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RESUMO 

 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS AQUOSO E 

ETANÓLICO DE Mentha pulegium, Uncaria tomentosa E Phyllanthus niruri FRENTE ÀS 

ALTERAÇÕES INDUZIDAS POR T-BUTIL HIDROPERÓXIDO EM ERITRÓCITOS 

HUMANOS IN VITRO 

 

 AUTORA: Dennyura Oliveira Galvão 

ORIENTADOR: Robson Luiz Puntel 

CO – ORIENTADORA: Sirleis Rodrigues Lacerda 

 

As plantas medicinais têm sido amplamente estudadas devido aos seus efeitos benéficos para a 

saúde humana, bem como, seus efeitos farmacológicos no tratamento e prevenção de diversas 

doenças. Historicamente, as plantas foram consumidas como agentes terapêuticos da cultura 

popular e como medicamento na medicina tradicional, devido à sua grande disponibilidade e 

baixo custo, com mínimos efeitos adversos. O quebra pedra (Phyllanthus niruri), a unha de gato 

(Uncaria tomentosa) e o poejo (Mentha pulegium) têm sido usados por pessoas para tratar uma 

variedade de doenças associadas ao estresse oxidativo. Neste estudo, o objetivo foi investigar 

in vitro os possíveis efeitos protetores do extrato aquoso e etanólico de caules e folhas destas 

plantas frente a toxicidade induzida pelo terc-butil hidroperóxido (T-BHP) em eritrócitos 

humanos. Os extratos aquoso e etanólico de cada planta (10-1000 µg / ml) foram incubados na 

presença e/ou ausência do indutor de estresse oxidativo, t-BHP (4 mM). Após a exposição, 

parâmetros de estresse oxidativo, incluindo a peroxidação lipídica, tiol não proteico (NPSH) e 

fragilidade osmótica foram avaliados. Nossos resultados demonstraram que a co-incubação do 

extrato aquoso ou etanólico de P. niruri e U. tomentosa protegem contra a peroxidação lipídica 

induzida por T-BHP em eritrócitos humanos. Os mesmos não alteraram de forma significativa 

o nível do malondialdeído quando comparado ao controle. M. pulegium também inibiu a 

formação de TBARS causado por T-BHP, positivamente correlacionada com hemólise e em 

certa medida com NPSH. Além disso, foi observado que tanto o extrato aquoso como o 

etanólico de M. pulegium, quando associado ao T-BHP, potencializaram a oxidação de NPSH 

e hemólise de eritrócitos. Inesperadamente, extratos de M. pulegium diminuíram 

significativamente os níveis de NPSH quando co-incubados com o T-BHP. Similarmente, 

resultados inesperados foram os 100% de hemólise causados por P. niruri e U. tomentosa na 

presença de T-BHP.  Concluindo, a associação dos extratos aquoso ou etanólico de folhas e 

caules de P. niruri, U. tomentosa e M. pulegium com t-BHP fazem com que os eritrócitos 

fiquem mais propensos à hemólise, que foi significativamente correlacionado com oxidação 

NPSH, além de efeito protetor contra TBARS induzidas por T-BHP. No entanto, mais estudos 

são necessários para investigar e entender o mecanismo (s) subjacente aos efeitos tóxicos 

resultantes da associação destas plantas com o estressor oxidativo, T-BHP.  

 

Palavras-chave: Estresse oxidativo. Antioxidantes. T-BHP. Eritrócitos. Hemólise. 

Peroxidação lipídica. Oxidação NPSH. 
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF ANTIOXIDANT POTENTIAL OF EXTRACTS FROM Mentha 

pulegium, Uncaria tomentosa and Phyllanthus niruri AGAINST TERT-BUTYL 

HYDROPEROXIDE IN HUMAN ERYTHROCYTES IN VITRO 

 

AUTHOR: DENNYURA OLIVEIRA GALVÃO 

ADVISOR: Prof. Dr. Robson Luiz Puntel 

CO-ADVISOR: Profa. Dra. Sirleis Rodrigues Lacerda 

  

The stone cruscher (Phyllanthus niruri), cat'sclaw (Uncaria tomentosa) and pennyroyal 

(Mentha pulegium)have been used by people to treat a variety of diseases associated with 

oxidative stress. In this study, we aimed to investigate the possible protective effects of aqueous 

and ethanolic extracts of Phyllanthus niruri, Uncaria tomentosa and Mentha pulegium against 

oxidative damage induced by tert-Butyl hydroperoxide (T-BHP) in human erythrocytes. The 

extracts (aqueous and ethanolic) of each plant (10-1000 μg/mL) was incubated in the presence 

and/or absence of the oxidative stress inducer, T-BHP (4 mM). Following exposure, oxidative 

stress parameters including lipid peroxidation, non-protein thiol (NPSH), osmotic fragility were 

assessed. Our results demonstrated that co-incubation of aqueous or ethanolic extract of P. 

niruri and U. tomentosa protect against T-BHP-induced peroxidation (i.e., TBARS formation) 

in human erythrocytes. However, extracts of both plants alone did not alter significantly the 

basal level of malondialdehyde when compared with the control (p > 0.05). M. pulegium also 

inhibited TBARS formation caused by T-BHP, which positively correlated with hemolysis and 

in some extend with NPSH. Besides, association of aqueous or ethanolic extract of M. pulegium 

with T-BHP potentiated NPSH oxidation and hemolysis of erythrocytesUnexpectedly, M. 

pulegium extracts significantly decreased NPSH levels when co-incubated with T-BHP. Similar 

unexpected results was the 100% hemolysis caused by P. niruri and U. tomentosa in the 

presence of T-BHP. . In conclusion, the co-treatment of aqueous and ethanolic extracts of P. 

niruri and U. tomentosa with T-BHP caused 100% hemolysis of human erythrocytes. Similarly, 

the association of aqueous and ethanolic extracts from M. pulegium with T-BHP left the 

erythrocytes more susceptible to hemolysis, which significantly correlated with NPSH 

oxidation, although it showed protective effect against lipid peroxidation induced by T-

BHP.Taken together, our data shows for the first time the possible double face of these plants 

extracts. However, more studies are needed to further investigate and understand the 

mechanism(s) underlying the toxic effects resulting from the association of these plants extracts 

with the oxidative stressor, T-BHP. 

 

 

Keywords: Oxidative stress. Antioxidants. T-BHP. Erythrocytes. Hemolysis. Lipid 

peroxidation. NPSH oxidation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

No item INTRODUCÃO, contém uma Revisão da Literatura concisa sobre os temas 

desenvolvidos nesta tese. 

 

Os itens MATERIAIS E MÉTODOS, RESULTADOS e DISCUSSÃO, estão na 

forma de manuscritos. Nestes estudos constam as seções Materiais e Métodos, Resultados, 

Discussão e Referências. 

 

A realização dos experimentos de pesquisa envolvendo humanos, foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, da Universidade Federal do Pampa, com este 

número de aprovação; (0089.0.243.000-07, humanos). 

 

O item DISCUSSÃO, encontrado no final desta tese, trata-se de uma discussão dos 

resultados obtidos nos dois artigos científicos. 

 

As REFERÊNCIAS descritas, referem-se somente as citações que aparecem na 

introdução e discussão desta tese. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 PLANTAS MEDICINAIS 

 

As plantas medicinais têm sido amplamente estudadas devido aos seus efeitos benéficos 

 para a saúde humana, bem como, seus efeitos farmacológicos no tratamento e prevenção de 

diversas doenças. Historicamente, as plantas foram consumidas como agentes terapêuticos da 

cultura popular e como medicamento na medicina tradicional, devido à sua grande 

disponibilidade e baixo custo, com mínimos efeitos adversos (Apud SARKAR, 2009). 

           Existem registros do uso de várias espécies medicinais, bem como da parte da planta 

utilizada, indicação terapêutica, e formas de preparo dos remédios caseiros. As famílias com 

maior representatividade, numa pesquisa desenvolvida por Silva et al. (2015) na chapada do 

Araripe, Estado do Ceará, foram Fabaceae, Euphorbiaceae, Cucurbitaceae e Malvaceae, e as 

demais com duas ou uma espécie cada. Nas preparações dos remédios caseiros verificou-se que 

todas as partes da planta são utilizadas, predominando as raízes (33,77%) e as cascas (29,87%). 

