transform) para 

análise de dados fatoriais não paramétricos. Os dados de latência para mioclonia e latência para 

crise generalizada foram alinhados e ranqueados pelo ART e em seguida analisados por uma 

ANOVA de duas vias e p < 0,05 foi considerado significante. Os resultados da quantificação 

das prostaglandinas foramalinhados através do rank ART, em seguida, analisados por uma 

ANOVA de três vias e p < 0,05 foi considerado significante. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DOS MÉTODOS 
 

5.1.1  Desenvolvimento do método UHPLC-APPI-MS/MS para determinação de 
compostos terpênicos 

 

Após a preparação das soluções padrão descritas no item 4.2 iniciou-se o 

desenvolvimento do método.  

A escolha de uma fonte de ionização adequada na detecção por massas é um passo 

importante para se obter uma boa análise estrutural e quantificação. A ionização por 

electrospray (ESI) e a ionização química à pressão atmosférica (APCI) são as técnicas de 

ionização mais utilizadas em LC-MS. No entanto, a fotoionização a pressão atmosférica (APPI) 

tem expandido a gama de compostos (polares e não polares) que podem ser ionizados e 

detectados por LC-MS (RHOURRI-FRIH et al., 2009; KOSTIAINEN et al., 2003). 

Considerando que a ESI é eficiente para a ionização de compostos polares e iônicos e que 

triterpenos têm massa molecular elevada e relativamente baixa polaridade, ambas as fontes 

APCI e APPI podem ser mais apropriadas para a análise. 

Neste estudo, ambas as fontes APCI e APPI foram testadas, uma vez que estas têm 

mostrado boas respostas para compostos não polares. Contudo, as maiores intensidades de sinal 

foram observadas quando se utilizou a fonte APPI (Tabela 5). Este fato sugere que uma 

ionização deficiente pode ocorrer com a fonte de APCI, pela formação de clusters de solventes 

protonados com uma afinidade elevada por prótons. Deste modo, apenas alguns compostos 

triterpênicos têm uma afinidade protônica mais elevada do que os agrupamentos de solventes 

(ROBB et al., 2000; MAURI et al., 2003). 

Rhourri-Frih e colaboradores (2009) sugerem o uso de uma fonte APPI com tolueno 

como o dopante. Estas condições proporcionam a maior intensidade de sinal e os limites mais 

baixos de detecção, uma vez que o uso de um foto-dopante ionizável aumenta a eficiência da 

ionização. No caso de compostos triterpênicos, o íon molecular é obtido quando o radical de 

tolueno (radical benzilo) tem uma afinidade protônica mais baixa do que os grupos de solventes 

(por exemplo, clusters de metanol). Assim, o íon radical reage de acordo com a equação 1: 

 

Sn + D•+ → [Sn+ H]+ + (D − H)•  (1) 
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Tabela 5 - Estudo comparativo da intensidade do sinal obtido para os compostos triterpênicos 
usando APPI e APCI como fontes de ionização. 

 

Compostos 

triterpênicos 

Fonte APPI 

(área do pico) 

Fonte APCI 

(área do pico) 

Ácido arjúnico 465 67 

Ácido maslínico 181 26 

Ácido betulínico 56686 8146 

Ácido ursólico 9602 1380 

Eritrodiol 75391 10834 

Lupeol 1457 209 

β-amirina 14347 2062 

α-amirina 8547 1228 

Friedelina 14080 2023 

Sitosterol 29986 4309 

Estigmasterol 1529 220 

Campesterol 22233 3195 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Onde Sn é o conjunto de moléculas de solvente e D•+ é o radical-catiônico de tolueno, 

esta reação leva à formação de [Sn+ H]+. A molécula protonada [M + H] + do analito é então 

obtida, como mostrado na equação 2 (RHOURRI-FRIH et al., 2009; GROSS, 2011; HANOLD 

et al., 2004). 

 

M + [Sn + H]+ → [M + H]+ + Sn  (2) 
 

Isto sugere que a afinidade protônica dos compostos estudados é maior do que a dos 

grupos de solventes protonados. O fragmento de íon [M + H - H2O] + observado para a maioria 

dos compostos é obtido por uma perda de água da molécula protonada [M + H] +, como pode 

ser visto no espectro de massa do lupeol na Figura 18 (RHOURRI-FRIH et al., 2009). 
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Figura 18 - Espectro de massas do composto lupeol (1 mg L-1) fonte APPI, modo positivo. 
Condições de fonte: temperatura do vaporizador: 300 ° C, temperatura do gás: 350 ° C, pressão 
do nebulizador: 45 psi, fluxo de gás: 10 L min-1, tensão capilar: 5500 V, fluxo de dopante: 55 
μL min-1 e volume de injeção de 5 μL. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As condições da fonte foram otimizadas segundo os parâmetros apresentados na Tabela 

6. Estes foram testados para a mistura dos 12 compostos estudados, pois a fonte de íons deve 

ionizar todos os compostos simultaneamente, uma vez que seus parâmetros não podem ser 

alterados durante a corrida. Assim, injetou-se 5 μL da solução mix diretamente no 

espectrômetro de massas. Os valores de temperaturas, fluxos, pressão, voltagem e descarga da 

agulha corona foram limitados pelo equipamento (valor máximo suportado pelo equipamento). 

Foram realizadas injeções variando um dos parâmetros e mantendo os demais fixos, assim 

pode-se observar uma melhora no sinal. A condição final de operação da fonte de íons está 

apresentada na Tabela 6. 

Observou-se uma dependência significativa da temperatura de secagem do gás e da 

temperatura de vaporização com fluxo do eluente cromatográfico. Estes foram ajustados para 

350 e 300 °C, respectivamente. Uma vez que o fluxo de gás também ajuda na secagem do spray 

formado, observou-se um aumento do sinal com um aumento do fluxo de gás e da pressão do 

nebulizador. Assim, as condições otimizadas para estes parâmetros foram 10 L min-1 e 45 psi, 

respectivamente. 
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Tabela 6 - Parâmetros testados e condição otimizada da fonte APPI 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No caso de triterpenos, um aumento no fluxo de dopante resulta num aumento no nível 

de ionização. No entanto, um excesso de tolueno pode levar a uma supressão do sinal na fonte. 

Assim, a ionização foi realizada com um fluxo de tolueno de 55 μL min-1. A tensão capilar 

determina a taxa de entrada de íons no espectrômetro de massa, e 5500 V foi considerada a 

tensão ideal para esses compostos. 

Em seguida, através da injeção individual de cada um dos compostos diretamente no 

espectrômetro de massas na concentração de 5 mg L-1, foi possível obter o espectro de massas 

de cada padrão e otimizar os parâmetros do espectrômetro de massas, a energia do fragmentor 

e a energia da célula de colisão. Com isso, verificou-se a possibilidade de realização do 

monitoramento seletivo da reação (MRM), uma vez que os compostos triterpênicos 

apresentaram uma boa intensidade de sinal e perda significativa de massa no modo. Este modo 

de operação do analisador foi escolhido. A polaridade negativa também foi testada, mas os 

sinais obtidos para os analitos foram menos intensos. As condições otimizadas para os íons 

precursor e produto, os valores m / z e os parâmetros de detecção MS são mostrados na Tabela 

7. 

Após a otimização dos parâmetros da fonte e do espectrômetro de massas, injetou-se na 

coluna cada composto individualmente na concentração de 5 mg L-1 a fim de verificar o tempo 

de retenção de cada composto. Com o intuito de alcançar uma boa separação e maior 

sensibilidade dos analitos, foram estudados diferentes modificadores orgânicos de fase móvel, 

como metanol e acetonitrila. Além disso, foi testada a acidificação da fase móvel com ácido 

Parâmetro Range de variação testada Condição otimizada 

Temperatura do vaporizador (°C) 275, 300, 325, 350 300 

Temperatura do gás (°C) 250, 275, 300, 325, 350 350 

Nebulizador (psi) 30, 35, 40, 45, 50 45 

Fluxo de gás (L/min) 5, 8, 10, 13 10 

Voltagem do capilar (V) 3500, 4000, 4500, 5000,5500 5500 

Fluxo de dopante (µL/min) 45, 50, 55, 60, 65 55 

Fragmentor (V) 0 a 200  

Energia da célula de colisão (V) 0 a 40  
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acético (0,05; 0,1; 0,5; e 1%). Foi evidenciado que a acidificação não alterou o tempo de 

retenção dos compostos, bem como não ajudou na ionização dos mesmos. O modificador 

orgânico escolhido foi a acetonitrila, pois promoveu maior tempo de retenção dos compostos e 

melhorou a resolução dos picos. 

 

Tabela 7 - Parâmetros do espectrômetro de massas para detecção de triterpenos. 

 

Compostos   Íon precursor 

(m/z) 

Íon produto 

(m/z) 

Fragmentor (V) Energia da 

célula de 

colisão (eV)  

Ácido Arjúnico 489.3 408.9 120 10 

  472.7   

Ácido Maslínico 473.3 411.0 75 6 

  149.0   

Ácido Betulínico 439.4 393.5 90 15 

  287.0   

Ácido Ursólico 439.4 203.3 120 20 

  191.0   

Eritrodiol 425.4 217.3 124 20 

  177.0   

Lupeol 409.1 109.1 120 32 

  137.2   

β-amirina 409.1 109.1 120 32 

  149.1   

α-amirina 409.1 109.1 135 32 

  134.9   

Friedelina 409.1 109.1 110 32 

  121.1   

Sitosterol 396.9 109.1 130 32 

  146.9   

Estigmasterol 394.7 159.0 80 33 

  118.9   

Campestrol 382.8 160.8 135 25 

  133.0   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Assim a separação dos 12 compostos triterpênicos estudados foi alcançada, como 

mostra a Figura 19, aplicando-se um gradiente que consistiu inicialmente em 70% 

acetonitrila/água de 0 a 3,5 minutos, seguida de uma rampa de gradiente onde, em 4,0 minutos, 

a condição final é 100% acetonitrila, condição esta que foi mantida até o final da corrida em 8 

minutos. O volume de injeção foi 5μL e o gradiente de fluxo foi 0,6 ml/min de 0 a 3,5 minutos, 

subindo para 0,8 ml/min em 4,0 minutos. O tempo de reequilíbrio do sistema foi de 4 minutos. 

