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Por que criar plantas venenosas? 

"sua pergunta parte do princípio de que o 

veneno é algo ruim, uma coisa sem 

propósito. Muitas das supostas plantas 

ruins... contêm propriedades incríveis de 

curar ou são necessárias para criar 

maravilhas magníficas quando 

combinadas com outros elementos. Os 

humanos apressam-se em declarar que 

algo é bom ou ruim sem saber de fato." 

(YOUNG, W.P., A Cabana. 1ª ed., Rio de 

Janeiro: Sextante, 2008, 240p). 

 

 

"Só a dose faz o veneno." 

“Dosis sola facit venenum” 

(Paracelsus, 1538) 

http://pensador.uol.com.br/autor/trecho_do_livro_a_cabana/
http://pensador.uol.com.br/autor/trecho_do_livro_a_cabana/


RESUMO 
 
 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS E TOXICIDADE DE Urera 
baccifera GAUDICH 

 
 

AUTORA: Amanda Leitão Gindri 
ORIENTADOR: Sydney Hartz Alves 

 
 

A espécie Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd., nativa do Brasil, tem suas raízes 
utilizadas popularmente para micoses e hiperplasia prostática. Esta planta apresenta 
espinhos urticantes que causam irritações dérmicas e deram origem aos seus 
nomes populares: urtigão-do-mato, urtiga-brava e urtiga-vermelha. Na literatura 
poucos são os estudos acerca da toxicidade desta planta e somente estudos de 
atividade anti-inflamatória das suas folhas foram encontrados. Dessa forma, este 
estudo objetivou avaliar a atividade anti-inflamatória e antinociceptiva, antiviral, 
antifúngica, antibacteriana e antitumoral das folhas e raízes do vegetal, bem como 
avaliar sua genotoxicidade e citotoxicidade, correlacionando os resultados obtidos 
com seus constituintes químicos determinado por cromatografia liquida de alta 
eficiência acoplada a detector diodos e detector de massas (CLAE-DD-EM). As 
folhas e raízes foram coletadas, extraídas por maceração e fracionadas com 
clorofórmio, acetato de etila e butanol. A atividade anti-inflamatória e antinociceptiva 
foi realizada em camundongos Swiss adultos machos, a atividade antiviral foi 
determinada em células HEP-2 infectadas com Vírus Herpes tipo 1 e a atividade 
antimicrobiana em bactérias, fungos e algas foi realizada por microdiluição em caldo. 
A genotoxicidade foi realizada em radículas de Allium cepa (ensaio in vivo) e em 
dsDNA (ensaio in vitro), já a citotoxicidade in vitro foi verificada pelo ensaio 
clonogênico. A atividade antitumoral foi determinada em células de adenocarcinoma 
prostático humano. A quantificação de metabólitos secundários foi realizada em 
HPLC-DAD-MS, pesquisando-se a presença de diversos polifenois. Nos ensaios 
realizados não foi verificada atividade anti-inflamatória e antinociceptiva para a 
planta por via oral, entretanto uma excelente atividade antiviral foi observada in vitro 
para todas as amostras. As frações da planta foram ativas contra Klebsiella 
pneumoniae, Prototheca zopfii e Saccharomyces cerevisiae. Uma elevada 
genotoxicidade foi verificada para as raízes de U. baccifera, sendo esta mais 
reduzida para suas folhas, ocorrendo o inverso nos ensaios de citotoxicidade. As 
folhas da planta se mostraram mais ativas do que as raízes no ensaio de atividade 
antitumoral. Foram quantificadas nas amostras as isoflavonas daidzeína, genisteína 
e glicitina, substâncias correlacionadas com as ações farmacológicas observadas 
neste trabalho. As folhas e raízes apresentaram resultados promissores neste 
estudo, porem necessitam de maiores estudos antes de seu uso ser considerado 
seguro e eficaz como planta medicinal. Adicionalmente, se faz importante a 
descoberta dos mecanismos de ação antitumoral, antiviral e antibacteriano, além do 
isolamento dos constituintes ativos da planta. 
 