Observaram-se várias formas de preparo, sendo o chá a mais indicada (49,21%), seguida do 

lambedor (40,69%), que é um remédio caseiro popular, encontrado no interior do Brasil, feito 

com plantas (raízes, folhas, caule), mel ou açúcar e água. Os dados encontrados revelaram que 

o conhecimento popular sobre as plantas medicinais é de extrema importância para o controle 

das afecções e contribui para a realização de estudos etnofarmacológicos.  

 Algumas empresas no Rio Grande do Sul comercializam produtos florestais que são 

utilizados como plantas medicinais, como produtos de infusão. Vários levantamentos 

etnobotânicos foram realizados em diferentes municípios do Rio Grande do Sul, tais como 

Kubo (1997) (Coronel Bicaco), Garlet (2000) (Cruz Alta), Marodin (2000) (Dom Pedro de 

Alcântara) e Possamai (2000) (Mariana Pimentel), evidenciando a diversidade de espécies 

vegetais utilizadas como medicinais, pelos diversos grupos étnicos, que deram origem a 

população atual do Estado e proporcionando subsídios para um maior conhecimento da flora 

medicinal regional. (apud RITTER, 2002). 

 O interesse na investigação farmacológica sobre a atividade das plantas tem 

aumentado nas últimas décadas. De particular importância, foi recentemente relatado que o 

consumo de extratos de plantas medicinais podem exercer efeitos positivos sobre diferentes 

modelos de doenças humanas (SALGUEIRO et al., 2016; COURTES et al., 2015; MARTINS 

et al., 2012).   
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 A extração de matéria prima das plantas para o consumo gera compostos ativos que 

podem ter diferentes funções benéficas no corpo (DOBLADO et al., 2005; OBOH et al., 2005 

e 2006). Os dados da literatura indicam que as propriedades biológicas de diferentes dietas 

podem ser perdidas após o isolamento de compostos específicos, indicando que parte das suas 

propriedades farmacológicas podem ser relacionadas com uma combinação de diferentes 

classes de tais compostos (PIETROVSKI et al., 2006; KLIMACZEWSKI et al., 2014). Como 

consequência, a pesquisa com extratos brutos (isto é, na forma em que são consumidas 

principalmente por pessoas) são importantes para melhor compreender o efeito farmacológico/ 

toxicológico das plantas. 

 Dentre as plantas comumente utilizadas para fins medicinais estão: a Uncaria 

tomentosa, conhecida popularmente como unha de gato, a Mentha pulegium, conhecida 

popularmente como poejo e a Phyllathus niruri, conhecida popularmente como “quebra-pedra”. 

 

1.1.1 Família Rubiaceae, gênero Uncaria: Uncaria tomentosa 

 

Figura 1 – Folha e caule da Uncaria tomentosa 

 

       Fonte: Adaptado do google imagens acesso em 02/07/2016 

 

A Uncaria tomentosa, demonstra ter propriedades antioxidantes, que auxiliam na  

proteção do organismo à presença de espécies reativas de oxigênio e/ou nitrogênio 

(KWIATKOWSKA et al., 2014). É uma planta lenhosa, trepadeira lignificada, amplamente 

difundida na floresta Amazônica e florestas da América do Sul e Central, conhecida no Brasil 

como “unha-de-gato”. Amplamenta utilizada contra a diabetes, reumatismo, câncer, artrite, 
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gastrite, etc. Extratos de raiz e casca são usadas na medicina tradicional peruana para o 

tratamento de câncer, artrite, gastrite e algumas doenças epidêmicas, bem como um 

contraceptivo. Os estudos farmacológicos mostram que a U. tomentosa possue uma variedade 

de atividades farmacológicas incluindo antioxidante (TAMBORENA et al., 2015), antiviral 

(REIS et al, 2015; ROJAS- DURAN et al., 2012) anti -inflamatória (LEMAIRE et al., 1999) e 

antifúngica (MORAES et al., 1999; ROSENBAUM et al, 2010). Estudos revelam que os 

extratos da planta e os seus produtos químicos isolados são importantes para matar as células 

cancerosas (SANDOVAL et al, 2002;  CHENG et al, 2007; PILARSKI et al, 2010; DIETRICH 

et al, 2014). 

 A presença de vários componentes ativos de U. tomentosa, podem estar associados com 

os seus efeitos terapêuticos. Eles incluem saponinas, alcalóides, cumarinas, lignanas, 

glicosídeo, taninos, terpenos e polifenóis (HEITZMAN et al, 2005;. KUMARAN et al., 2007; 

SPRENGER et al., 2013; NAKWETI et al, 2013; GIRIBABU et al., 2014). No entanto, os 

alcalóides são o principal grupo de produtos químicos em U. tomentosa (LAUS, 2004).  

 Observa-se ainda, que não há muita informação com relação ao efeito de extratos U. 

tomentosa sobre eritrócitos humanos, em relação à indução oxidativa do t-BHP. 

 

1.1.2 Família Lamiaceae, gênero Mentha: Mentha pulegium 

 

  Figura 2 - Folha e caule da Mentha pulegium 

 

         Fonte: Adaptado do google imagens acesso em 02/07/2016 

 

 A Mentha pulegium, demonstra ter propriedades antioxidantes, que auxiliam na 

proteção do organismo à presença de espécies reativas de oxigênio e/ou nitrogênio 
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(TAMBORENA, 2015). É uma perene cespitosa de raízes rizomatosas que cresce bem 

em locais úmidos ou junto de cursos fluviais, onde pode ser encontrada selvagem 

entre gramínease outras plantas. Os seus erectos talos quadrangulares, muito 

ramificados, podem chegar a medir entre 30 a 40 cm. As folhas são lanceoladas e 

ligeiramente dentadas, de cor entre os verdes médio e escuro. Dispõem-se opostamente 

ao longo dos talos. As diminutas flores rosadas nascem agrupadas em 

densas inflorescências globosas. É de notar que o óleo essencial do poejo é venenoso, 

sendo especialmente perigoso para as grávidas pois pode causar o aborto. Nos 

cozinhados deve, pois, ser usado em moderação e evitado completamente pelas 

grávidas.  

O chá de folhas e caules de Mentha pulegium (Lamiaceae) tem sido usado como um 

medicamento tradicional para o tratamento da febre, dor e disenteria (VERTUANI et 

al., 2004;). O M. pulegium contem flavonóides que podem ser responsáveis pela alta 

atividade antioxidante observada nos extratos aquosos desta erva aromática 

(JUSTESEN et al., 2001; ZAIDI et al., 1998). Além disso, o M. pulegium  apresenta 

efeito anti-genotóxico e atividade antiacetilcolinesterase (ROMERO et al., 2005; 

MATA et al., 2007). No entanto, o efeito modulador do extrato aquoso (AE) e do extrato 

etanólico (EE) de M. pulegium em danos aos eritrócitos humanos associados à exposição 

t-BHP continua a ser investigado. 

 

1.1.3 Família Euphorbiaceae, gênero Phyllanthus: Phyllanthus niruri 

 

Figura 3 – Folha e caule da Phyllanthus niruri 

 

Fonte: Adaptado do google imagens acesso em 02/07/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lanceolado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Talo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infloresc%C3%AAncia
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A Phyllanthus niruri pertence à família Euphorbiace, e o gênero Phyllanthus é 

constituído por uma ampla variedade de plantas que chegam a somar mais de 500 espécies ao 

redor do planeta. De pequeno porte, é uma herbácea que pode chegar a pequenos arbustos de 

80 cm de altura, apresentando ramificações, com pequenas folhas oblongas, amplamente 

distribuída em regiões tropicais e subtropicais com climas chuvosos, presente na América do 

Sul, sudeste da Ásia, Índia e China (SPRENGER, 2013).  