A temperatura da coluna foi mantida em 37°C. 

Observando os cromatogramas obtidos para cada composto, é possível observar duas 

co-eluições para estigmasterol e campesterol, além de uma baixa resolução de ácido betulínico 

e ursólico. O pico adicional (Figura 19) na transição em massa do sitosterol (397109) 

corresponde provavelmente a um fragmento de estigmasterol, porque eles têm uma estrutura 

muito semelhante. No entanto, os picos que são mal resolvidos têm uma razão m / z diferente. 

Como o analisador está operando, no modo MRM, os valores de relação m / z monitorizados 

são selecionados para representar o composto alvo, isto é, o espectrômetro de massas detecta 

uma razão m / z de cada vez (GROSS, 2011). Isto pode ser visto nos cromatogramas extraídos 

para cada relação m / z (Figura 19). Já os sinais de compostos isobáricos, tais como lupeol, β-

amirina, α-amirina e friedelina, foram separados cromatograficamente. Verificou-se também 

que a resolução calculada para os compostos β-amirina e α-amirina (picos 7 e 8) era superior a 

1,2, de acordo com a resolução mínima requerida para picos adjacentes.  
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Figura 19 - Cromatograma da separação dos triterpenos (1) ácido arjúnico (2) ácido maslínico, 
(3) ácido betulínico, (4) ácido ursólico, (5) eritrodiol, (6) lupeol, (7) β-amirina, (8) α-amirina, 
(9) friedelina (10) sitosterol, (11) estigmasterol, (12) campesterol. Coluna Zorbax SB-C18 
2.1x50 mm 1.8μm, fase móvel 70% acetonitrila/água até 3,5 minutos, 4,0 minutos a condição 
final é 100% acetonitrila. Fluxo 0,6 ml/min até 4 minutos, 0,8 ml/min em 5 minutos. Volume 
de injeção 5µL. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.2  Desenvolvimento do método por UHPLC-ESI-MS/MS para a determinação de 
prostaglandinas 

 

O método para a determinação das prostaglandinas se baseou no trabalho de Masoodi e 

colaboradores (2007), no qual os autores determinaram 27 prostanóides e isoprostanas por um 

método LC-ESI-MS/MS.  

Da mesma forma como foi feito para os compostos terpênicos, a escolha da fonte de 

ionização das prostaglandinas é de grande importância para a análise. Como as prostaglandinas 

têm peso molecular e polaridade elevada, a fonte de ESI foi escolhida. 

A fonte de ionização ESI utiliza energia elétrica para auxiliar a transferência de íons da 

solução para a fase gasosa antes de serem submetidos à análise espectrométrica de massa. A 

transferência de espécies iônicas da solução para a fase gasosa por ESI envolve três etapas: (I) 

dispersão de um spray fino composto por micro gotículas carregadas, seguida por (II) 

evaporação do solvente e (III) uma explosão coulombiana que expele o íon das gotículas 

altamente carregadas (HO et al., 2003;). 

As prostaglandinas são ácidos carboxílicos e têm pKa na faixa de 4 – 5, que, quando 

solvatadas pelo eluente (pH = 4,75), pode ser apresentadas em forma neutra ou desassociada, 

como mostrado na equação 3 (CLAYDEN et al., 2012). 

 

[HA] ↔ [A-] + [H+]  (3) 
 

Onde [HA] é a forma neutra e [A -] é a forma dissociada (base conjugada). Neste caso, 

a forma dissociada é analisada; esta espécie carregada negativamente assegura uma boa 

intensidade de sinal e permite o uso de um modo de detecção negativo que apresenta um nível 

mínimo de possíveis interferências. 

As condições de fonte foram otimizadas, testando os parâmetros mostrados na Tabela 8. 

Neste caso foi observada uma dependência significativa da temperatura de secagem de gás com 

o fluxo de eluente a partir do sistema cromatográfico. Contudo, em temperaturas mais elevadas, 

o sinal do analito diminui em virtude de uma possível degradação térmica. A temperatura de 

secagem do gás foi ajustada a 270 °C. Como o fluxo de gás também auxilia na secagem do 

spray, observou-se um aumento no sinal com um aumento no fluxo de gás e pressão do 

nebulizador; assim, as condições otimizadas para esses parâmetros foram 10 L min-1 e 30 psi, 

respectivamente. A tensão aplicada no capilar foi de 3000 V. 
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Tabela 8 - Parâmetros testados e condição otimizada da fonte ESI. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Da mesma forma como feito para os triterpenos, injetou-se individualmente cada um 

dos compostos diretamente no espectrômetro de massas na concentração de 1 mg L-1, sendo 

possível a obtenção do espectro de massas de cada padrão e a otimização dos parâmetros do 

espectrômetro de massas; a energia do fragmentor e a energia da célula de colisão. Verificou-se 

a possibilidade de realizar o monitoramento seletivo de reações (MRM). Uma vez que as 

prostaglandinas apresentaram boa intensidade de sinal e perda significativa de massa na 

polaridade negativa, este modo de operação do analisador foi escolhido. As condições 

otimizadas para a identificação dos íons precursores e produtos, e os valores m / z monitorados 

são apresentados na Tabela 9. 

Após a otimização destes parâmetros, aplicou-se a primeira parte do gradiente 

desenvolvida por Masoodi e colaboradores (2007). Assim, foi estabelecida uma condição 

isocrática de eluição para as PGs que consistiu em acetonitrila/água/ácido acético 45:55:0,02 

(v/v/v) e tempo de corrida de 3 minutos. O volume de injeção foi 5μL e o fluxo cromatográfico 

de 0,4 mL/min. A coluna cromatográfica foi mantida a 23 °C durante a corrida. O resultado 

desta adaptação do método pode ser visualizado na Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Range de variação testada Condição otimizada 

Temperatura do gás (°C) 200, 250, 270, 300 270 

Nebulizador (psi) 20, 30 e 60 30 

Fluxo de gás (L/min) 5, 8, 10, 12 10 

Voltagem do capilar (V) 2500, 3000, 3500 e 4000 3000 

Fragmentor 0 a 200  

Energia da célula de colisão 0 a 40  
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Tabela 9 - Parâmetros do espectrômetro de massas para determinação dos prostanóides 

 

Compostos   Íon precursor 

(m/z) 

Íon produto 

(m/z) 

Fragmentor 

(V) 

Energia da 

célula de 

colisão (eV)  

PGF1α 369.2 245.2 168 22 

  163.1   

TXB2 369.2 195.1 106 6 

  169.1   

PGF2α 353.2 193.2 183 22 

  309.2   

PGE2 351.2 271.2 116 10 

  315.2   

PGD2 351.2 271.2 91 10 

  315.2   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando o cromatograma de íons totais obtido, é possível verificar uma baixa 

resolução entre os picos de PGF1α, TXB2 e PGF2α. Contudo, estes picos têm uma razão m / z 

diferente para o íon precursor e produto. Com o detector operando no modo MRM, as m / z 

monitoradas são selecionados para representar o composto alvo, isto é, o espectrômetro de 

massas detecta uma transição da razão m / z de cada vez (GROSS, 2011). Isto pode ser 

observado nos cromatogramas extraídos para cada razão m / z (Figura 20), em que compostos 

com a mesma massa de íons precursores (PGF1α, e TXB2) podem co-eluir no mesmo pico, 

porque serão distinguidos pelo analisador através do íon produto. A PGF2α tem diferentes íon 

precursor e produto e também é distinguida pelo analisador. A PGE2 e a PGD2 têm a mesma 

razão m / z para o íon precursor e íon produto, devendo ser separadas cromatograficamente.  
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Figura 20 - Cromatograma da separação das prostaglandinas (1) PGF1α, (2) TXB2, (3) PGF2α, 
(4) PGE2, (5) PGD2. Coluna Poroshell 120 EC C-18 3.0 x 50 mm 2.7 μm, fase móvel 
acetonitrila/água/ácido acético 45:55:0,02. Fluxo 0,4 ml/min. Volume de injeção 5µL. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2  ESTUDO DE SUPRESSÃO IÔNICA POR EFEITO DE MATRIZ E CO-ELUIÇÃO 
 

Para se ter maior conhecimento do método e, consequentemente maior exatidão na 

medida, avaliou-se o efeito de matriz na determinação dos compostos triterpênicos e na 

determinação de prostaglandinas, uma vez que os extratos de plantas e os tecidos cerebrais 

constituem matrizes complexas.  

É bem conhecido que o efeito da matriz pode ter duas implicações principais em termos 

de quantificação: (I) perda significativa de sensibilidade e consequente não detecção de certos 

analitos; (II) a exatidão e a precisão do método podem ser afetadas (ARDREY, 2003). 

Em muitos casos, quando os métodos envolvem padrão interno ou padrões externos, as 

soluções utilizadas, para construir o gráfico de calibração, são preparadas em solventes puros e 

as intensidades dos sinais obtidos não refletem nenhuma interação do analito e do padrão 
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interno com a matriz ou do efeito que a matriz pode ter na performance do espectrômetro de 

massas (ARDREY, 2003). 

Neste estudo foi verificado o efeito de matriz, observando-se as diferentes inclinações 

das curvas de calibração externa e interna para compostos terpênicos e prostaglandinas (Figura 

21 e 22 respectivamente). 

 

Figura 21 – Estudo comparativo de supressão iônica, por efeito de matriz, para curvas de 
calibração externa e interna para friedelina (A) e lupeol (B). Amostra da matriz: 50 mg de 
extrato seco ressuspenso em 5 mL de acetonitrila a 50% em H2O (v / v). O extrato a 1% foi 
diluído 20 vezes em acetonitrila e filtrado em um filtro de PTFE de 0,2 μm antes da injeção no 
sistema cromatográfico. 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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É possível observar (Figura 21) na curva (A), referente a friedelina, que as inclinações 

das curvas não são tão diferentes, demonstrando uma pequena influência da matriz sobre este 

composto. Na curva (B), a calibração externa teve uma inclinação maior que a calibração 

interna para o lupeol, mostrando o efeito supressor de sinal causado por íons presentes na 

matriz. 