Palavras-chave: Antitumoral. Antiviral. Daidzeina. Urticaceae. Urtigão-do-mato. 



ABSTRACT 
 
 

ANALYSIS OF PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES AND TOXICITY OF Urera 
baccifera GAUDICH 

 
 

AUTHOR: Amanda Leitão Gindri 
ADVISER: Sydney Hartz Alves 

 
 

The specie Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd., native of Brasil, has its roots 
popularly used to mycoses and prostatic hyperplasia. This plant presents stinging 
hairs that cause irritation in the skin and originated its folk’s names: stinging nettle 
and red nettle. In the literature are present few studies concerning the toxicity of this 
plant and only anti-inflammatory activity of their leaves was found. That way, this 
study aim to test the anti-inflammatory, antinociceptiva, antiviral, antifungal, 
antibacterial and antitumor activities of the leaves and roots of the vegetable, as well 
as to evaluate their genotoxicity and cytotoxicity, correlating these results to the 
chemical constituents determined by High Performance Liquid Chromatography 
coupled in Diode Array Detector and Mass Detector (HPLC-DAD-MS). The leaves 
and roots was collected, extracted by maceration and fractioned with chloroform, 
ethyl acetate and butanol. The anti-inflammatory and antinociceptiva activities were 
made in Swiss adult male mice, the antiviral activity was determined in HEP-2 cells 
infected with Herpes Simplex Virus Type 1 and the antifungal, anti-algae and 
antibacterial activities was made in broth microdilution. The genotoxicity was 
conducted in Allium cepa rootlets (in vivo assay) and in dsDNA (in vitro assay). The 
in vitro cytotoxicity was performed in the clonogenic assay. The antitumor activity was 
evaluated in prostate adenocarcinoma cell line. The secondary methabolite 
quantification was performed in HPLC-DAD-MS, searching for several polyphenols. 
In these assays, the anti-inflammatory and antinociceptive activities were not 
evidenced by oral administration, although an excellent in vitro antiviral activity was 
evidenced to all samples. The plant fractions was active against Klebsiella 
Pneumoniae, Prototheca zopfii and Saccharomyces cerevisiae. High genotoxicity 
was verified to U. baccifera roots, being more reduced to its leaves, occurring the 
opposite in the cytotoxicity assay. This plant leaves showed more active than the 
roots in the antitumor assay. Were quantified in the samples the isoflavones 
daidzein, genistein and glycitin, substances correlated with the pharmacological 
activities observed in this work. The roots and leaves presented promising results in 
this study, however more studies are necessary before this plant be considered 
secure and effective for medicinal use. Additionally, it is important to elucidate the 
antitumor, antiviral and anti-bacterial mechanisms of action, besides the isolation of 
active constituents of this plant. 

 

Keywords: Antitumor. Antiviral. Daidzein. Stinging Nettle. Urticaceae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em muitas comunidades e grupos étnicos, o conhecimento sobre plantas 

medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico. As plantas são 

usadas para o tratamento e cura de enfermidades pela espécie humana desde o 

início de sua existência, e ainda hoje, plantas medicinais são comercializadas em 

feiras livres, mercados populares e encontradas em quintais residenciais nas regiões 

mais pobres do país e até mesmo nas grandes cidades brasileiras (MACIEL et al., 

2002).  

Nos últimos anos a fitoterapia, como terapia medicinal, vem crescendo muito 

e desde o final da década de 90 já se notava um grande avanço científico 

envolvendo estudos químicos e farmacológicos de plantas medicinais, visando obter 

novos compostos com propriedades farmacêuticas (CECHINEL FILHO; YUNES, 

1998). O mercado mundial de fitoterápicos girava, no ano de 2001, em torno de 22 

bilhões de dólares (YUNES et al., 2001) e em 2010, em cerca de 50 bilhões de 

dólares (GALILEU, 2010). Várias empresas nacionais têm utilizado matéria-prima 

vegetal diretamente na elaboração de seus medicamentos, o que levou os 

fitoterápicos a se tornarem suporte na indústria farmacêutica genuinamente 

nacional, de pequeno e grande porte. O crescimento do mercado de fitoterápicos 

encontra-se na ordem de 15% ao ano, enquanto que o dos medicamentos sintéticos 

gira em torno de 3 a 4% (SIMÕES et al., 2010). 