 Possui um vasto histórico de uso na Medicina Tradicional Chinesa, e seu uso na Índia 

já remonta a 2000 anos. Na medicina herbal brasileira, ela é conhecida popularmente por 

“quebra-pedra” pelo seu efeito terapêutico em casos de cálculos renais, sendo considerada um 

excelente remédio para infecções urinária e de bexiga. É também utilizada para curar distúrbios 

renais, hepatite e diabetes. Além do uso na medicina popular contra a febre, diarréia, cólicas, 

diabetes, litíase urinária e para curar problemas nos rins e fígado (KUMARAN et al., 2007;  

PRAKASH et al, 1995; COLPO 2014; SPRENGER, 2013), entre outros. Bastante consumida 

na forma de chás e infusões. Estudos comprovam que o extrato aquoso é efetivo na prevenção 

da formação de cristais de oxalato de cálcio. Também é utilizada para tratamento de disfunções 

gastrointestinais, infecções urinárias e disenteria. A literatura reporta seus efeitos 

antiinflamatórios, hepatoprotetor na hepatite viral tipo B e inibição na replicação e transcriptase 

reversa do HIV, entre diversos outros. A P. niruri tem sido usada na medicina Ayurvédica, e 

tem um grande número de utilizações tradicionais para icterícia, gonorréia, menstruação 

frequente e diabetes. É uma planta medicinal importante na Jamu, um medicamento herbal 

tradicional indonésio conhecido por tratar várias doenças. Em preparações Jamu, a planta é 

usada como agente antiviral e hepatoprotetor. Na Malásia, a P. niruri, conhecida como Dukong 

anak, é usada para ttratar a diarréia, distúrbios renais, gonorréia e tosse. Em alguns estudos 

científicos, a P. niruri também apresenta-se como antiespasmódicos, hipotensivos, analgésicos, 

antihepatotóxico, antimutagênico, antiviral e com propriedades antibacterianas. Nos extratos 

aquoso e  etanólico foram observadas atividade inibitória do vírus da hepatite B in vitro e in 

vivo. Além disso, a ingestão do chá da P. niruri por seres humanos demonstrou o aumento de 

marcadores antioxidantes no plasma (COLPO et al., 2014). 

  Os efeitos farmacológicos dos extratos de folhas e caule da planta são atribuídos a 

várias moléculas bioativas presentes em P. niruri tais. Estudos analisam e caracterizam os 

compostos presentes em diversas formas de extratos sendo relatado a presença de flavonóides, 
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alcalóides, glicosídeos, ligninas, terpenóides, taninos, cumarinas e saponinas. Segundo a 

Farmacopéia Brasileira (2010), as partes aéreas da planta contém, no mínimo, 6,5% de taninos 

totais e 0,15% de ácido gálico. Os compostos fitoquímicos presentes em P. niruri apresentam 

diferentes caractrísticas estruturais e efeitos farmacológicos: enquanto as ligninas possuem 

excelentes propriedades antivirais e hepatoprotetora, os terpenos exibem ações 

anticarcinogênica e antimicrobiana. Os flavonóides apresentam atividade antioxidante e os 

alcaloides, atividade antiespasmódica. E o mais importante entre todos os dados é que não 

foram identificados efeitos adversos ou de toxicidade nas pesquisas sobre esta planta, abrindo 

uma vasta gama de possibilidades para a sua utilização.  

 Apesar do fato de que, demonstra-se em vários estudos os efeitos protetores do P. 

niruri contra a indução de uma variedade de drogas e toxinas na fisiopatologia dos órgãos 

(SARKAR et al., 2010; HARISH et al., 2006; MONTEJO et al, 2015), não se conhece nada 

sobre o efeito de qualquer extrato aquoso ou etanólico de P. niruri contra o indutor 

hidroperóxido de butilo terciário (t-BHT) nas células vermelhas do sangue humano. 

 

1.2 TOXICOLOGIA DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

A toxicologia avalia a possibilidade de risco que uma substância química pode 

 provocar quando em contato com um organismo vivo. Qualquer substância, dependendo das 

condições de exposição, pode ser considerada tóxica. Assim, torna-se necessário conhecer as 

condições de uso seguro de uma substância química para o homem. Ou seja, toda substância 

pode ser usada de forma segura, desde que as condições de exposição sejam mantidas abaixo 

dos níveis de tolerância (SPINDLER et al., 2000).  

 Sabe-se que a maior parte das plantas que são utilizadas por automedicação ou por 

prescrição médica não tem o seu perfil tóxico bem conhecido (VEIGA-JUNIOR, 2008). Por 

outro lado, a utilização inadequada de um produto, mesmo de baixa toxicidade, pode induzir 

problemas graves desde que existam outros fatores de risco tais como contra-indicações ou uso 

concomitante de outros medicamentos (CORDEIRO et al., 2005; AMORIM et al., 2007). 

  O aumento no número de reações adversas reportado é possivelmente justificado pelo 

aumento do interesse populacional pelas terapias naturais, observado nas últimas décadas. 

(SILVEIRA et al., 2008). 

A crença na "naturalidade inócua" de plantas medicinais não é facilmente contradita, 
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 pois as evidências científicas de ocorrência de intoxicações e efeitos colaterais relacionados 

com o uso de plantas medicinais consistem em informações que dificilmente chegam ao alcance 

dos usuários atendidos nos serviços de saúde pública, caracterizados como indivíduos de baixa 

escolaridade e acervo cultural (SILVA et al., 2006; ALEXANDRE et al., 2008). O aumento do 

número de reações adversas é possivelmente justificado pelo aumento do uso de plantas 

medicinais (GALLO et al., 2000). 

 

 1.3    ESTRESSE OXIDATIVO 

  

 O estresse oxidativo é uma situação que pode ocorrer como origem ou consequência de 

diversas doenças. Acontece no organismo quando há um desequilibro entre as espécies reativas 

produzidas e a capacidade antioxidante dos organismos, acarretando em danos para 

biomoléculas e para as células. Normalmente aparecem associados a processos de 

envelhecimento, inflamatórios, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas (SAEIDNIA, 

2013). Em humanos, acredita-se que o estresse oxidativo está envolvido no desenvolvimento 

do câncer (HALLIWELL et al., 2007), doença de Parkinson (SCHAPIRA et al., 2011), doença 

de Alzheimer (CONWAY et al., 2001; MARTINEZ., 2008), aterosclerose (LOTHARIUS et 

al., 2002), insuficiência cardíaca (LAVOIE et al., 2005), infarto do miocárdio (VAN LAAR et 

al., 2009; NISHIKAWA et al., 2003), doença falciforme (CHOI t al., 2004), vitiligo (KUHN et 

al., 1999), autismo (LEE et al., 2002), infecção (BERMAN et al., 1999), a síndrome da fadiga 

crónica (ZAFAR et al., 2007)  e depressão (ZECCA et al., 2008), no entanto, as espécies 

reativas de oxigénio podem ser benéficas, à medida que são utilizadas pelo sistema imunitário 

como uma forma de atacar e matar patogênicos (ZECCA et al., 2003). 

O estresse oxidativo que resulta de um desequilíbrio entre a geração de espécies reativas 

 e o sistema de defesa antioxidante do organismo, tem sido apontado como um fator causador 

de uma variedade de doenças incluindo doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares 

(ROCHETTE et al., 2013). O aumento da linha de evidências sugerem que o estresse oxidativo 

pode inativar enzimas metabólicas e componentes celulares causando danos importantes 

(lípidos, proteínas, núcleo, mitocôndria, etc), que conduz à inibição da sua função normal e, 

consequentemente, a morte celular (RAHMAN et al, 2012; BHAT et al., 2015). 