Estudou-se também a supressão de sinal dos compostos que são eluídos no mesmo 

tempo de retenção, para avaliar o quanto um composto interfere no sinal do outro (Tabela 10). 

Neste caso, algumas interferências positivas (aumento de sinal), para o sitosterol, 

estigmasterol e friedelina, bem como interferências negativas (perda de sinal), para o ácido 

arjunico e β-amirina foram observadas. Vale ressaltar que a maioria das interferências 

observadas foram negativas. Assim, é possível inferir que os ácidos arjúnico e maslínico sofrem 

supressão de sinal na presença um do outro. O ácido betulínico teve seu sinal suprimido pela 

presença de ácido ursólico. Além disso, a β-amirina provoca interferência na detecção de lupeol 

e α-amirina e friedelina causam interferência mútua na presença uma da outra.  

Os resultados da supressão (matriz e compostos co-eluídos), para cada composto 

estudado, estão apresentados na Tabela 10.  

Tabela 10 - Supressão iônica por efeito de matriz e co-eluição de analitos para compostos 
terpênicos 

 
Compostos terpênicos Supressão iônica causada 

pela matriz (%) 
Supressão iônica causada 

por co-eluições (%) 
Ácido arjúnico -73,03 -51,08 

Ácido maslínico -75,46 -33,82 

Ácido betulínico -69,71 -35,18 

Ácido ursólico -60,91 -7,39 

Eritrodiol -65,79 29,69 

Lupeol -91,40 -16,37 

β-amirina -95,35 -1,95 

α-amirina -94,61 -23,38 

Friedelina -23,95 -42,55 

Sitosterol -94,78 7,83 

Estigmasterol -78,73 4,93 

Campestrol -82,75 -8,06 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Este mesmo estudo de supressão iônica foi aplicado para a determinação de 

prostaglandinas (Figura 22). 

 

Figura 22 - Estudo comparativo de supressão iônica, por efeito de matriz, para curvas de 
calibração externa e interna para PGE2 (A) e PGF1 (B). Amostra da matriz: eluato de SPE 
evaporado sob uma atmosfera de nitrogênio até um volume final de aproximadamente 500 μL 
diluído em 1 mL de etanol  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como pode ser observado em (A), a calibração externa tem uma inclinação maior que a 

calibração interna para PGE2, mostrando o efeito de supressão de íons causado pela matriz. Na 

curva (B) para PGF1α, as inclinações não foram tão diferentes, demonstrando uma pequena 
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influência da matriz sobre este composto. Na Tabela 11 são apresentadas as percentagens de 

supressão por efeito de matriz para cada composto. 

Tabela 11 - Supressão iônica por efeito de matriz para as prostaglandinas. 

 

Prostaglandinas Supressão iônica causada 

pela matriz (%) 

PGF1α 20,46 

TXB2 18,18 

PGF2α 57,33 

PGE2 55,66 

PGD2 30,16 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Finalmente, para minimizar os efeitos da matriz, utilizou-se o método de adição de 

padrão para a avaliação quantitativa de PGs em extratos de tecidos cerebrais e compostos 

terpênicos em extratos de plantas medicinais. Este método envolve a determinação de 

quantidades desconhecidas do analito, através de adições crescentes de volumes conhecidos de 

solução padrão do analito na amostra. O aumento do sinal é relacionado com a quantidade de 

padrão adicionada e a quantidade do analito presente originalmente na amostra. Assim, os 

efeitos de supressão causados pela matriz foram os mesmos para padrões e analitos encontrados 

nas amostras (ARDREY, 2003). 

 

5.3  VALIDAÇÃO DOS MÉTODOS DESENVOLVIDOS 
 

Após o desenvolvimento e estudos de efeito de matriz, ambos os métodos foram 

avaliados quanto a sua linearidade, precisão intra-dia e inter-dia, limite de determinação e 

quantificação e sua exatidão. Para se verificar a linearidade dos métodos, fez-se uso da 

regressão linear determinada pelo método dos mínimos quadrados, com base em ensaio da 

resposta do equipamento em função da concentração dos analitos. Desta forma, foram injetadas 

em triplicata soluções de níveis variados de concentração (sete níveis) que variaram conforme 

o mostrado nas Tabelas 12 e 13 para cada analito. Observaram-se valores de coeficiente de 

correlação linear, acima de 0,98, para ambos os métodos, mostrando uma boa correlação linear. 
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Para realizar o ensaio de precisão, foram preparadas amostras sintéticas através da 

diluição das soluções estoque na fase móvel em concentrações próximas aos limites inferior, 

médio e superior da curva analítica. A precisão intra-dia e inter-dia foi avaliada através da 

realização de três injeções da mesma amostra sintética no mesmo dia e em três dias 

consecutivos, respectivamente. Verificou-se bons resultados para precisão intra-dia, com 

valores menores que 8%, bem como a precisão inter-dia também se mostrou dentro dos limites 

esperados, ficando menor que 11% para todos os compostos nas faixas de concentração 

estudadas (AOAC, 2012). 

Os limites de determinação (LD) e limite de quantificação (LQ) foram calculados a 

partir do método sinal ruído (cinco replicatas). O LD foi estimado a partir da equação LD = 3 

x S /b onde S é a estimativa do desvio padrão do branco e b é o coeficiente angular da curva 

analítica. De forma semelhante, os valores de LQ foram estimados a partir da equação LQ = 10 

x S/b. Os valores encontrados estão apresentados nas Tabelas 12 e 13 para os dois métodos 

desenvolvidos. 

A exatidão dos métodos foi avaliada através da adição à amostra de quantidades 

conhecidas dos compostos em três níveis de concentração, próxima ao limite inferior, médio e 

superior da curva analítica. Para quantificação dos compostos foi utilizado o método de adição 

do padrão onde concentrações crescentes do mesmo analito são adicionadas a amostra, obtendo-

se a curva analítica nas mesmas condições da amostra. A concentração é encontrada através da 

equação da reta obtida, igualando y=0. Esta concentração corresponde à recuperação do valor 

adicionado inicialmente a amostra. Nas Tabelas 12 e 13 observa-se que os valores encontrados 

estão de acordo com os parâmetros da AOAC, com valores entre 80 a 110% para os triterpenos 

e 60 a 115% para as prostaglandinas nas concentrações estudadas. 

 
  



79 
 

Tabela 12 - Parâmetros de validação para a determinação de prostaglandinas por LC-MS/MS 

 

Parâmetros PGD2 PGE2 PGF1α PGF2α TXB2 

Precisão intra-

dia (DPR%) 

1,24 0,71 1,38 1,20 2,16 

Precisão inter-

dia (DPR%) 

2,99 1,52 4,81 1,33 5,65 

Faixa Linear 

(µg L-1) 

1 – 1000 1 – 1000 1 - 1000 1 – 1000 5 - 1000 

Recuperação 

no cortex(%) 

93,61 a 113,82 87,44 a 115,96 96,78 a 122,57 103,31 a 116,73 80,27 a 115,27 

Recuperação 

no hipocampo 

(%) 

70,64 a 109,99 86,43 a 115,0 80,14 a 109,57 83,39 a 109,28 60,63 a 116,70 

LD (µg L-1) 0,41 0,49 0,25 0,27 1.09 

LQ (μg L-1) 1,38 1,64 0,83 0,89 3,64 

Coeficiente de 

correlação (r) 

0,999 0,993 0,996 0,993 0,998 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 13 - Parâmetros de validação para o método de determinação de compostos triterpênicos por LC-MS/MS 

 

  Precisão 

intra-dia 

(DPR%) 

Precisaão 

inter-dia 

(DPR%) 

Faixa 

Linear 

(µg/L) 

Coeficiente de 

correlação (R) 

Limite de 

determinação 

(μg/L) 

Limite de 

Quantificação 

(µg/L) 

Recuperação 

(%) 

Ác. Arjúnico 1,10 5,54 100 a 10.000 0,994 16,8 56,1 82,34 a 86,36 

Ác maslínico 1,59 3,58 100 a 10.000 0,998 18,6 62,0 94,37 a 108,35 

Ác. betulínico 0,18 3,92 50 a 5.000 0,995 2,0 6,7 85,78 a 105,53 

Ác. Ursólico 2,09 2,28 50 a 5.000 0,998 2,7 9,1 87,66 a 96,45 

Alfa-amirina 1,91 4,92 10 a 1.000 0,997 0,4 1,3 84,70 a 102,83 

Beta-amirina 1,09 2,10 10 a 1.000 0,996 0,5 1,8 103,74 a 109,99 

Campesterol 0,50 9,16 50 a 10.000 0,999 2,6 8,7 80,62 a 102,67 

Eritrodiol 1,61 8,55 50 a 5.000 0,995 1,4 4,5 97,07 a 103,92  

Estgmasterol 1,87 8,17 250 a 5.000 0,986 23,6 78,6 86,16 a 102,73 

Friedelina 1,12 8,21 1.000 a 10.00 0,988 157,9 526,4 95,75 a 103,95 

Lupeol 0,618 3,43 10 a 1.000 0,996 2,0 6,6 83,71 a 91,72 

Sitosterol 1,68 6,05 50 a 5.000 0,995 1,5 4,9 94,18 a 94,80   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.4  APLICAÇÃO DO MÉTODO DESENVOLVIDO POR UHPLC-APPI-MS/MS PARA 
A DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS TERPÊNICOS 

 
Após os estudos para o desenvolvimento do método, estudo de efeito de matriz e 

validação, o método para determinação de triterpenos foi aplicado no extrato hidroetanólico, 

fração acetato e fração butanólica da primeira, segunda e terceira coleta das sete espécies de 

plantas medicinais da Amazônia.  