A maioria dos produtos naturais fabricados pela indústria brasileira está 

fundamentada somente no uso popular das plantas, sem nenhuma comprovação 

pré-clínica ou clínica, não podendo ser competitivo a nível nacional e muito menos 

internacional (YUNES et al., 2001). Mesmo não possuindo estudos sobre os 

constituintes químicos de algumas plantas medicinais, estas acabam sendo 

prescritas com frequência, devido às observações populares sobre o uso e eficácia 

das mesmas, o que acaba colaborando de forma relevante para a divulgação das 

virtudes terapêuticas desses vegetais (MACIEL et al., 2002). 

Devido à grande utilização de plantas medicinais e medicamentos à base de 

plantas pela população, o Ministério da Saúde vem criado políticas para o uso de 

fitoterápicos, tais como: o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

e o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (BRASIL, 2008), além da 

Comissão Técnica e Multidisciplinar de elaboração e atualização da Relação 
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Nacional de Plantas Medicinais - Renaplam e da Relação Nacional de Fitoterápicos - 

Renafito – COMAFITO (BRASIL, 2010).  

Informações obtidas da medicina popular são um aspecto muito importante a 

ser considerado quando se procura obter substâncias ativas em uma planta. 

Também se consideram importantes as informações botânico-taxonômicas e 

químico-taxonômicas. É mais viável estudar primeiro a parte da planta utilizada 

popularmente e após as outras partes, pois na maioria dos casos ocorre a 

diferenciação significativa da constituição química da planta em partes distintas. É 

importante determinar a data e o local da coleta, pois esses fatores podem 

influenciar na biossíntese de metabólitos secundários. Para a separação, purificação 

e identificação dos constituintes químicos de uma planta se utilizam diferentes 

técnicas cromatográficas, tais como: cromatografia em coluna aberta (CC), com 

sílica gel como fase estacionária, cromatografia em camada delgada (CCD), que 

serve para identificar e reunir as frações separadas na CC, cromatografia liquida de 

alta eficiência (CLAE), que pode identificar e quantificar um composto, entre outras 

técnicas (CECHINEL FILHO; YUNES, 1998).  

Erroneamente, acredita-se que a toxicidade das plantas medicinais tem 

menor importância quando comparado com a dos medicamentos convencionais. 

Entretanto, sabe-se que a toxicidade de plantas medicinas, na realidade, é um 

problema de saúde pública (ALVES, 2007), pois muitas plantas contêm substâncias 

que são capazes de exercer ação tóxica sobre organismos vivos (MENGUE et al., 

2001). 

A utilização, o tempo de tratamento e o modo de preparo podem fazer com 

que as plantas apresentem ação tanto tóxica quanto terapêutica (GOMES et al., 

2001). A intoxicação ocorre na maioria das vezes em razão da concentração 

excessiva da planta, quantidade e do uso de plantas com efeito tóxico. Por isto, faz-

se necessário o uso de testes de toxicidade, que são utilizados para prever ou 

avaliar os efeitos tóxicos no organismo ou averiguar a toxicidade relativa das 

substâncias (AMARAL; SILVA, 2008). 

A família Urticaceae é encontrada no Brasil, onde é representada por 8 

Gêneros, dentre eles Urtica e Urera. A planta Urera baccifera (L.) Gaudich, 

pertencente à família citada, é um arbusto que apresenta pelos urticantes e é 

conhecido popularmente como urtiga-brava. Esta planta pode ser encontrada em 

florestas latifoliadas em altitude superior a 800 metros (MARTINS et al., 2006). 