Espécies reativas de oxigênio (EROs), tais como radical hidroxila (•OH), ânion radical  

superóxido (O2 •–) e hidroperoxila (ROO•), causam danos ao DNA ou podem oxidar lipídios 

e proteínas.  
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O estresse oxidativo do metabolismo oxidativo provoca danos de base, bem como 

quebras na cadeia de DNA ou podem oxidar lipídios e proteínas. Esses danos são 

principalmente indiretos e causados por espécies reativas de oxigênio (ROS) gerados, por 

exemplo: O2- (radical superóxido), OH (radical hidroxila) e H2O2 (peróxido de hidrogênio) 

(Figura 5) (CHANDRA et al, 2015). A geração de radicais livres e/ou espécies reativas não 

radicais é resultante do metabolismo de oxigênio. A mitocôndria, por meio da cadeia 

transportadora de elétrons, é a principal fonte geradora. As ROS atacam as cadeias de ácidos 

graxos poliinsaturados dos fosfolipídios e do colesterol, abstraindo um hidrogênio do grupo 

metileno bis-alílico, iniciando assim o processo de peroxidação lipídica nas membranas 

celulares. Os radicais de carbono formados podem reagir com oxigênio originando radicais 

peroxila, que por sua vez podem atacar novas cadeias de ácidos graxos poliinsaturados, 

propagando a reação. O resultado deste processo é a oxidação de várias moléculas de ácidos 

graxos (VALKO et al., 2004). Portanto, algumas espécies oxidativas reativas atuam como 

mensageiros celulares em sinalização redox, podendo o estresse oxidativo causar perturbações 

nos mecanismos normais de sinalização celular. 

 O sistema de defesa antioxidante tem a função de inibir e/ou reduzir os danos causados 

pela ação deletéria dos radicais livres e/ou espécies reativas não radicais. Esse sistema, 

usualmente, é dividido em enzimático (superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase) 

e não-enzimático. No último caso, é constituído por grande variedade de substâncias 

(BARBOSA et al., 2010).  

  

Figura 5 – Redução tetravalente do oxigênio molecular (O2) na mitocôndria até a formação de água (H2O). Várias 

espécies reativas de O2 são formadas no processo.  
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  Fonte: Adaptado do google imagens acesso em 01/07/2016 

         

O envelhecimento também pode estar relacionado com as espécies reativas de oxigênio.  

A teoria dos radicais de oxigênio, desenvolvida por Harman (1956), propunha que o 

envelhecimento poderia ser secundário ao estresse oxidativo, que levaria a reações de oxidação 

lipídica, protéica, e com o DNA, que desencadeariam alterações lentas e progressivas dos 

tecidos e do código genético. Contudo, ainda não existem comprovações sobre essa proposta 

(NOHL et al., 1993). Estudos mais recentes mostram um comportamento heterogêneo do 

sistema de defesa antioxidante em relação ao envelhecimento. Ou seja, não se observa 

deficiência do sistema conforme o envelhecimento (LOPES-TORRES et al., 1993). Um estudo 

clínico realizado por Matsubara (1992) comparou jovens de 30 anos e idosos de 69 anos em 

média, ambos sadios. Os resultados mostram que os idosos apresentam níveis menores de 

glutationa reduzida (GSH) e diminuição da atividade de glutationa redutase (GSH-Rd) e 

glutationa peroxidase (GSH-Px) eritrocitários em relação aos jovens. No mesmo estudo, foi 

analisado outro grupo de idosos portadores de diabetes melito tipo II tratados com sulfoniluréia, 

medicamento oral composto por grupos -SH em sua estrutura. Este grupo apresentou maior 

nível GSH e maior atividade de GSH-Rd e GSH-Px, em relação ao grupo de idosos sadios. 

Estas observações sugerem que a doença ou o tratamento podem estimular o sistema 

antioxidante eritrocitário em idosos. Outro estudo que relacionou envelhecimento com o 
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sistema de defesa em eritrócitos mostrou que não há consumo de vitamina A e E com o aumento 

da idade de indivíduos saudáveis (OLIVIERI et al., 1994). Entretanto, pode haver diminuição 

do nível muscular de vitamina E após exercício físico em idosos (MEYDANI et al., 1992).  

Quanto a origem da aterosclerose, ainda é incerta, porém a teoria corrente é que o início  

da lesão seja no endotélio por mecanismo hemodinâmico. Nesta lesão há afluxo de macrófagos; 

quando ativados, liberam radicais superóxido, peróxido de hidrogênio e enzimas hidrolíticas. 

Estes produtos, além de lesar células vizinhas, estimulam a proliferação de músculo liso 

subendotelial. A lesão pode ser exacerbada pela fumaça do cigarro que, por ser rica em ferro, 

catalisa a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL). Essa oxidação estimula a 

internalização de colesterol nos macrófagos, que se convertem em células espumosas, 

contribuindo para a formação da placa de ateroma (HALLIWEL et al., 1990). 

Vários estudos epidemiológicos têm demonstrado que o consumo de frutas e vegetais 

 está associado a efeitos de promoção da saúde, possivelmente devido à eficácia de seus 

componentes químicos para neutralizar lesão celular induzida por radicais livres (PRAVEEN, 

2012; SIDOR et al., 2015; CHANG et al., 2016). Atualmente sabe-se que o efeito 

farmacológico das plantas se deve a um conjunto de compostos produzidos pelo metabolismo 

secundário dos vegetais. 

 Partindo-se então do pressuposto que o estresse oxidativo está envolvido no 

desencadeamento de diversas doenças e que a população tradicionalmente consome produtos 

naturais com comprovada atividade antioxidante e que a ação de tais compostos ainda não são 

completamente conhecidas, se faz necessário estudos que tentem elucidar os mecanismos de 

ação de tais compostos a fim de utilizá-los com propósitos terapêuticos. 

 

1.3.1 Espécies oxidantes 

  

Em níveis normais, as espécies oxidantes não são prejudiciais à saúde. Porém, em  

excesso, essas moléculas podem ser tóxicas ao nosso organismo. A oxidação é parte 

fundamental da vida aeróbica e do nosso metabolismo desempenhando funções fisiológicas 

fundamentais para o funcionamento celular. Portanto, as espécies reativas, ou seja, os radicais 

livres, são produzidas naturalmente ou por alguma disfunção biológica. No organismo, 

encontram-se envolvidas na produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, 
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sinalização intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes. No entanto, o excesso 

destas espécies pode apresentar efeitos prejudiciais, resultando em danos às moléculas 

biológicas em razão às suas características oxidantes tais como a peroxidação dos lipídios das 

membranas, agressão às proteínas dos tecidos e das membranas, alteração do DNA e inativação 

de enzimas (HALLIWELL, 2007). Dessa forma, podem estar relacionados com várias 

patologias, como por exemplo, artrite, catarata, choque hemorrágico, problemas cardíacos, 

disfunções cognitivas, câncer, podendo ser a causa ou o fator agravante do quadro geral 

(BARREIROS, 2006). 

 Como prevenção à esses danos, faz-se necessário a presença de antioxidantes, 

exógeno ou endógeno. Define-se como antioxidante, todo composto capaz de doar elétrons e 

reduzir espécies reativas a moléculas inertes, sem a capacidade de danificar biomoléculas, 

sendo eficientes, assim, em inibir potenciais efeitos deletérios que as espécies reativas venham 

a ocasionar. Os organismos possuem defesas antioxidantes que impossibilitam as espécies 

reativas de causar danos, mas se por alguma razão o organismo não conseguir equilibrar a razão 

espécies reativas/defesas antioxidantes, é desencadeado o estresse oxidativo (SAEIDNIA, 

2013). Sendo assim, faz-se a necessidade de antioxidantes de origem exógena.  

 Segundo Cai et al. (2004), a progressão de muitas doenças crônicas em humanos tem 

 sido associada ao estresse oxidativo. Cai et al. (2004), Rahman e Adcock (2006), Bhooshan 

Pandey e Ibrahim Rizvi (2009) e Lobo et al. (2010), relataram que os níveis elevados de ROS 

podem induzir a oxidação de proteínas, lipídios e DNA, levando à alteração das suas funções 

normais, no entanto, o consumo a longo prazo de dietas ricas em polifenóis de plantas tem sido 

associada como fator de risco reduzindo-se a câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e 

distúrbios neurológicos. 

A geração de radicais livres está diretamente relacionada com a oxidação em alimentos 

 e sistemas biológicos. Portanto, a busca de métodos para determinação do sequestro de radical 

livre é importante, cujos ensaios constituem instrumentos úteis para fazer uma seleção entre 

diferentes espécies vegetais, variedades, grau de maturação e condições de cultura, a fim de 

obter alto teor de antioxidantes naturais em alimentos. O t-BHP possui um efeito pró-oxidante 

e por isso é bastante utilizado para investigar a geração de radicais livres.  