A região amazônica apresenta duas estações bem definidas caracterizadas por um 

período seco (julho a outubro) e um período chuvoso (dezembro a maio), enquanto julho e 

novembro constituem períodos de transição. O clima da região é considerado quente e úmido 

com pequena amplitude térmica (ANANIAS et al., 2010). Assim, a coleta das plantas 

medicinais ocorreu durante a estação chuvosa nos anos de 2012, 2013 e 2014.  

A Figura 23 mostra o cromatograma obtido na análise da Cecropia obtusa, onde é 

possível verificar os picos referentes ao ácido ursólico, α-amirina, β-amirina e lupeol. E as 

Tabelas 14, 15 e 16 apresentam as concentrações dos compostos terpênicos nos diferentes 

extratos nas diferentes coletas. 

 

Figura 23 - Cromatograma obtido na análise do extrato hidroetanólico de 1° coleta da espécie 
Cecropia obtusa, (4) ácido ursólico, (6) lupeol, (7) β-amirina, (8) α-amirina. 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 14 - Resultados da determinação de compostos triterpênicos (mg Kg-1) nas frações hidroetanólica, acetato e butanólica das plantas estudadas 
na 1ª coleta (n=3). 

 
 

Ác. 

betulínico 

RSD(%) Ác. 

Ursólico 

RSD(%) β-

amirina 

RSD(%) β-

amirina 

RSD(%) Eritrodiol RSD(%) Lupeol RSD(%) Sitosterol RSD(%)

Mansoa alliacea 
              

Extrato 

hidroetanólico 

82,50 1,31 nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

Fração acetato de 

etila 

--- --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

Fracão butanol <LQ --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

Bauhinia 

variegata  

              

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- 12,34 1,91 26,96 6,08 nd --- 6,80 8,56 42,13 10,02 

Fração acetato de 

etila 

nd --- <LQ --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

Bauhinia 

alboflava  

              

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- 28,98 9,26 250,75 19,00 nd --- 204,80 5,24 nd --- 

Fração acetato de 

etila 

nd --- nd --- 46,00 7,53 26,17 4,73 nd --- 31,00 8,32 44,74 1,55 
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Cecropia obtusa 
              

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- 0,425 15,18 336,35 5,43 371,96 6,20 1,62 3,43 197,47 3,91 nd --- 

Fração acetato de 

etila 

nd --- 231,91 13,35 <LQ --- <LQ --- nd --- nd --- nd --- 

Fracão butanol nd --- <LQ --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

Cecropia palmata 
              

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- 98,27 6,90 117,46 8,91 nd --- 86,25 2,34 nd --- 

Fração acetato de 

etila 

nd --- 1123,42 
 

nd --- nd --- nd --- 564,38 5,11 62,74 1,55 

Jatropha 

gossypiifolia  

              

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- 470,96 2,34 209,56 9,96 nd --- 5,01 7,80 nd --- 

nd = não detectado 

<LQ = Menor que o limite de quantificação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 15 - Resultados da determinação de compostos triterpênicos (mg Kg-1) nas frações hidroetanólica, acetato e butanólica das plantas estudadas na 2ª coleta (n=3). 

 
 

Ác. 

Arjúnico 

RSD(%) Ác 

maslínico 

RSD(%) Ác. 

betulínico 

RSD(%) Ác. 

ursólico 

RSD(%) α-

amirina 

RSD(%) β-

amirina 

RSD(%) Eritrodiol RSD(%) Friedelina RSD(%) Lupeol RSD(%) Sitosterol RSD(%) 

Mansoa 

alliacea 

                    

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- nd --- 10473,13 9,09 nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

Fração acetato 

de etila 

nd --- nd --- nd --- 4638,08 
 

nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

Fracão butanol nd --- nd --- nd --- <LQ 
 

nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

Connarus 

perrottetii 

                    

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 534,73 4,21 nd --- 

Fração acetato 

de etila 

nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- <LQ 
 

nd --- 

Bauhinia 

variegata  

                    

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- nd --- nd --- 313,66 12,34 202,59 6,18 nd --- 490,91 4,04 51,99 7,73 793,58 1,05 

Fração acetato 

de etila 

nd --- nd --- nd --- 175,50 9,17 121,36 13,83 95,73 9,83 nd --- nd --- 77,78 3,72 114,47 0,83 

Fracão butanol nd --- nd --- nd --- nd --- 33,02 5,43 10,06 1,67 nd --- nd --- 102,84 3,14 111,63 1,82 

Bauhinia 

alboflava  

                    

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- nd --- <LQ --- 98,49 7,22 217,98 13,54 nd --- nd --- 136,92 9,15 nd --- 

Cecropia 

obtusa 

                    

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- nd --- 66,85 4,12 12,20 7,40 6,01 4,12 1,62 3,43 nd --- 14,51 6,33 nd --- 

Fração acetato 

de etila 

nd --- nd --- nd --- <LQ --- nd --- 156,52 5,66 nd --- nd --- nd --- nd --- 

Cecropia 

palmata 

                    

Extrato 

hidroetanólico 

<LQ --- <LQ --- 154,92 7,25 2568,72 11,48 nd --- nd --- nd --- nd --- 231,39 9,56 nd --- 
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Fração acetato 

de etila 

nd --- nd --- 30,48 12,17 1660,56 6,99 <LQ --- nd --- nd --- nd --- 46,81 5,72 162,47 10,6 

Fracão butanol nd --- nd --- nd --- 726,74 7,17 nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- <LQ --- 

Jatropha 

gossypiifolia  

                    

Extrato 

hidroetanólico 

nd --- nd --- nd --- nd --- 1267,78 3,61 196,91 6,49 nd --- nd --- 46,62 3,38 nd --- 

Fracão butanol nd --- nd --- nd --- 892,97 6,86 nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- nd --- 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 16 - Resultados da determinação de compostos triterpênicos (mg Kg-1) nas frações hidroetanólica, acetato e butanólica das plantas estudadas na 3ª coleta (n=3). 

 
 

Ác. 

betulínico 

RSD(%) Ác. 

Ursólico 

RSD(%) α- 

amirina 

RSD(%) β-

amirina 

RSD(%) Lupeol RSD(%) Sitosterol RSD(%) 

Mansoa alliacea 
            

Extrato hidroetanólico nd --- 2924,19 6,58 nd --- nd --- <LQ --- nd --- 

Fração acetato de etila nd --- 4981,17 10,22 nd --- nd --- nd --- nd --- 

Fracão butanol nd --- 618,26 6,46 nd --- nd --- nd --- nd --- 

Connarus perrottetii 
            

Extrato hidroetanólico nd --- Nd --- <LQ --- 57,39 7,27 92,72 11,25 nd --- 

Fração acetato de etila nd --- Nd --- nd --- nd --- 50,50 9,64 nd --- 

Bauhinia variegata  
            

Extrato hidroetanólico nd --- Nd --- 98,34 9,98 69,03 9,92 nd --- 98,34 9,98 

Fração acetato de etila nd --- Nd --- nd --- nd --- <LQ --- nd --- 

Bauhinia alboflava  
            

Extrato hidroetanólico nd --- Nd --- 176,74 8,76 117,49 11,94 150,32 3,57 150,78 0,82 

Cecropia obtusa 
            

Extrato hidroetanólico 377,00 11,82 864,19 3,70 nd --- 31,72 10,16 142,47 3,13 295,92 8,32 

Cecropia palmata 
            

Extrato hidroetanólico nd --- 589,92 2,69 4,77 6,43 4,77 4,33 75,42 8,25 nd --- 

Fração acetato de etila nd --- 321,83 9,16 nd --- nd --- nd --- nd --- 

Fracão butanol nd --- 288,54 12,53 nd --- nd --- nd --- nd --- 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Observou-se a presença de dez compostos triterpênicos (ácido arjúnico, ácido 

betulínico, ácido ursólico, ácido maslínico, α-amirina, β-amirina, eritrodiol, friedelina, lupeol e 

sitosterol) em todas as espécies estudadas (Bauhinia variegata, Bauhinia alboflava, Mansoa 

alliacea, Cecropia obtusa, Cecropia palmata, Jatropha gossypiifolia e Connarus perrottetii) 

nos extratos hidroetanólicos, fração acetato e fração butanol. As espécies que apresentaram 

maior número de compostos triterpênicos foram a Bauhinia variegata e Cecropia obtusa e a 

espécie que apresentou maior concentração de compostos foi a Jatropha gossypiifolia. Estes 

dados foram verificados na fração hidroetanólica. 

Os compostos que mais se repetiram nestas espécies foram a α-amirina, β-amirina, 

lupeol, sitosterol e ácido ursólico. Isto se justifica uma vez que estes são compostos amplamente 

encontrados em plantas, segundo a literatura (HERNANDEZ VAZQUEZ et al, 2012).  

A Figura 24 apresenta as diferentes concentrações de compostos terpênicos no extrato 

hidroetanólico de cada espécie estudada em diferentes coletas. Com base nos gráficos, 

percebemos a presença dos marcadores analíticos (compostos em maior concentração que se 

repetiram em diferentes extratos de diferentes coletas) para cada espécie. A espécie Bauhinia 

variegata apresentou como marcadores analíticos a α-amirina, β-amirina, lupeol e sitosterol e 

a melhor coleta ocorreu no ano de 2013. A Bauhinia alboflava apresentou os mesmos 

marcadores, no entanto, a melhor época para a coleta foi em 2012. A espécie Mansoa alliacea 

mostrou a presença de apenas um marcador, o ácido ursólicoe o melhor ano de coleta foi 2013. 

A Cecropia obtusa teve como marcadores o ácido ursólico, α-amirina, β-amirina e lupeol, 

apresentando melhores resultados nas coletas de 2012 e 2014. Para a Cecropia palmata foi 

verificada a presença dos marcadores ácido ursólico e lupeol e sua melhor época de coleta foi 

2013. A espécie Connarus perrottetii apresentou o marcador lupeol e a segunda coleta mostrou 

ser a melhor época (2013). A Jatropha gossypiifolia apresentou altas concentrações dos 

marcadores α-amirina, β-amirina e lupeol e sua melhor época de coleta foi a segunda, em 2013. 