15 

 

 

Poucos são os trabalhos encontrados na literatura acerca dos componentes 

químicos e toxicidade desta espécie. 

As atividades anti-inflamatórias (BADILLA et al., 1999; 2006; BADILLA; 

MORA; POVEDA, 1999;) e antivirais (MARTINS et al., 2009) da planta U. baccifera 

já foram estudadas para suas folhas, apresentando bons resultados, entretanto não 

se sabe o potencial anti-inflamatório e antiviral das raízes do vegetal. A atividade 

antimicrobiana de algumas partes da planta foi pesquisada para Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli (MELENDEZ; CAPRILES, 2006; ONOFRE; HERKERT, 

2012) e Pseudomonas aeruginosa (ONOFRE; HERKERT, 2012), entretanto, se faz 

necessário uma avaliação com um maior número de microrganismos. 

Portanto, levando em consideração a presença da espécie U. baccifera em 

nossa região bem como o uso popular de suas raízes como anti-inflamatória, 

antimicótica e no tratamento de hiperplasia prostática, percebe-se que é importante 

ser avaliado as ações farmacológicas das raízes e folhas da mesma, a fim de que 

seja traçado um paralelo entre as atividades das duas partes do vegetal. 

Adicionalmente, se faz necessário investigar a toxicidade da planta, para definir a 

possibilidade ou não de uso medicinal. Os estudos de atividade farmacológica e 

toxicidade aqui propostos tem a finalidade de nortear futuros estudos sobre o uso 

desta planta como fitoterápico e avaliar a eficácia e segurança de sua utilização. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 USO DE PLANTAS MEDICINAIS  

 

O uso de plantas foi o primeiro recurso farmacológico usado pelas antigas 

civilizações e cada uma têm suas próprias referências históricas. Em suas 

experiências com ervas tiveram fracassos e sucessos, sendo que, na maioria das 

vezes, estas curavam, matavam ou produziam efeitos colaterais severos. As plantas 

são responsáveis pela cura ou pela morte de quem faz uso delas como forma de 

medicamentos. Os produtos naturais foram empregados inicialmente pelos chineses, 

sendo eles os primeiros a usufruir do potencial terapêutico que algumas plantas 

apresentam e a divulgar suas descobertas (MELO, 2003). 

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 80% da 

população mundial, especialmente nos países em desenvolvimento, utiliza 

tratamentos tradicionais à base de plantas para suas necessidades de atenção 

primária de saúde (BERMÚDEZ et al., 2005). Plantas medicinais são de grande 

importância para manter a saúde da população. Esse uso representa a cultura de 

um povo, sendo também parte de um saber utilizado e difundido de geração em 

geração pela comunidade (LEITE, 2000). 

Os conhecimentos do uso desta terapia no estado do Rio Grande do Sul 

derivam dos índios e também dos colonizadores europeus que procuraram, pelo 

método de tentativa e erro, encontrar plantas medicinais análogas àquelas 

conhecidas por eles, em seus países de origem (MENTZ; LUTZEMBERGER; 

SCHENKEL, 1997). 
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2.2 ESTUDOS DE TOXICIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

As plantas medicinais da flora nativa brasileira são consumidas com pouca ou 

nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas. Comparando com os 

medicamentos usados nos tratamentos convencionais, o estudo da toxicidade de 

plantas e fitoterápicos pode parecer irrelevante, o que é uma inverdade, pois a 

toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de saúde pública (VEIGA 

JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). 

No Brasil, a ingestão de plantas para o tratamento de doenças é amplamente 

difundida e, na maioria dos casos, a escolha de uma terapia baseada em plantas 

medicinais ocorre sem orientação médica. Um dos principais problemas da utilização 

destes produtos é a crença de que produtos de origem vegetal são isentos de 

reações adversas e efeitos tóxicos (GALLO; KOREN, 2001; CLARKE, 2007).  