 

1.3.2 Sistema de defesa antioxidante 

 

Os antioxidantes, exógeno ou endógeno, são moléculas que podem interagir de forma  
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 segura com os radicais livres, em excesso, e terminar a reação em cadeia antes das moléculas 

vitais estarem danificadas. 

 Antioxidante é todo composto capaz de doar elétrons a espécies reativas, neutralizando 

seus efeitos danosos e não gerando novas espécies reativas. Os organismos possuem defesas 

antioxidantes endógenas, provenientes de seu próprio sistema de defesa, que regula os níveis 

de espécies reativas e impede a ocorrência do estresse oxidativo em situações metabólicas 

normais. Esses sistemas de defesas antioxidantes podem ser de origem enzimática, como as 

enzimas superóxido dismutase e catalase, ou não enzimáticos, como a glutationa reduzida 

(GSH) e o ácido ascórbico (vitamina C). É possível também aos organismos adquirirem 

antioxidantes de origem exógena através da alimentação, pelo consumo de alimentos de origem 

vegetal que possuam compostos antioxidantes (BHATTACHARJEE, 2007). 

 Os antioxidantes têm despertado grande interesse devido principalmente às descobertas 

da ação deles sobre os radicais livres no organismo. O excesso de radicais livres no organismo 

é combatido por antioxidantes produzidos pelo corpo ou absorvidos da dieta. De acordo com 

Halliwell (1994), “antioxidante é qualquer substância que, quando presente em baixa 

concentração comparada à do substrato oxidável, regenera o substrato ou previne 

significantemente a oxidação do mesmo”. Dentre os aspectos preventivos é interessante 

ressaltar a correlação existente entre atividade antioxidante de substâncias polares e a 

capacidade de retardar o envelhecimento das células, bem como inibir o aparecimento de 

células cancerígenas (BARREIROS, 2006).  

 A busca de compostos antioxidantes dos alimentos, principalmente os encontrados em 

plantas medicinais, são uma alternativa para o tratamento e prevenção desses processos que 

estão associados ao desencadeamento de patologias graves como câncer e doenças 

neurodegenerativas. Os compostos estão presentes em diversas formas de extratos sendo 

relatado a presença de flavonóides, alcalóides, glicosídeos, ligninas, terpenóides, taninos, 

cumarinas e saponinas e a eles são atribuídos os efeitos farmacológicos dos extratos da planta.  

Para Ozen et al. (2011), atualmente, existe uma procura crescente de antioxidantes 

 naturais, especialmente de origem vegetal, não só para proteger o organismo contra as doenças 

associadas ao estresse oxidativo mas, também, para aplicação como nutracêuticos, bio-

farmacêuticos e aditivos alimentares. Neste contexto, Kamdem et al. (2013) e Barbosa-Filho et 

al. (2014), afirmam que para este fim, faz-se necessário a extração e caracterização de 

fitoquímicos, isto é reforçado pelo uso popular do extrato de plantas, bem como suas evidências 

científicas. 
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Do ponto de vista comercial, antioxidantes sintéticos como o butilhidroxitolueno (BHT) 

 e butil-hidroxianisol (BHA) são comumente utilizados como preservantes de alimentos 

processados. Tem sido relatado que estes compostos apresentam alguns efeitos colaterais e são 

suspeitos de causar câncer. Assim, a busca de novos antioxidantes de origem natural presentes 

nos alimentos e outros materiais biológicos têm atraído grande interesse devido à sua suposta 

segurança e potencial nutricional e valor terapêutico. Por isso, o aumento do interesse em 

antioxidantes naturais tem levado à avaliação da atividade antioxidante de várias espécies 

vegetais, visto que algumas são fontes ricas de compostos fenólicos (AJILA, 2007). O consumo 

de alimentos enriquecidos com antioxidantes é benéfico na redução ou prevenção do estresse 

oxidativo e suas complicações (GLOUCHKOV, 2008). 

 A produção de radicais livres é controlada nos seres vivos por diversos compostos 

 antioxidantes, os quais podem ter origem endógena (por ex., superóxido dismutase), ou serem 

provenientes da dieta alimentar e outras fontes. Destas últimas destacam-se tocoferóis (vitamina 

E), ácido ascórbico (vitamina C), polifenóis, selênio e carotenóides (VALKO et al., 2004). 

Quando há limitação na disponibilidade de antioxidantes podem ocorrer lesões oxidativas de 

caráter cumulativo. Os antioxidantes são capazes de estabilizar ou desativar os radicais livres 

antes que ataquem os alvos biológicos nas células. De forma geral, denominam-se antioxidantes 

as substâncias que presentes em concentrações baixas, comparadas ao substrato oxidável, 

retardam significativamente ou inibem a oxidação do substrato. Os radicais formados a partir 

de antioxidantes não são reativos para propagar a reação em cadeia, sendo neutralizados por 

reação com outro radical, formando produtos estáveis ou podem ser reciclados por outro 

antioxidante. 

Segundo Bailey (1996), os antioxidantes podem ser classificados em primários, 

 sinergistas, removedores de oxigênio, biológicos, agentes quelantes e antioxidantes mistos. 

Os antioxidantes primários são compostos fenólicos que promovem a remoção ou 

 inativação dos radicais livres formados durante a iniciação ou propagação da reação, através 

da doação de átomos de hidrogênio a estas moléculas, interrompendo a reação em cadeia. 

Frankel (1980), apresentou o mecanismo de ação representado pelo átomo de hidrogênio ativo 

do antioxidante é abstraído pelos radicais livres R• e ROO• com maior facilidade que os 

hidrogênios alílicos das moléculas insaturadas. Assim formam-se espécies inativas para a 

reação em cadeia e um radical inerte (A•) procedente do antioxidante. 

Este radical, estabilizado por ressonância, não tem a capacidade de iniciar ou propagar 
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 as reações oxidativas. Os sinergistas são substâncias com pouca ou nenhuma atividade 

antioxidante, que podem aumentar a atividade dos antioxidantes primários quando usados em 

combinação adequada com eles. Alguns antioxidantes primários quando usados em combinação 

podem atuar sinergisticamente. Os removedores de oxigênio são compostos que atuam 

capturando o oxigênio presente no meio, através de reações químicas estáveis tornando-os, 

consequentemente, indisponíveis para atuarem como propagadores da autoxidação. Ácido 

ascórbico, seus isômeros e seus derivados são os melhores exemplos deste grupo. O ácido 

ascórbico pode atuar também como sinergista na regeneração de antioxidantes primários. 

Os antioxidantes biológicos incluem várias enzimas, como glicose oxidase, superóxido 

 dismutase e catalases. Estas substâncias podem remover oxigênio ou compostos altamente 

reativos de um sistema alimentício. O organismo é dotado de mecanismos para manter o 

equilíbrio entre compostos pró- e antioxidantes. Danos oxidativos celulares podem surgir 

quando há insuficiência do potencial antioxidante em contrabalançar aumentos na formação de 

ROS. Enzimas endógenas (superóxido dismutase - SOD, catalase e glutationa peroxidase) e 

outras substâncias disponíveis na dieta, como os carotenóides, o alfa-tocoferol, o ácido 

ascórbico e compostos fenólicos, participam dos mecanismos de defesa antioxidante para 

prevenir ou reduzir os efeitos do estresse oxidativo. O sistema enzimático representa a primeira 

defesa antioxidante endógena contra as ROS. No entanto, para impedir os danos celulares 

decorrentes de estresse oxidativo persistente, o aporte exógeno de substâncias com potencial 

antioxidante é de fundamental interesse (CATANIA et al., 2009). 

Os agentes quelantes/seqüestrantes complexam íons metálicos, principalmente cobre e 

 ferro, que catalisam a oxidação lipídica. Um par de elétrons não compartilhado na sua estrutura 

molecular promove a ação de complexação. Os mais comuns são ácido cítrico e seus sais, 

fosfatos e sais de ácido etileno diamino tetra acético (EDTA) (BAILEY, 1996; LABUZA, 

1971). 