De maneira geral, podemos dizer que o melhor ano para a coleta das espécies foi o ano 

de 2013, pois forneceu mais subsídios para a maior formação dos metabólitos secundários. Os 

principais marcadores analíticos para estas plantas foram α-amirina, β-amirina, lupeol, 

sitosterol e ácido ursólico, porque foram os que apresentaram maiores concentrações e os que 

mais se repetiram nos diferentes extratos de plantas. 
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Figura 24 – Gráfico comparativo entre as diferentes concentrações de cada composto 
triterpênico no extrato hidroetanólico de cada espécie estudada nas 3 diferentes coletas 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De forma semelhante, a Figura 25 apresenta os gráficos com as diferentes concentrações 

dos compostos estudados nas frações acetato e butanol de cada espécie nas diferentes coletas. 

Observando os gráficos, percebemos que os marcadores já citados se repetem para as espécies 

estudadas. É interessante salientar que para a Mansoa alliacea ocorre uma maior concentração 

de ácido ursólico na fração acetato com relação a fração hidroetanólica da primeira coleta. 

Outro aspecto a ser mencionado é o fato de que as melhores épocas para as coletas se repetiram 

nas respectivas frações de cada espécie. 
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Figura 25 - Gráfico comparativo entre as diferentes concentrações de cada composto 
triterpênico nas frações acetato e butanol de cada espécie estudada nas 3 diferentes coletas. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As espécies Bauhinia alboflava e Bauhinia variegata apresentaram um comportamento 

um pouco diferente com relação as frações estudadas. A Figura 26 mostra os gráficos 

comparativos entre as diferentes concentrações de cada composto triterpênico nas frações 

acetato e butanol para estas espécies. Pode-se observar que a Bauhinia alboflava apresentou 

compostos terpênicos apenas na fração acetato da primeira coleta (2012). Já para a espécie 

Bauhinia variegata, verificou-se maior concentração dos marcadores na fração acetato da 

segunda coleta (2013), no entanto, estes marcadores voltaram a aparecer na fração butanol da 

terceira coleta (2014). 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2017), a precipitação 

durante a época de chuvas foi em torno de 750 mm em 2012, 550 mm em 2013 e 600 mm em 

2014. As temperaturas variaram entre um mínimo de 23,3 ± 0,3 ° C e um máximo de 32,8 ± 

0,3 ° C.  Sabe-se que a composição química das plantas é regida por características genéticas 

de cada espécie, no entanto, os fatores ambientais podem influenciar na concentração dos 

metabólitos secundários (DINIZ et al., 2007). Isso pode justificar o comportamento observado 

na primeira coleta (2012 maior índice pluviométrico) em relação as demais (2013 e 2014 menor 
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índice pluviométrico). Assim, cada espécie pode exibir um comportamento diferente, quando 

exposta a diferentes condições climáticas. 

Figura 26 - Gráficos comparativos entre as diferentes concentrações de cada composto 
triterpênico nas frações acetato e butanol para as espécies Bauhinia alboflava e Bauhinia 
variegata nas diferentes coletas. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base nesse estudo da composição dos extratos das espécies citadas, foi possível 

verificar que a Jatropha gossypiifolia apresenta uma alta concentração de α-amirina, β-amirina 

e lupeol, compostos que apresentam atividade anti-inflamatória comprovada por diversos 

estudos, como o de da Silva e colaboradores (2011), que relataram que a α e β-amirina 

reduziram a hiperalgesia inflamatória e neuropática persistente em camundongos, por uma 

ativação direta dos receptores canabinóides. Holanda Pinto e colaboradores (2008) relataram 

que a α- e β-amirina retardam a inflamação aguda em modelo de rato de periodontite. Tendo 

em vista estas informações, o extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia foi escolhido 

para a realização dos testes da atividade anti-inflamatória e anticonvulsivante in vivo. Este 

estudo foi desenvolvido através da análise comportamental e da dosagem de prostaglandinas, e 

será discutido no item 5.6. 

 

5.5  ANÁLISE COMPARATIVA DA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA MOLECULAR 
DOS EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

Os extratos das espécies de plantas estudadas apresentam em sua composição um 

número definido de compostos da classe dos triterpenos e polifenóis. Uma análise comparativa 

das moléculas mais abundantes encontradas nas espécies permite a visualização das estruturas 
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encontradas em 3 diferentes coletas realizadas para a mesma planta na região amazônica. A 

presença repetida de um mesmo composto ao longo de 3 anos de estudo dentro da mesma 

estação do ano (estação úmida) permite elencar esses compostos como possíveis marcadores 

químicos e prováveis marcadores bioativos das plantas estudadas. Apesar de não se tratar de 

uma análise química exaustiva em termos moleculares, o que de certa forma é impraticável do 

ponto de vista analítico, a análise de moléculas selecionadas e abundantes dentro de 2 classes 

de compostos de conhecida relevância biológica (terpenos e polifenóis) possibilita definir 

alguns compostos enquanto estruturas básicas representantes de moléculas bioativas. Sendo 

assim, com base em estudos prévios do grupo de pesquisa onde foram estudados os compostos 

fenólicos (FACCIN et al 2017) e nos resultados obtidos nesta tese, as 7 espécies estudadas 

apresentam as seguintes moléculas como representantes de flavonoides: ácidos fenólicos, 

catequinas e triterpenos (Tabela 17). 

Um ou mais compostos triterpênicos e fenólicos estão presentes na constituição química 

dos extratos das plantas medicinais analisadas. Foi possível compilar informações sobre as 

espécies Bauhinia variegata, Bauhinia alboflava, Cecropia obtusa, Cecropia palmata, 

Connarus perrottetii var. Angustifolius, Mansoa alliacea e Jatropha gossypiifolia. comuns da 

região amazônica brasileira que são amplamente utilizadas na medicina popular. Estas plantas 

apresentam atividades antioxidantes, antibacterianas, citotóxicas, hipoglicêmicas, antifúngicas, 

antiangiogênicas, antitumorais, anti-inflamatórias e antialérgicas, e a presença destes 

compostos pode ser responsável por estas propriedades farmacológicas. Com base nestes 

resultados as plantas avaliadas podem se tornar potenciais produtos à base de plantas. 
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Tabela 17 –Compostos representantes de triterpenos, flavonóides, ácidos fenólicos e catequinas 
nos extratos das 7 espécies estudadas. 

 

Espécie estudada Compostos 
triterpênicos 

Flavonóides Ácidos Fenólicos Catequinas 

Bauhinia variegata α-Amirina 
β-Amirina 

Lupeol 
Sitosterol 

Rutina 
Quercitrina 
Quercetina 

 

Ácido clorogênico 
Ácido vanílico 
Ácido cafeico 
Ácido ferúlico 

p-Ácido 
cumarínico 

(+) – 
Catequina 

Bauhinia alboflava, α-Amirina 
β-Amirina 

Lupeol 
Sitosterol 

Rutina 
Quercitrina 
Quercetina 

 

Ácido clorogênico 
Ácido vanílico 
Ácido cafeico 
Ácido ferúlico 

p-Ácido 
cumarínico 

(+) – 
Catequina 

Mansoa alliacea Ácido ursólico Rutina 
Lutelina 

Apigenina 

Ácido clorogênico 
Ácido vanílico 
Ácido cafeico 
Ácido ferúlico 

p-Ácido 
cumarínico 
Ácido trans-

cinâmico 

 

Cecropia obtusa Ácido ursólico 
α-Amirina 
β-Amirina 

Lupeol 

Rutina 
Quercitrina 
Quercetina 
Luteolina 

Ácido clorogênico 
Ácido vanílico 
Ácido cafeico 
Ácido ferúlico 
Ácido trans-

cinâmico 
p-Ácido 

cumarínico 

(+) – 
Catequina 

Cecropia palmata Ácido ursólico 
Lupeol 

Quercetina 
Luteolina 

Ácido clorogênico 
Ácido vanílico 
Ácido cafeico 
Ácido ferúlico 
Ácido trans-

cinâmico 
p-Ácido 

cumarínico 

(+) – 
Catequina 

Connarus perrottetii Lupeol Miricetina 
Quercetina 
Campferol 

Ácido gálico 
Ácido clorogênico 

Ácido vanílico 
Ácido ferúlico 

p-Ácido 
cumarínico 

(+) – 
Catequina 

Jatropha gossypiifolia  α-Amirina 
β-Amirina 

Lupeol 

Rutina 
Quercitrina 
Luteolina 
Apigenina 

Ácido vanílico 
Ácido cafeico 
Ácido ferúlico 
Ácido trans-

cinâmico 
p-Ácido 

cumarínico 

(+) – 
Catequina 
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Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de FACCIN et al 2017. 
 

5.6  APLICAÇÃO DO MÉTODO DESENVOLVIDO POR UHPLC-ESI-MS/MS PARA 
DETERMINAÇÃO DE PROSTAGLANDINAS 

 

Após o desenvolvimento e validação do método para determinação de prostaglandinas, 

este foi aplicado em amostras de tecido cerebral de cinco camundongos diferentes, com o intuito 

de avaliar a capacidade do método para determinar a presença dos analitos na matriz. 

Foi possível observar a presença dos cinco compostos nas amostras estudadas. As 

concentrações variaram de 0,375 a 6,602 μg L-1, que é uma gama de valores esperados, tanto 

para animais tratados, como para animais não tratados (YOSHIKAWA, et al., 2006). As 

prostaglandinas encontradas em concentrações mais elevadas nas amostras foram PGE2 e 

PGD2, por serem as mais abundantes no sistema nervoso central. 