São muito comuns efeitos adversos provenientes do tratamento com 

medicamentos que possuem plantas medicinais. Estes efeitos podem advir de 

possíveis adulterações ou toxidade do próprio vegetal, bem como a ação sinérgica 

de plantas medicinais com outras plantas, medicamentos ou alimentos. Os produtos 

isolados de plantas compõem uma grande diversidade de compostos orgânicos 

naturais, oriundos do metabolismo primário e secundário, que podem exercer efeitos 

benéficos ou maléficos sobre o organismo. As reações adversas que as plantas 

poderão desencadear podem ser decorrentes de seus próprios componentes, pela 

presença de um produto contaminante, ou pela preparação incorreta (TUROLLA; 

NASCIMENTO, 2006). 

Nos últimos anos a procura de tratamentos naturais aumentou, no entanto 

não existem limites para o uso deste tipo de medicamento, não se fornecem 

informações sobre possíveis efeitos colaterais, e o consumo de plantas, da maneira 

como vem sendo realizado, representa um risco para a saúde humana. Estudos 

fitoquímicos e farmacológicos se tornam cada vez mais importantes para a definição 

dos potenciais terapêuticos e tóxicos de extratos vegetais (VEIGA JUNIOR; PINTO; 

MACIEL, 2005). 

A forma mais usada e comum de se identificar espécies vegetais é através 

dos nomes populares, o que pode incorrer em acidentes e intoxicações. A mesma 

planta pode possuir mais de um nome popular, ou ainda, diferentes espécies podem 

possuir o mesmo nome (ALICE et al., 2004). Portanto, a identificação errônea e o 



18 

 

 

desconhecimento podem levar os usuários a utilizar plantas que não possuam as 

substâncias responsáveis pela ação benéfica que se espera, ou então, utilizar 

plantas tóxicas (RITTER et al., 2002). 

O uso milenar de plantas como medicamentos vem mostrando ao decorrer 

dos anos que algumas plantas apresentam substâncias perigosas. Muitas pesquisas 

mostraram que muitas delas possuem componentes potencialmente agressivos e, 

por esta razão, devem ser utilizadas com cautela, respeitando seus riscos 

toxicológicos (RODRIGUES et al., 2011). 

Levando em consideração a ampla aceitação do uso de plantas para o 

tratamento de patologias pela população e preocupada com o crescimento do 

registro de medicamentos fitoterápicos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) publicou em 2004 a Resolução RE n°90, datada de 16 de março. Esta 

legislação traz o “Guia para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de 

fitoterápicos”. O guia tem por objetivo “indicar métodos padronizados para os 

estudos de toxicologia pré-clínica de acordo com a Resolução vigente para registro e 

renovação de registro de fitoterápicos” (BRASIL, 2004). 

Para o registro de fitoterápicos é necessário que sejam testadas amostras 

padronizadas do medicamento fitoterápico ou do derivado vegetal a partir do qual é 

produzido. Os testes a serem realizados são: toxicidade aguda com uma espécie de 

mamífero; toxicidade de doses repetidas (longa duração) com pelo menos duas 

espécies de mamíferos (uma roedora e uma não-roedora) e avaliação de 

genotoxicidade, efetuado quando houver indicação de uso contínuo ou prolongado 

do medicamento em seres humanos (BRASIL, 2004). 

A RE n° 90/2004 preconiza que nos ensaios de genotoxicidade sejam 

realizadas: avaliação in vitro da reversão de mutação em bactérias incluindo 

ativação metabólica ou de dano a cromossomos de células de mamíferos ou de 

linfoma de camundongo; e o teste de micronúcleo (avaliação in vivo do dano em 

cromossomos em células hematopoiéticas de roedores). Adicionalmente, para 

medicamentos fitoterápicos destinados para uso tópico é necessário que se realizem 

ensaios de sensibilização dérmica, irritação cutânea e ocular (BRASIL, 2004). 