Os antioxidantes mistos incluem compostos de plantas e animais que têm sido 

 amplamente estudados como antioxidantes em alimentos. Entre eles estão várias proteínas 

hidrolisadas, flavonóides e derivados de ácido cinâmico (ácido caféico) (BAILEY, 1996; 

RAMALHO e JORGE, 2006). 

Em decorrência da grande diversidade química existente, em especial entre os 

 compostos fenólicos, vários ensaios têm sido desenvolvidos para avaliação da capacidade 

antioxidante de amostras (TAMBORENA et al., 2015). Estes ensaios diferem em relação ao 

mecanismo de reação, às espécies-alvo, às condições reacionais e na forma com os resultados 
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são expressos. Não obstante a diversidade de métodos para avaliar a capacidade antioxidante, 

não existe um procedimento metodológico universal. Este fato impõe a necessidade de avaliar 

a capacidade antioxidante por diferentes ensaios, com fundamentos e mecanismos de ação 

diferentes (DE OLIVEIRA, 2009). 

 Os testes antioxidantes podem ser classificados em dois grupos: modelo biológico, os 

testes utilizados para avaliar a peroxidação lipídica e modelos químicos, ensaios utilizados para 

medir a capacidade de sequestrar radicais livres (SÁNCHEZ-MORENO, 2002) 

A peroxidação lipídica dá-se pela reação dos radicais livres com os lipídeos insaturados 

 das membranas, resultando na formação de hidro ou lipoperóxidos, que são altamente reativos 

e podem dar início a uma cascata oxidativa, com severos danos a integridade da membrana. 

Nessa reação ocorre à liberação de produtos de degradação de ácidos graxos, como o  

malondialdeído (MDA), e a quantificação deste composto tem sido utilizado para avaliar a 

extensão do dano oxidativo (OHKAWA et al., 1979). 

O subproduto decorrente peroxidação lipídica, isto é, como produtos de degradação de  

gorduras, como MDA, podem ser detectadas pelo ensaio TBARS (do inglês: Thiobarbituric 

acid reactive substances). O malondialdeído é um aldeído reativo (baixa estabilidade) quando 

reage com o ácido tiobarbitúrico, forma uma solução de cor avermelhada que tem sua 

absorbância ideal a 535 nm (faixa 500 a 550 nm) no espectrofotômetro. A quantificação de 

malonaldeído é feita a partir de curvas de calibração construídas com concentrações conhecidas 

de malonaldeído e correlacionada com a proporção do dano causa as membranas (TREVISAN 

et al., 2001). 

 

1.4    t-BHP COMO AGENTE PRÓ-OXIDANTE 

 

 O composto oxidante t-BHP é um peróxido orgânico, podendo ser utilizado como 

modelo de agente oxidante em eritrócitos. O processo oxidativo induzido pelo t-BHP em 

eritrócitos pode ocorrer da seguinte maneira: rápida oxidação da GSH (30-60 segundos) pela 

GPx; reação entre o t-BHP e a hemoglobina celular com formação de radicais livres, que são 

imediatamente consumidos em reações de peroxidação. Com base nesta ação do t-BHP 

observa-se que ele pode ser utilizado para induzir danos oxidativos em eritrócitos e testar efeitos 

antioxidantes de extratos de plantas. Analisa-se essa ação através da determinação das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), glutationa redutase e a glutationa total. 

E assim, observa-se o efeito protetor desses extratos. 
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 O t-BHP é amplamente usado como um indutor de estresse oxidativo em células e 

tecidos. Apesar do fato de que o mecanismo pelo qual t-BHP induz o seu efeito tóxico não está 

bem esclarecido, sabe-se que o t-BHP atua principalmente por mobilização de ácido 

araquidónico (AA) a partir dos fosfolípidos da membrana em condições citotóxicas, 

conduzindo ao aumento da formação de AA intracelular e de malondialdeído (MDA), um 

subproduto da peroxidação lipídica (BHATTACHARYA et al., 2011). Este efeito prejudicial 

de t-BHP resulta em alterações da fluidez da membrana e permeabilidade da célula, associado 

com a depleção de GSH (CRANE et al., 1983). 

A GSH, defesa não antioxidante mais importante dentro da célula, protege o organismo 

contra o estresse oxidativo por eliminação de radicais livres e desintoxicação xenobióticos. No 

entanto, no excesso de produção de radicais livres causados por indutores de estresse oxidativo 

como pelo t-BHP, o nível de GSH diminui abaixo do nível normal. 

  

 

1.5    OS ERITRÓCITOS COMO MODELO EXPERIMENTAL in vitro PARA 

         AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

Os eritrócitos são um modelo conveniente para entender o dano oxidativo das 

membranas, uma vez que eles são particularmente sensíveis. Os mesmos têm sido utilizados 

como um modelo para a investigação de estresse induzido por radicais livres oxidativos devido 

às suas elevadas quantidades de ácidos graxos poli-insaturados, de oxigénio e de heme 

(NIKOLAIDIS et al., 2009; KONYALIOGLU et al., 2005). 

Embora os eritrócitos sejam ricos em sistemas antioxidantes (as defesas antioxidantes 

 enzimáticas e não- enzimáticas) e juntamente com outros tecidos e órgãos sejam protegidos 

dos efeitos de radicais livres (PETIBOIS et al., 2005; ÇIMEN, 2008; PANDEY et al. 2011), 

estão propensos ao estresse oxidativo. Isto é, pelo menos em parte, por causa do elevado teor 

de ácidos graxos poli-insaturados de suas membranas, associados ao seu elevado teor de ferro 

do heme, tornando-se um modelo adequado para investigar os potenciais efeitos protetores de 

antioxidantes contra danos oxidativos (BONARSKA - KUJAWA et al, 2014;. 

KWIATKOWSKA et al, 2014;. ZHENG et al, 2016).  

Considerando a falta de estudos realizados a cerca a cerca do mecanismo de ação de  

compostos de produtos naturais, com comprovada ação antioxidante, utilizados com propósito 

terapêutico, em modelos experimentais simples, tem-se proposto o uso de eritrócitos humanos 
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como modelo experimental por ser obtido através de método pouco invasivo e eficaz para 

elucidação de efeito antioxidante de diferentes moléculas de extratos, bem como, por apresentar 

uma dada facilidade de preservação e pelo interesse dos processos fisiopatológicos que nele 

ocorrem (SANTOS et al., 2009). Alterações genéticas e exposição a agentes externos físicos e 

químicos podem diminuir a vida média de um eritrócito, muitas vezes relacionadas a processos 

oxidativos. O eritrócito humano maduro tem uma expectativa de vida de aproximadamente 120 

dias na circulação periférica, com flexibilidade fisiológica notável. Sua principal função é 

transportar oxigênio para os tecidos através da hemoglobina. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O interesse na investigação farmacológica sobre a atividade das plantas tem aumentado 

 O uso de plantas que são consumidas como agentes terapêuticos da cultura popular, devido à 

sua grande disponibilidade e baixo custo, está cada vez mais em evidência. São registradas 

várias espécies medicinais utilizadas em formas de preparo de remédios caseiros. Sabendo que 

o consumo de extrato de plantas medicinais podem exercer efeitos positivos no tratamento de 

doenças a escolha da Phyllanthus niruri, Uncaria tomentosa e Mentha pulegium para o referido 

estudo baseou-se no fato de não haver muitas informações a cerca dos seus efeitos sobre as 

células sanguíneas e por tratar-se de uma planta muito utilizada pela população no tratamento 

de doenças. Por isso, investigamos sua ação antioxidante frente ao mecanismo de ação das 

mesmas no tratamento de patologias. A pesquisa foi desenvolvida com  extratos brutos de 

caules e folhas (isto é, na forma em que são consumidas principalmente por pessoas) são a fim 

de melhor compreender o efeito farmacológico/ toxicológico dessas plantas. 