As concentrações de cada composto, em cada tecido analisado, podem ser observadas 

na Tabela 18. A Figura 27 mostra o cromatograma obtido na análise do córtex 4, onde é possível 

ver os picos relacionados com TXB2, PGF2α, PGD2 e PGE2. Considerando este cromatograma, 

o método proposto fornece um perfil lipídico de cada amostra de tecido, através do balanço de 

concentração das prostaglandinas estudadas. A grande vantagem desta análise reside na 

possibilidade da medição simultânea de múltiplos eicosanóides como marcadores químicos da 

inflamação nos tecidos cerebrais. Assim, o perfil obtido permite verificar qual composto tem 

forte influência no processo inflamatório estudado. 

Os teores de prostanóides presentes nos tecidos são estímulo-dependentes e não podem 

ser considerados previsíveis. Desta forma, quando se analisa o perfil cromatográfico de 

amostras de tecido cerebral, pode-se verificar o aumento e diminuição dos picos das 

prostaglandinas, o que permite inferir sobre o mecanismo de inflamação investigado. Por 

exemplo, a PGE2 pode ter um papel facilitador nas crises induzidas por PTZ em camundongos 

(OLIVEIRA et al., 2008), enquanto a PGD2 tem demonstrado exercer efeitos antiepilépticos, 

após a administração de PTZ em ratos e camundongos (KAUSHIK et al., 2014; AKARSU et 

al., 1998). Se for analisada uma amostra de tecido, obtida de um animal que sofreu convulsões 

induzidas por PTZ, este fato poderá ser verificado no cromatograma pelo aumento do pico de 

PGE2 e a diminuição do pico de PGD2. Este cromatograma pode auxiliar na elucidação e 

justificativa de certos comportamentos in vivo. 

Outra vantagem que deve ser enfatizada é a rápida resposta do método, que permite a 

obtenção do perfil lipídico, após uma corrida cromatográfica de 3 min. Métodos usando LC-

MS/MS têm se mostrado eficientes para analisar os metabólitos do ácido araquidônico, uma 
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vez que não requerem um passo de derivatização. Portanto, os instrumentos MS/MS em tandem 

oferecem a maior sensibilidade e seletividade para a análise dos metabólitos do ácido 

araquidônico nos tecidos cerebrais (PUPPOLO et al., 2014). 

 

Figura 27 - Cromatograma obtido na análise do córtex 4, (2) TXB2, (3) PGF2α, (4) PGE2 e (5) 
PGD2. 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 18 - Prostaglandinas presentes em extratos de tecido cerebral de 5 camundongos diferentes (córtex e hipocampo) 

 
 

PGF1α TXB2 PGF2α PGE2 PGD2 

 
Conc 

(µg/L) 

RSD 

(%) 

Conc 

(µg/L) 

RSD 

(%) 

Conc 

(µg/L) 

RSD 

(%) 

Conc 

(µg/L) 

RSD 

(%) 

Conc 

(µg/L) 

RSD 

(%) 

Cortex 1 nd -- 1,266 -- 1,749 6,06 0,993 7,83 6,602 18,18 

Hipocampo 1 nd -- nd -- nd -- 0,572 7,44 0,816 4,88 

Cortex 2 nd -- nd -- 2,228 4,56 1,688 2,14 3,527 2,98 

Hipocampo 2 nd -- nd -- nd -- 1,286 9,94 3,843 1,72 

Cortex 3 nd -- 0,885 17,58 0,999 13,23 0,971 8,57 3,570 3,73 

Hipocampo 3 nd -- nd -- 0,499 15,71 0,375 9,09 1,502 6,67 

Cortex 4 nd -- 0,585 12,20 1,409 7,15 0,969 2,44 7,478 3,62 

Hipocampo 4 0,762 17,68 0,559 9,08 0,681 18,90 0,949 4,56 2,094 4,81 

Cortex 5 Nd -- 0,843 6,33 2,623 12,12 1,375 3,63 6,470 1,99 

Hipocampo 5 Nd -- nd -- nd -- nd -- 0,494 2,95 

nd = não detectado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.7  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICONVULSIVANTE IN VIVO DO EXTRATO 
DE JATROPHA GOSSYPIIFOLIA 

 

Como já citado anteriormente, a Jatropha gossypiifolia foi a planta escolhida para o 

estudo in vivo, uma vez que apresentou altos teores de α-amirina, β-amirina e lupeol. Outro 

aspecto relevante é o fato desta planta ser amplamente utilizada na medicina popular. 

 

5.7.1  Método de abrasamento (kindling) 
 

O modelo de abrasamento (kindling) é considerado o modelo experimental mais útil 

para revelar mudanças associadas a características epilépticas. Esse modelo é definido como o 

processo em que repetidas aplicações de um convulsivante químico, neste caso 

pentilenotetrazol, estimula um aumento na atividade convulsiva, resultando em crises 

generalizadas (SILVA, et al., 1998). Dessa forma, o método de abrasamento aumenta a 

suscetibilidade para crises convulsivas, rompendo a barreira hematoencefálica, permitindo uma 

maior permeabilidade dos compostos presentes no extrato, fazendo com que estes atinjam os 

tecidos cerebrais. 

Foram realizadas 15 injeções de PTZ (35 mg/kg) ou salina, em dias alternados (2ª, 4ª e 

6ª), por no máximo cinco semanas. Após uma semana, o grupo de animais abrasados foi tratado 

com o extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia e após 30 minutos foi administrado uma 

dose desafio de PTZ. Os animais foram observados durante 20 minutos para os seguintes 

parâmetros: latência para mioclonia, latência para generalizada tônico-clônica, duração das 

crises, número de crises e escala de Racine. Em seguida, os animais foram eutanasiados e as 

estruturas foram separadas para análise. 

Os animais foram considerados abrasados quando apresentaram crises generalizadas em 

três dias consecutivos. O tempo médio para o abrasamento foi de 13,8 dias, 65,6% dos animais 

foram abrasados, 29,03 % não foram abrasados e 5,37% morreram durante o experimento. 

A Figura 28 A e B mostra o período de tempo necessário para a efetiva indução do 

abrasamento (kindling). 
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Figura 28 - Período para a indução do abrasamento (n=96) depois de repetidas administrações 
de pentilenotetrazol (35 mg Kg-1, ip). Os resultados estão apresentados como percentual 
cumulativo do total de camundongos abrasados (A) e como médias dos scores na escala de 
Racine (1972). 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 19 demonstra a frequência de crises de cada grupo quando desafiados com 

salina ou PTZ. Pode-se verificar que no grupo salina-abrasamento (grupo 7), 100% dos animais 

convulsionaram. No grupo Jatropha gossypiifolia-abrasamento (grupo 8), 17% dos animais não 

convulsionaram e apenas 83% dos animais convulsionaram. 

 

Tabela 19 - Efeito do extrato hidroetanólico de Jatropha gossypiifolia sobre a freqüência de 
convulsão induzida pelo pentilenotetrazol (PTZ) em animais abrasados e não-abrasados. 

 

Grupo Abrasados tartamento Desafio Frequência 

de crise 

1 SAL SAL SAL 0/6 

2 SAL DOSE 10 SAL 0/6 

3 SAL SAL PTZ 5/6 

4 SAL DOSE 10 PTZ 2/7 

5 PTZ SAL SAL 0/6 

6 PTZ DOSE 10 SAL 0/6 

7 PTZ SAL PTZ 12/12 

8 PTZ DOSE 10 PTZ 10/12 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.7.2  Análise comportamental 
 

Para a análise comportamental das crises convulsivas foram avaliados os efeitos do 

extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia sobre a latência para mioclonia, latência para 

crise generalizada tônico-clônica, número de episódios convulsivos, duração das crises e escala 

de Racine.  

Na literatura, os dados a respeito do uso do extrato hidroetanólico da Jatropha 

gossypiifolia e atividade anticonvulsivante são escassos. Para a construção de uma curva de 

dose foi necessário basear-se em trabalhos que utilizaram extratos de outras plantas medicinais 

em modelos agudo e crônico de epilepsia em camundongos. Rathor e colaboradores (2013) 

utilizaram o extrato das folhas de Aloe vera nas doses de 100, 200 e 400 mg Kg-1 em modelos 

kindling e agudo. Ya’u e colaboradores (2015) avaliaram o efeito anticonvulsivante do extrato 

aquoso da Carissa edulis em modelos agudos de epilepsia nas doses de 150, 300 e 600 mg Kg-

1. Efeito protetivo do extrato Glycyrrhiza glabra sobre o déficit de cognição induzido por 

fenitoína em camundongos abrasados com PTZ foi avaliado com doses de 5, 10 e 15 mg Kg-1 

do extrato, no trabalho de Singh e colaboradores (2016). Com base nesses estudos, optou-se 

por iniciar os testes in vivo com uma dose de 100 mg Kg-1 do extrato da Jatropha gossypiifolia. 

A curva de dose foi então construída avaliando-se a latência para mioclonia, latência 

para crise generalizada tônico-clônica, número de episódios convulsivos, duração das crises e 

escala de Racine para as doses de 1, 10 e 100 mg Kg-1 de extrato hidroetanólico da Jatropha 

gossypiifolia (Figura 29). Não foi observada diferença estatística através do teste Kruskal Wallis 

na latência para mioclonia nas doses testadas (Figura 29A), no entanto, na Figura 18B, foi 

observado efeito da dose de 10 mg Kg-1 com relação a dose de 1 mg Kg-1 sobre a latência para 

crise generalizada. Nos parâmetros número de crise e tempo de duração das crises e escala de 

Racine (Figura 29C, 29D, 29E) também não foram observadas diferenças estatísticas, através 

do teste Kruskal Wallis.  

Contudo, podemos perceber visualmente pelos gráficos da Figura 18, que a dose de 10 

mg Kg-1 apresenta um maior tempo de latência, tanto para mioclonia, quanto para crise 

generalizada quando comparada a dose de 1 e 100 mg Kg-1, também é visível que esta dose 

diminui o tempo de crise e o número de crises. Com base nestes dados, a dose de 10 mg Kg-1 

foi escolhida para dar prosseguimento aos testes in vivo. 