Devido a imensa biodiversidade de nosso país, a grande maioria das plantas 

não foi estudada do ponto de vista de seu potencial de toxicidade. Adicionalmente, 

une-se a este fato a ampla utilização de plantas para tratar ou prevenir males por 

parte da população. Dessa forma, estudos acerca da toxicidade de plantas 
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medicinais são importantes, a fim de definir o risco associado a este tipo de 

tratamento. Estes estudos podem levar a dois caminhos: caso seja comprovado 

potencial tóxico dos extratos da planta, o estudo de isolados da mesma deve ser 

realizado, a fim de determinar quais compostos são responsáveis pelas atividades 

farmacológicas benéficas, e trabalhar para que se tornem fármacos, e caso seja 

comprovada que esta planta não apresenta efeitos tóxicos, o uso de seu extrato, na 

forma de infusões e/ou decocções, pode ser considerado seguro pela população. 

 

2.3 ESTUDOS DE ATIVIDADE FARMACOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

Uma estratégia de estudo de plantas medicinais muito utilizada é o uso da 

etnofarmacologia como norteadora dos trabalhos. A abordagem etnofarmacológica 

combina informações adquiridas junto as comunidades locais que fazem uso da flora 

medicinal e os alia com estudos químicos e farmacológicos realizados em 

laboratórios de pesquisa especializados (SIMÕES, 2010, p.107-108). 

Para que os fitoterápicos recebam um maior nível de aceitação médica são 

necessários que os estudos científicos sejam respaldados pela comprovação de sua 

eficácia terapêutica em experimentos farmacológicos pré-clínicos e clínicos 

(CECHINEL FILHO; YUNES, 1997). 

A regulamentação e o registro de Medicamentos Fitoterápicos, bem como o 

registro e a notificação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos são definidos pela 

Resolução da Diretoria colegiada - RDC nº 26/2014. O medicamento fitoterápico é 

aquele que comprova sua segurança e eficácia por meio de estudos clínicos e o 

produto tradicional fitoterápico comprova sua segurança e efetividade pela 

demonstração do tempo de uso na literatura técnico-científica (BRASIL, 2014). 

Antes de serem disponibilizados ao consumo, o medicamento fitoterápico e o 

produto tradicional fitoterápico devem apresentar requisitos semelhantes de 

qualidade, diferenciando-se nos requisitos de comprovação da segurança e 

eficácia/efetividade, bulas/folheto informativo, embalagens, restrição de uso e de 

Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPFC) (BRASIL, 2014). 

Para que os estudos de atividade farmacológica sejam confiáveis, é 

necessário que a avaliação dos efeitos biológicos - in vitro e in vivo – seja realizada 

seguindo padrões estruturais e experimentais. Dentro destes padrões destaca-se 

que é importante que a Instituição de pesquisa possua um bom biotério e um 
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laboratório exclusivo para a realização dos experimentos. Além disso, a escolha dos 

modelos experimentais deve ser de maneira que possam ser reproduzidos 

corretamente e evitados os resultados falso-positivos. Adicionalmente, é importante 

que os experimentos sejam repetidos várias vezes a fim de se obter dados 

estatísticos que consigam comprovar a eficácia da planta. (CECHINEL FILHO; 

YUNES, 1997). 

No estágio inicial dos estudos de propriedades farmacológicas de plantas é 

necessário realizar um estudo farmacológico preliminar do(s) extrato(s) bruto(s) em 

modelos experimentais relevantes relacionados à(s) ação(ões) farmacológica(s) 

sugerida(s) pelas informações populares. Após a comprovação da atividade nestes 

ensaios preliminares, deve-se fracionar os extratos e identificar sua composição 

química, a fim de nortear o estudo farmacológico completo, que só será realizado 

com a fração, composto ou preparação que se pretende usar nos estudos clínicos 

(SIMÕES, 2010, p.110). 

 

2.4 FAMÍLIA URTICACEAE 

 

Pertencente à ordem Rosales, a família Urticaceae possui representantes 

predominantemente herbáceos, sendo raras as plantas arbustivas e arbóreas. As 

folhas são inteiras, simples, de disposição alterna, algumas vezes oposta, com 

estípulas, lâminas pecioladas ou sésseis, raras vezes lobadas, inteiras ou 

denteadas, serradas ou crenadas, e em geral, trinervadas desde a base. 