 Segundo Tamborena (2015), os extratos aquosos de Phyllanthus niruri, Uncaria 

tomentosa e Mentha pulegium, apresentam várias propriedades farmacológicas. No entanto, 

poucos estudos avaliaram os efeitos dos extratos aquosos, preparados como chá, a partir das 

folhas e caules destas plantas.  

 Utilizamos como agente oxidante o t-BHP, uma vez que fora comprovados em outros 

estudos ser um eficaz modelo oxidante em eritrócitos, quando em contato direto com os 

extratos.  Crane et al. (1983) utilizou o t-BHP como agente indutor e observou que o mesmo 

resultou em efeito prejudicial causando alterações da fluidez da membrana e permeabilidade da 

célula, associado com a depleção de GSH. 

 

 Considerando o exposto, o presente estudo foi desenvolvido para avaliar os efeitos 

antioxidantes e citotóxicos dos extratos aquoso e etanólico de caules e folhas de Phyllanthus 

niruri, Uncaria tomentosa e Mentha pulegium, in vitro. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Avaliar os efeitos dos extratos aquoso e etanólico das folhas e caules de Phyllanthus 

niruri, Uncaria tomentosa e Mentha pulegium contra danos oxidativos induzidos por t-

BHP em eritrócitos humanos. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito dos extratos sobre a fragilidade osmótica induzida por t-BHP. 

 Determinar os níveis de grupos tióis não proteicos (antioxidante não enzimático) nos 

     eritrócitos expostos aos extratos e ao t-BHP. 

 Investigar os potenciais efeitos protetores do extrato aquoso e etanólico de P. Niruri, 

U. tomentosa e M. pulegium contra t - BHP induzindo dano oxidativo em eritrócitos 

humanos. 

 Testar a hipótese de que os extratos aquosos e etanólico de P. Niruri, U. tomentosa e 

M. pulegium poderiam modular a hemólise associada a exposição ao t- BHP, oxidação 

de tiol não proteico ( NPSH ) e peroxidação lipídica em eritrócitos humanos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais e a metodologia deste trabalho estão descritos nos artigos manuscritos, 

 partes integrantes desta tese. 

 

4.1  EXIGÊNCIAS LEGAIS - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Este projeto experimental é parte integrante dos projetos desenvolvidos no Laboratório 

 de Bioquímica e Toxicologia de Produtos Naturais e Sintéticos da UNIPAMPA- Campus 

Uruguaiana com a aprovação nº 0089.0.243.000-07- em humanos, do Comitê de Ética em 

Pesquisa com seres humanos, da Universidade Federal do Pampa.  

Toda a proposta da pesquisa está em conformidade e foi conduzida em estrita obediência 

 com as normas e diretrizes bioéticas vigentes para ensaios envolvendo seres vivos: humanos 

(Res. Nº 196/1996 e 301/2000 do Conselho Nacional de Saúde – CNS); e integridade da fauna 

e flora (Lei Federal Nº 9605/1998) (BAZZANO, 2006). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

5.1.1 Manuscrito 1 (SUBMETIDO NA REVISTA TOXICOLOGY 

REPORTS) 

 

Effects of Phyllanthus niruri and Uncaria tomentosa against oxidative stress mediated by 

tertiary butyl hydroperoxide in human erythrocytes 

 

Dennyura Oliveira Galvão a *, Tatiana Tamborena b, Claudia Alves Ortiz Gularte b, Cícera 

Datiane de Morais Oliveira Tintino a, Sirleis Lacerda Rodrigues a and Robson L. Puntelb 

   

a Universidade Regional do Cariri, Rua Cel. Antonio Luiz, s/n, Campus do pimenta, Crato, 

Ceará, Brazil 

b Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana BR-472 Km 7, Uruguaiana, 97500-970, 

RS, Brazil 
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5.1.2 Manuscrito 2 (SUBMETIDO NA REVISTA Pharmacologia) 

 

Mentha pulegium crude extracts induces thiol oxidation and potentiates hemolysis when 

associated to t-butyl hydroperoxide in human erythrocytes  

 

 

Dennyura Oliveira Galvão1, Tatiana Tamborena2, Claudia Ortiz Alves2, Matheus Chimelo 

Bianchini2, Sirleis Lacerda Rodrigues 1, Robson L. Puntel2* 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Os resultados desse estudo evidenciam o papel de modelos in vitro na avaliação da 

ação antioxidante e toxicidade de produtos naturais, em três espécies de plantas: Phyllanthus 

niruri, Uncaria tomentosa e Mentha pulegium.  

 O t-BHP induziu o processo oxidativo nos extratos utilizados, refletindo respostas 

protetoras das plantas à uma condição de estresse oxidativo induzido nos eritrócitos. Foi 

analisada a ação através do TBARS, o que mostrou o efeito protetor dos extratos. Foi observado 

que exposição de eritrócitos humanos à t-BHP causou um aumento significativo na formação 

de MDA. Considerando que o aumento da formação do MDA é resultado da ação do t-BHP, 

quando mobiliza o ácido araquidônico, a partir dos fofolipídios de membrana em condições 

citotóxicas, por ser o mesmo um subproduto da peroxidação lipídica (BHATTACHARYA et 

al., 2011), observou-se que os extratos reduziram esse efeito e consequente formação do MDA. 

Esse efeito prejudicial de t-BHP resulta em alterações da fluidez da membrana e permeabilidade 

da célula, associado com a depleção de GSH (CRANE et al., 1983). Contudo, verificou-se que 

o nível de GSH nos eritrócitos tratados com t-BHP não se alterou quando comparado com o 

valor de controle, mas foi significativamente reduzido quando pré-tratados com o extrato 

aquoso ou etanólico de P. Niruri, U. Tomentosa e M. pulegium (10- 1000µg/ mL). Sabe-se que, 

com o excesso de produção de radicais livres causados por indutores de estresse oxidativo, no 

caso o t-BHP, o nível de GSH diminui abaixo do nível normal. Portanto, pode-se constatar uma 

reação contrária ao esperado, nessas concentrações dos extratos. Contudo, o nível de GSH 

aumentou significativamente em extratos aquosos de P. niruri (100-1000µg/ mL) e U. 

tomentosa (1000µg/ mL), mostrando capacidade antioxidante.  

 A Uncaria tomentosa, demonstrou ter propriedades antioxidantes em outros estudos 

(KWIATKOWSKA et al., 2014; TAMBORENA et al., 2015), antiviral (REIS et al, 2015; 

ROJAS- DURAN et al., 2012) anti -inflamatória com o potencial de modular o sistema 

imunológico e antifúngica (MORAES et al., 1999; ROSENBAUM et al, 2010). Contudo ainda, 

que não há muita informação com relação ao efeito de extratos U. tomentosa sobre eritrócitos 

humanos, em relação à indução oxidativa do t-BHP. Tamborena (2015) observou em ensaio in 

vitro que esse extrato apresenta capacidade antioxidante, variando o seu efeito de acordo com 

o extrato aquoso ou etanólico. Bem como, o teor de flavonóides apresentou-se maior em 

extratos etanólicos. Sendo o extrato da planta uma mistura de compostos em que o mineral ou 

mais componente (s) pode ser responsável pela sua atividade, podemos presumir que alcalóides 
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(na forma penta e tetra-cíclica) a partir de extratos de folhas U. tomentosa e compostos 

polifenólicos pode ter contribuído para a sua atividade antioxidante. Nesta linha, alcalóides 

penta e tetra-cíclicos de U. tomentosa foram relatadas como as principais componentes ativos 

em U. tomentosa embora Piscoya et al. (2001) tenha atribuído a atividade antioxidante de U. 

tomentosa à outros componentes. A U. tomentosa, na concentração de 1000µg/ mL, mostrou 

capacidade antioxidante, aumentando significativamente o nível de GSH de eritrócitos 

humanos. Seus extratos aquoso e etanólico apresentaram efeito protetor contra a peroxidação 

lipídica induzida por t-BHP. Porém, o nível de GSH dos eritrócitos severamente reduzido 

quando os eritrócitos foram tratados com extratos aquosos e etanólicos, na presença de t-BHP. 