 

 



98 
 

Figura 29 – Efeito das diferentes concentrações do extrato hidroetanólico da Jatropha 
gossypiifolia (1, 10 e 100 mg Kg-1): latência para mioclonia, latência para crise generalizada 
tônico-clônica, número de crises, duração das crises e escala de Racine em camundongos 
abrasados (n=8-12) depois de repetidas administrações de pentilenotetrazol (35 mg Kg-1, ip). 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os estudos de comportamento foram, então, divididos em dois grupos: animais não 

abrasados e animais abrasados (kindled e non-kindled). A Figura 30 mostra que o método de 

abrasamento químico aumenta a suscetibilidade para crises convulsivas, diminuindo o tempo 

de latência para mioclonia e latência para crise generalizada tônico-clônica. É possível que o 

abrasamento sensibilize o sistema nervoso central para o desenvolvimento de crises epiléticas 

(KUPFERBERG, 2001). Outra alteração causada pelo processo de abrasamento, é o 

rompimento da barreira hematoencefálica (LAMAS et al., 2002), o que proporciona maior 

permeabilidade do extrato, fazendo com que este possa atingir os tecidos cerebrais. 
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Figura 30 - Efeito do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia (10 mg Kg-1) sobre a 
latência para mioclonia, latência para crise generalizada em camundongos abrasados e não 
abrasados (n=12-8), frente a uma dose desafio de PTZ (35 mg Kg-1, ip). 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dados de latências para mioclonia e crise generalizada são dados não paramétricos e 

múltiplos fatores estão envolvidos neste experimento (abrasamento, pré-tratamento com extrato 

e desafio com PTZ). Assim, testes não paramétricos comuns como o de Friedman, por exemplo, 

podem ser inadequados e não mostram efeitos de interação entre os tratamentos. Uma forma de 

contornar esse problema é a utilização de um Rank de alinhamento (ART do inglês Aligned 

Rank Transform) para análise de dados fatoriais não paramétricos. Esta ferramenta depende de 

um passo de pré-processamento que "alinha" os dados antes da aplicação das classificações 

médias. Após esta etapa, procedimentos comuns de ANOVA podem ser utilizados 

(WOBBROCK et al., 2011).  

Desta forma, os dados foram alinhados e ranqueados pelo ART e em seguida analisados 

por uma ANOVA de duas vias sobre a latência para mioclonia e latência para crise generalizada. 

Não observou-se efeito de interação entre o abrasamento e o extrato hidroetanólico da Jatropha 

gossypiifolia sobre a latência para mioclonia e latência para crise generalizada. No entanto, foi 

verificado o efeito do processo de abrasamento (F=21,15 e P=0,000) e efeito do tratamento 

como extrato (F=4,97 e P=0,033) sobre a latência para crise generalizada tônico-clônica. Isto 

evidencia, mais uma vez, que o do método de abrasamento químico facilita as crises 

convulsivas, diminuindo a latência para crises generalizadas. Também mostra que o tratamento 

com a dose 10mg/kg do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia tem efeito em animais 

não-abrasados e abrasados, aumentando o tempo de latência para crises generalizadas, 

demonstrando capacidade neuroprotetora.  
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5.7.3  Análise da variação da concentração de prostaglandinas 

 

Após a análise de comportamento, os animais foram eutanasiados. As amostras de 

cérebro dos camundongos foram coletadas, separadas em córtex e hipocampo e em seguida 

processadas de acordo como item 4.7. O método desenvolvido para a determinação de 

prostaglandinas foi então aplicado. 

A Figura 31 mostra o gráfico da concentração média de cada uma das prostaglandinas 

estudadas em cada grupo de animais (abrasados e não abrasados, tratados com salina ou extrato 

e desafiados com PTZ)  

 

Figura 31 - Concentração média em pg mg-1 de cada prostaglandina estudada no córtex cerebral 
de animais tradados e não tratados com o extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia (10 
mg Kg-1), abrasados e não abrasados e desafiados com PTZ (35 mg Kg-1, ip). 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Observando os gráficos, é possível inferir que o extrato hidroetanólico da Jatropha 

gossypiifolia (10 mg Kg-1) apresenta efeito independentemente do abrasamento ou não dos 

animais. De um modo geral, os animais que receberam o extrato tiveram um menor aumento 

na produção das prostaglandinas, diminuindo a concentração de TXB2 e PGD2 (Figura 31A e 

31D) e “segurando” o aumento da concentração de PGE2 e PGF2α (Figura 31B e 31C) no 

desafio com PTZ. Pode-se dizer que o extrato reverteu o efeito do PTZ, diminuindo o teor de 

prostaglandinas. 

Este efeito é verificado também através do cromatograma da Figura 32, onde os picos 

referentes as PGs estudadas têm maior intensidade na amostra salina + PTZ, do que na amostra 

dose + PTZ, indicando a redução na concentração de prostaglandinas no animal tratado com o 

extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia (10 mg Kg-1). 

 

Figura 32 – Cromatograma obtido na análise do córtex de um animal tratado com salina e 
desafiado com PTZ e de um animal tratado com o extrato hidroetanólico da Jatropha 
gossypiifolia (10 mg Kg-1) e desafiado com PTZ. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como estes resultados da quantificação das prostaglandinas não seguiram uma 

distribuição normal, se comportando de modo não paramétrico, novamente foi necessário 

utilizar a ferramenta de alinhamento de rank ART. Da mesma forma, como citado 

anteriormente, os dados foram alinhados e ranqueados pelo ART e, em seguida, analisados por 
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uma ANOVA de três. Foram avaliados os seguintes fatores e interações para cada uma das PGs 

estudadas: abrasamento (kindling), pré-tratamento (extrato hidroetanólico da Jatropha 

gossypiifolia) e desafio (tratamento com PTZ). 

O TXB2 não apresentou nenhum efeito de interação entre os fatores e também não 

apresentou efeito do pré-tratamento e do abrasamento. Somente o desafio com PTZ apresentou 

efeito [F(1,42)=4,5 P=0,04], mostrando o aumento na concentração de TXB2, quando o animal 

foi desafiado com PTZ. 

A PGF2α apresentou efeito altamente significativo de interação entre o pré-tratamento e 

o desafio [F(1,42)=9,44 P=0,004], mostrando que o animal que recebeu o extrato da Jatropha 

gossypiifolia teve a concentração de PGF2α reduzida, quando desafiado com PTZ. As demais 

interações não apresentaram efeito significativo sobre esse analito. 

Para PGE2, observou-se efeito altamente significativo entre o pré-tratamento e o desafio 

[F(1,42)=8,49 P=0,004], mostrando que o animal que recebeu salina no pré-tratamento, teve a 

concentração de PGE2 aumentada, enquanto aquele que recebeu o extrato da Jatropha 

gossypiifolia teve a concentração reduzida frente ao desafio com PTZ. Observou-se também 

efeito altamente significativo entre o abrasamento e o desafio [F(1,42)=8,46 P=0,006], uma vez 

que os animais que não abrasados apresentaram concentrações maiores de PGE2 que ao animais 

abrasados, quando desafiados com PTZ. As demais interações não foram significativas. 

Já a PGD2 apresentou efeito entre o pré-tratamento e o desafio [F(1,42)=8,56 P=0,005], 

onde a concentração de PGD2 aumentou nos animais que receberam salina no pré-tratamento, 

enquanto a concentração diminuiu naquele que recebeu o extrato da Jatropha gossypiifolia, 

quando desafiado com PTZ. Outro efeito observado foi entre o abrasamento e o desafio 

[F(1,42)=22,63 P=0,000]. Neste caso o desafio com PTZ diminuiu a concentração de PGD2 nos 

animais não abrasados, enquanto a concentração aumentou nos animais abrasados. Para as 

demais interações não foram observados resultados significativos. 

Uma vez que o abrasamento não mostrou efeito no tratamento com a Jatropha 

gossypiifolia, optou-se por colapsa-lo da análise, realizando agora uma ANOVA de 2 vias, 

considerando as PGs como medidas repetidas. Assim, observou-se efeito altamente 

significativo entre o pré-tratamento e o desafio [F(1,46)=12,80 P=0,001]. Não foi observado 

efeito com relação aos lipídeos, o que permite inferir que estes não variam de forma diferente 

com o pré-tratamento. Quando o animal recebe o extrato e é desafiado com PTZ, todas as 

prostaglandinas variam da mesma forma. Observou-se efeito entre os lipídeos, o abrasamento 

e o desafio [F(1,46)=16,10 P=0,000], mostrando que os lipídeos variam de forma diferente de 

acordo com o desafio e o abrasamento. Observando os dados, percebe-se que a PGE2 e a PGD2 
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apresentam maior concentração e comportamento antagônico uma em relação a outra. São os 

lipídeos que mais se diferem em relação ao desafio. Pode-se observar que a PGD2 tem um teor 

maior em animais não abrasados desafiados com PTZ, enquanto os animais abrasados 

desafiados com PTZ apresentam menor teor de PGD2. A PGE2 se comporta de maneira 

contrária, apresentando um teor maior em animais abrasados do que em animais não abrasados 

desafiados com PTZ. 

Para confirmar estas hipóteses sobre a variação das concentrações das prostaglandinas 

com relação ao pré-tratamento e o desafio, e o abrasamento e o desafio, fez-se um estudo de 

Post-Hoc, avaliando-se o efeito simples de cada fator (KEPPEL; WICKENS, 2004). 

A Figura 33 mostra o efeito do PTZ na concentração da PGE2, PGD2 e PGF2α na 

presença de sal ou do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia (Figura 33A) e o efeito 

do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia na presença de sal ou PTZ (Figura 33B). 

 

Figura 33 - Gráfico de efeito simples do PTZ na presença de sal ou do extrato hidroetanólico 
da Jatropha gossypiifolia (A) e efeito simples do extrato hidroetanólico da Jatropha 
gossypiifolia na presença de sal ou PTZ (B). 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Foi avaliado, a partir da Figura 33A, a variação do teor de prostaglandinas causada pelo 

PTZ na presença de salina ou do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia. Constatou-

se o aumento significativo no teor de PGE2 [F(1,22)=4,48 P<0,05] e PGF2α [F(1,22)=4,48 

P<0,05] no animal que recebeu salina. Já na presença do extrato ocorreu uma redução altamente 

significativa no teor de PGD2 [F(1,22)=7,22 P<0,05] e PGF2α [F(1,22)=7,05].  