Apresentam tricomas sem ramificações, às vezes urticantes (longos, em linha reta, 

rígidos e irritantes) em algumas espécies como Urtica e Urera, além de cistólitos de 

carbonato de cálcio na epiderme (ARAUCO; GUÉZOU, 2006; JOLY, 1998; 

STEINMANN, 2005).  

Nesta família, as flores são muito pequenas, de sexo separado e, em muitas 

vezes, reunidas em densas inflorescências axilares com ou sem perianto. Quando 

há perianto, este pode ser formado por quatro ou cinco sépalas dispostas em duas 

séries. As flores masculinas em geral possuem quatro estames e um rudimento de 

ovário no centro (pistilódio). Os estames apresentam-se sempre como filetes 

curvados no botão. O botão abre-se explosivamente e o movimento lança o pólen no 

ar como uma poeira. Isto ocorre pela manhã, logo que a planta recebe os primeiros 

raios de sol. A flor feminina possui um único ovário unicarpelar e unilocular com um 
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só óvulo. Às vezes ocorrem estaminódios. Na família Urticaceae o fruto é aquênio ou 

drupa (JOLY, 1998; STEINMANN, 2005; ARAUCO; GUÉZOU, 2006). 

Urticaceae é um grupo monofilético e circunscrita de modo amplo. As 

espécies herbáceas e lenhosas desta família apresentam cistólitos mais ou menos 

alongados, laticíferos restritos à casca ou muito reduzidos, que produzem seiva 

translúcida e mucilaginosa, gineceu pseudomonômero com óvulos basais, estames 

curtos e embriões retos (SYTSMA et al., 2002 apud ROMANIUC NETO et al., 2009). 

A família é numerosa, varia de cerca de 40 a 50 gêneros e 700 a 1200 

espécies de plantas monóicas e dióicas, distribuídas em regiões tropicais e 

subtropicais do mundo, e concentradas no sudeste da Ásia. No Brasil ocorrem 12 

gêneros e cerca de 80 espécies (LIMA et al., 2008; ROMANIUC NETO et al., 2009; 

STEINMANN, 2005). O maior gênero da família é o Pilea, outros exemplos são 

Urtica e Urera (JOLY, 1998).  

A importância da família Urticaceae é grande, alguns gêneros, como 

Boehmeria, Girardinia e Urtica são cultivadas pelas fibras contidas em seus talos 

que são usadas para a fabricação de tecidos (STEINMANN, 2005). Algumas 

espécies pertencentes à família Urticaceae apresentaram atividade anti-inflamatória, 

antiviral, hipoglicemiante e cardiovascular (MARTINS et al., 2009). 

 

2.5 GÊNERO URERA 

 

O gênero Urera compreende arbustos, árvores e videiras, que ocorrem 

frequentemente na região ribeirinha e em mata cerrada na Mesoamérica. Esse 

gênero é caracterizado por frutos suculentos formados pela dilatação das tépalas, 

estigmas penicilados ou capitados, pistilódios glabros e pelos com a base bulbosa, 

que urticam em algumas espécies (MONRO; RODRIGUEZ, 2009). 

Este gênero apresenta de 35 a 75 espécies distribuídas mundialmente, sendo 

característica de áreas abertas como pastagens, além de ser conhecida por 

apresentar tricomas urticantes e algumas vezes, espinhos nas folhas e caules. São 

plantas principalmente dióicas, com indumento de acúleos, filetes retos no botão, 

estigmas penicilados terminais e algumas vezes, espinhos grossos. As folhas são 

alternas, espiraladas até dísticas, com lâminas inteiras, lisas ou rugosas, estípulas 

axilares, livres ou cordadas na base. Há presença de estípulas, com nervuras 

peninérveas ou trinervadas desde a base, com cistólitos puntiformes, baciliformes ou 
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lineares. As inflorescências são altamente divididas, apresentam brácteas, flores 

pediceladas ou sésseis, filetes retos ou dobrados o botão, unissexuais. Perianto 

frutífero em geral carnoso e de várias cores (STEINMANN, 2005; ARAUCO; 

GUÉZOU, 2006; ROMANIUC NETO et al., 2009). 