Devido alteração na permeabilidade da membrana, os AE e EE induzidos por t-BHP, 

promoveram 100%  de hemólise nos eritrócitos humanos. No entanto, é difícil compreender 

como a hemólise causada por esses extratos não foi associada com liberação do teor de meta-

hemoglobina (dados não mostrados). Possivelmente, compostos fitoquímicos, tais como 

alcalóides e ácidos polifenólicos destes extratos de plantas podem ter inibido a formação de 

meta-hemoglobina. Na verdade, por causa do potencial de proteção eritropoiética, e membrana 

de alguns componentes encontrados nestes extratos de plantas, que podem proteger a 

hemoglobina oxigenada, desse modo, impedir a formação de meta-hemoglobina. Contudo, 

estudos sobre estes aspectos devem ser investigados em profundidade. 

 Os extratos aquoso e etanólico de folhas e caules de M. pulegium apresentaram 

reações semelhantes à U. tomentos, com relação a atividade antioxidante. O meio extrator 

utilizado, solvente aquoso e etanólico, mostrou algumas diferenças nos resultados,uma vez que 

o solvente altera a reação de acordo com a polaridade dos extratos das plantas utilizadas. Seus 

extratos também demonstraram efeito protetor aos eritrócitos humanos contra a peroxidação 

lipídica. O chá do poejo pode ser eficaz para o tratamento de doenças, visto que os extratos 

aquoso (a 100 g / ml - solução salina em entre 0,7 e 0,9%) e etanólico (a 10g/ mL - em 

solução salina variando 0,65-0,75 %, e em 100g/ mL - em solução salina variando de 0,65 

para 0,9%) de M. Pulegium induziram hemólise significativa sob condições basais (sem t-BHP). 

No entanto as células, tratadas com extrato de M. pulegium apresentaram o grau de hemólise 

significativamente maior quando associada à exposição ao t-BHP (aproximadamente 100 %) 

quando comparadas ás células sem o extrato de M. pulegium e concentrações salinas. 

Comprovando que o extrato reduz o grau de hemólise dos eritrócitos quando submetidos a uma 

situação de estresse oxidativo. Por sua vez, quando induzidos por T-BHP apresentou 

significativa hemólise apenas com solução salina de 0,65 a 0,75% . Observou-se que, tanto o 
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extrato aquoso de M. pulegium quanto o extrato etanólico impedem significativamente a 

produção nos TBARS induzido por t-BHP, mostrando-se sem efeito sobre os níveis basais de 

TBARS. Verificou-se que o conteúdo NPSH foi negativa e significativamente associada a 

hemólise, em todas as concentrações salinas e tanto na AE e EE de M. Pulegium. 

 Observou-se neste estudo que os extratos aquosos de folhas e caules de P. niruri (100-

1000µg/ mL) mostraram capacidade antioxidante, aumentando significativamente o nível de 

GSH de eritrócitos humanos. Os extratos aquoso e etanólico das folhas de P. Niruri protegem 

eritrócitos humanos contra a peroxidação lipídica induzida por t-BHP. Em contraste com a 

nossa expetativa, o nível de GSH de eritrócitos não foi alterado quando tratados com t-BHP 

sozinho, mas foi drasticamente reduzido quando pré-tratados com extratos aquosos e etanólicos 

de P. Niruri (isto é, na presença de t-BHP). Da mesma forma, o co-tratamento de extratos 

aquosos e etanólicos de P. Niruri com t-BHP promove 100% de hemólise de eritrócitos 

humanos. Constatou-se a atividade antioxidante do P. Niruri anteriormente demonstrado por 

Tamborena (2015), quando os seus extratos atenuaram o efeito oxidante do indutor t-BHP em 

eritrócitos humanos. Verificou-se também que o nível de GSH nos eritrócitos tratados com t-

BHP não se alterou quando comparado com o valor de controle, mas foi significativamente 

reduzido quando pré-tratados com o extrato aquoso ou etanólico de P. Niruri. Os extratos 

aquoso e etanólico das folhas de P. Niruri protegem eritrócitos humanos contra a peroxidação 

lipídica induzida por t-BHP. Em contraste com a nossa expectativa, o nível de GSH de 

eritrócitos não foi alterado quando tratados com t-BHP sozinho, mas foi drasticamente reduzido 

quando pré-tratados com extratos aquosos e etanólicos de P. Niruri (isto é, na presença de t-

BHP). Da mesma forma, o co-tratamento de extratos aquosos e etanólicos de P. Niruri com t-

BHP promove 100% de hemólise de eritrócitos humanos. Os resultados são um pouco difíceis 

de explicar e, portanto, requerem mais investigações sobre a possível dupla face desses extratos.

 Num estudo de Mediani et al. (2015), os autores demonstraram que a P. niruri contém 

maior quantidade de compostos fenólicos (quercetina 3-O-glicosídeo, rutina, catequina, ácido 

clorogénico, etc) que são conhecidos como antioxidante eficaz. No entanto, não se pode 

descartar o fato de que os compostos, com exceção os ácidos fenólicos, têm contribuído para a 

atividade antioxidante de ambos os extratos de plantas. Ressalta-se que os extratos etanólicos 

de ambos os extratos parece ter mais potencial na inibição da peroxidação lipídica. Isto pode 

ser explicado devido ao teor mais elevado de ácidos fenólicos encontrados no extrato etanólico 

de P. Niruri em comparação com os seus extratos aquosos (Tamborena et al., 2015). Tamborena 

et al., (2015) e Pilarski et al., (2006), nas suas investigações, demonstraram que a atividade 
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antioxidante de P. Niruri correlaciona-se com o seu conteúdo fenólico total.  Podemos então 

afirmar que ela apresenta efeito protetor. 

Concluindo, os extratos aquoso e etanólico das folhas e caules de P. niruri, U. tomentosa 

e M. pulegium protegem eritrócitos humanos contra a peroxidação lipídica induzida por 

T-BHP. Em contraste com a nossa expectativa, o nível de GSH de eritrócitos não foi 

alterado quando tratados com T-BHP sozinho, mas foi drasticamente reduzido quando 

pré-tratados com extratos aquosos e etanólicos de folhas e caules de P. Niruri, U. 

Tomentosa e M. pulegium (isto é, na presença de T-BHP). Da mesma forma, o co-

tratamento de extratos aquosos e etanólicos de folhas e caules de P. Niruri, U. 

Tomentosa e M. pulegium com T-BHP promove 100% de hemólise de eritrócitos 

humanos.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 A associação da AE ou EE de folhas e caules de P. niruri, U. tomentosa e M. 

pulegium com t-BHP fazem com que os eritrócitos fiquem mais propensos à 

hemólise, que foi significativamente correlacionado com oxidação NPSH, 

além de efeito protetor contra TBARS induzidas por T-BHP. 

 

 O conteúdo NPSH foi negativa e significativamente associada a hemólise, em 

todas as concentrações salinas e tanto na AE e EE de folhas e caules de M. 

Pulegium. 

 

 

  Os extratos etanólicos de folhas e caules de ambas as plantas parecem ter mais 

potencial na inibição da peroxidação lipídica. Confirmando a atividade 

antioxidante do P. niruri, U. tomentosa e M. pulegium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 
 

 

 

8. PERSPECTIVAS 

 

Nesta pesquisa constatamos que alguns resultados foram promissores e suscitam a 

 realização de novos estudos: 

 

o Investigar em maior profundidade sobre porque a hemólise causada por esses 

extratos não foi associada com libertação significativa do teor de meta-

hemoglobina; 

 

o Avaliar porque o co-tratamento de extratos aquosos e etanólicos de P. niruri, U. 

tomentosa e M. pulegium com T-BHP promove 100% de hemólise de eritrócitos 

humanos. 

 

o Investigar o potencial antioxidante das folhas e caules das referidas plantas, 

trabalhando com princípio ativo isolado das mesmas. 

 

o Avaliar ação antioxidante das folhas e caules das referidas plantas, trabalhando 

com frações enriquecidas. 

 

o Realizar a prospecção fitoquímica da P. niruri, U. tomentosa e M. pulegium. 
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