Na Figura 33B foi observada a variação do teor de prostaglandinas, causada pelo extrato 

hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia na presença de salina ou PTZ. Percebeu-se que os 

níveis de PGE2, PGD2 e PGF2α aumentaram significativamente [F(1,22)=5,95 P<0,05, 

F(1,22)=5,99 P<0,05 e F(1,22)=10,21 P<0,01 respectivamente] na presença de salina. No 

entanto, na presença de PTZ, ocorreu uma redução no teor destes lipídeos, porém somente a 

PGF2α mostrou uma redução estatisticamente significante [F(1,22)=4,34 P<0,05]. 

A Figura 34 demonstra a variação das prostaglandinas na concentração da PGE2, PGD2 

com o efeito PTZ na presença de animais não abrasados e abrasados (Figura 34A) e o efeito do 

abrasamento na presença de sal ou PTZ (Figura 34B). 

 

Figura 34 - Gráfico de efeito simples do PTZ na presença de animais não abrasados ou 
abrasados (A) e efeito simples do abrasamento na presença de sal ou PTZ (B). 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Verifica-se na Figura 34A o comportamento antagonista das PGE2 e PGD2, pois o PTZ 

aumenta significativamente [F(1,23)=4,35 P<0,05] a primeira no animal não abrasado, 

enquanto a segunda diminui de modo altamente significativo [F(1,23)=14,59 P<0,01] no 

camundongo não abrasado. Já na presença do abrasamento, o PTZ causa um aumento altamente 

significativo nos níveis de PGD2 [F(1,23)=8,44 P<0,01] e uma diminuição no teor de PGE2. No 

entanto, essa redução não é estatisticamente significante. 

Agora na Figura 34B observa-se que o abrasamento, assim como o não abrasamento, 

causou um aumento significativo no teor de PGE2 e uma redução altamente significativa no 

teor de PGD2 [F(1,23)=5,17 P<0,05 e F(1,23)=15,23 e P<0,01 respectivamente] na presença de 

sal. Já na presença de PTZ, percebe-se um aumento significativo nos níveis de PGD2 

[F(1,23)=7,86 P<0,05]. 

Estes resultados de efeito simples confirmam as hipóteses postuladas, anteriormente, a 

respeito dos efeitos de interação observados e as variações nos teores de prostaglandinas. O 

extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia é capaz de reverter o efeito do PTZ, 

diminuindo a concentração de todas as PGs em animais abrasados e não abrasados. O 

tratamento de abrasamento aumentou a suscetibilidade para crise, aumentando o teor de PGE2, 

no entanto, não mostrou ter efeito no tratamento com extrato de Jatropha gossypiifolia. 

A espécie Jatropha gossypiifolia é aplicada para o tratamento de vários tipos de 

distúrbios. Os relatos mais frequentes referem-se à sua utilização como anti-hipertensivos, anti-

inflamatórios, analgésicos, antipiréticos, antimicrobianos, eméticos, purgantes, antianêmicos, 

antidiabéticos e anti-hemorrágicos (SABANDAR et al., 2013). No entanto, na literatura, 

encontramos poucos dados a respeito das propriedades farmacológicas e mecanismos de ação. 

Nagaharika e colaboradores (2013) estudaram a ação anti-inflamatória do extrato 

hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia através de um método de estabilização de membrana. 

Este método in vitro mostrou significante atividade anti-inflamatória do extrato, quando 

comparada a uma droga padrão, diclofenaco de sódio, um inibidor inespecífico da COX. A 

atividade anti-inflamatória in vivo foi estudada por Bhagat e colaboradores (2011). Com base 

nestes estudos, eles afirmam que o processo inflamatório aumenta nos tecidos, quando o ácido 

araquidônico é metabolizado via ciclo-oxigenase e lipo-oxigenase. O extrato da Jatropha 

gossypiifolia apresentou ação anti-inflamatória, quando comparada ao efeito da indometacina 

(inibidor inespecífico da COX). Os autores discutem a possível inibição da ciclo-oxigenase e 

lipo-oxigenase por efeito do extrato. 

De posse dos resultados obtidos neste trabalho e estes dados da literatura, pode-se dizer 

que o extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia, na concentração de 10 mg Kg-1, pode 
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ser capaz de inibir parcialmente a atividade da COX (Figura 35), revertendo o efeito agudo do 

PTZ, pois ocorre uma redução geral no teor das prostaglandinas estudadas em um nível próximo 

ao basal. No entanto, percebemos que o extrato por si só, frente a um desafio com salina, pode 

aumentar o teor basal de prostaglandinas. Isto pode ocorrer em virtude de interações sinérgicas 

entre o NO (óxido nítrico) e a prostaglandinas. A oxido nítrico sintase (NOS) pode ligar-se 

seletivamente com a COX-2 (Figura 35), ativando a formação de prostaglandinas (TIAN,et al 

2008). 

Uma vez que este extrato foi capaz de reduzir as crises convulsivas (resultado 

demonstrado no item 5.6.2 Análise comportamental), pode-se associar esse efeito ao fato de a 

dose de 10 mg Kg-1 do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia causar um grande 

aumento no teor basal de PGD2. Esta, segundo estudos, tem demonstrado efeitos 

antiepilépticos, após a administração de PTZ. (KAUSHIK et al., 2014; AKARSU et al., 1998; 

BHATTACHRVA; PARMAR, 1987). Pode-se supor que o extrato potencialize a ação da enzima 

isomerase, no sentido da formação de PGD2 na cascata do ácido araquidônico (Figura 35). 

 

Figura 35 - Possível ação do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia (10 mg Kg-1) na 
cascata do ácido araquidônico para a formação das prostaglandinas. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia é constituido por uma série de 

compostos, dentre eles terpenóides e polifenóis. Estes compostos podem agir de maneira 

sinérgica no efeito anticonvulsivante resultante do extrato, sendo assim, não podemos atribuir 

este efeito a apenas um grupo de composto. São necessários estudos mais detalhados deste 

extrato, com novas etapas de purificação. Em paralelo a isto, estudos sobre os receptores das 

prostaglandinas e avaliação da atividade enzimática e determinação de NO devem ser realizados 

para melhor elucidar a ação metabólica do extrato. 
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6  CONCLUSÃO  

 

Neste trabalho foi desenvolvido um método com alta sensibilidade, precisão e exatidão, 

bem como um amplo intervalo linear para a determinação de 12 triterpenos selecionados. A 

aplicação deste método detectou e quantificou a presença de dez compostos triterpênicos (ácido 

arjúnico, ácido betulínico, ácido ursólico, ácido maslínico, α-amirina, β-amirina, eritrodiol, 

friedelina, lupeol e sitosterol) em todas as espécies estudadas (Bauhinia variegata, Bauhinia 

alboflava, Mansoa alliacea, Cecropia obtusa, Cecropia palmata, Jatropha gossypiifolia e 

Connarus perrottetii) nos extratos hidroetanólicos, fração acetato e fração butanol. As espécies 

que apresentaram maior número de compostos triterpênicos foram a Bauhinia variegata e 

Cecropia obtusa e a espécie que apresentou maior concentração de compostos foi a Jatropha 

gossypiifolia. A fração com maior teor de triterpenos foi o extrato hidroetanólico. Os compostos 

que mais se repetiram nestes extratos medicinais foram a α-amirina, β-amirina, lupeol, sitosterol 

e ácido ursólico, e podem ser utilizados como marcadores químicos da classe de triterpenos em 

produtos à base de plantas.  

Um segundo método, desenvolvido para a determinação de prostaglandinas, também 

demonstrou alta sensibilidade, precisão e exatidão, bem como um amplo intervalo linear para a 

identificação e quantificação rápida dos lipídeos selecionados. A aplicação deste método em 

amostras de tecidos cerebrais, mostrou-se efetiva e permitiu quantificar cinco prostanóides nos 

tecidos córtex e hipocampo. À medida que estes compostos medem processos inflamatórios, 

eles poderiam ser usados como marcadores químicos da inflamação nos órgãos.  

O extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia foi escolhido para o estudo da 

atividade anticonvulsivante in vivo por apresentar maior concentração de compostos com 

potencial ação antiepilética. O extrato demonstrou ação anticonvulsivante, diminuindo 

significativamente o tempo latência para crise generalizada tônico-clônica. Através da dosagem 

de prostaglandinas, nos tecidos cerebrais do córtex dos animais que receberam o extrato, foi 

possível inferir que a ação do extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia decorre da 

inibição parcial das enzimas COX-1 e COX-2, reduzindo de um modo geral os teores de 

prostaglandinas e revertendo o efeito agudo PTZ. O extrato por sí só aumenta o teor basal de 

prostaglandinas e pode ocorrer devido a nitrozilação da COX-2, ativando a formação de 

prostaglandinas. Pode-se supor também que o extrato potencialize a ação da enzima isomerase, 

no sentido da formação de PGD2. Esta prostaglandina tem ação anticonvulsivante frente a crises 

desencadeadas por PTZ já relatadas na literatura. 
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O extrato hidroetanólico da Jatropha gossypiifolia é constituido por uma série de 

compostos que podem agir de maneira sinérgica no efeito anticonvulsivante, resultante do 

extrato. É necessário um estudo mais detalhado, com novas etapas de purificação do extrato 

afim descobrir quais compostos são responsáveis pela ação anticonvulsivante. Também faz-se 

necessário estudos sobre os receptores das prostaglandinas e expressão da COX para melhor 

elucidar a ação metabólica do extrato. 
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ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO 

DE ANIMAIS – UFSM 
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ANEXO B – ARTIGO 1 
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ANEXO C- ARTIGO 2 
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