As plantas denominadas Urera, juntamente com as do gênero Urtica, são as 

urtigas das matas que, em geral, são consideradas como padrão de terra fértil e 

produzem queimaduras causadas pelos pelos urticantes que se encontram nas 

porções vegetativas (JOLY, 1998). 

A distribuição deste gênero é quase pantropical, estando presente na África, 

América Central, América do Sul, Ilhas do Caribe, sul do México, Austrália, Ilhas do 

Pacífico, mas ausente na Ásia. Dentro da família Urticaceae presente na 

Mesoamérica, o gênero Urera é o único que apresenta frutos suculentos brilhantes, 

sendo também caracterizado por liberar um látex aquoso em seus galhos quando 

cortados, e, em algumas espécies, pelos bulbosos pungentes. Este gênero inclui 

espécies que são utilizadas para tratar doenças inflamatórias, artrites, febres, 

hemorragias, erisipelas e sífilis, além de algumas espécies possuírem moderada 

importância como alimento para as lepidópteras (MONRO; RODRÍGUEZ, 2009). 

 

2.6 ESPÉCIE Urera baccifera (L.) GAUDICH. EX WEDD. 

 

2.6.1 Descrição da espécie 

 

A espécie Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. (Figura 1), é uma planta 

arbustiva dióica que possui cerca de 1 metro e meio de altura, sendo que alguns 

autores descrevem ser de 3 a 4 metros de altura, armada de espinhos urticantes que 

se estendem dos caules até as nervuras dorsais das folhas onde são bastante 

menores. Os ramos apresentam 0,5 a 1 cm de diâmetro, com tricomas urticantes 

desde a base. Os ramos novos são minúsculos-pubescentes como os pecíolos 

foliares quando novos (CORRÊA, 1984; ARAUCO; GUÉZOU, 2006; ROMANIUC 

NETO et al., 2009). 
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Figura 1 – Planta Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. em seu habitat natural.  

 

 

 
Fonte: (GINDRI, 2012) 

 

As folhas (Figura 2) são alternas, grandes e longo-pecioladas, com limbo 

oval-cordado, grosso-denteado nas margens, áspero na face e minúsculo-

pubescente no verso, de mais ou menos 20 cm de comprimento e 14 cm de largura 

sobre o pecíolo de 10 a 15 cm de comprimento quando adulto. As folhas costumam 

ser menores na extremidade dos ramos do que as inferiores já adultas, na sombra o 

limbo chega a mais de 30 cm e o pecíolo até 37 cm de comprimento. Espinhos 

urticantes (Figuras 3 e 4) estão distribuídos por todo o limbo e cistólitos estão 

concentrados irradiados próximos às nervuras, com face adaxial híspida e abaxial 

opaca. São de 6 a 10 pares de nervuras secundárias, estípulas entre 0,5 e 2,5 cm 

de comprimento e pecíolos de 4 a 24 cm de comprimento, estriados (CORRÊA, 

1984; ARAUCO; GUÉZOU, 2006; ROMANIUC NETO et al., 2009). 
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Figura 2 – Folhas de Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 

 

  

 
Fonte: (GINDRI, 2012) 

 

Figura 3 – Espinhos urticantes dos caules de Urera baccifera (L.) Gaudich. ex 
Wedd.  
 

 

 
Fonte: (GINDRI, 2012) 
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Figura 4 – Espinhos urticantes da parte dorsal das folhas de Urera baccifera (L.) 
Gaudich. ex Wedd. 
 

 

 
Fonte: (GINDRI, 2012) 

 

As flores encontram-se abaixo das folhas, apresentam de 6 a 13 cm, cor 

alaranjada a róseo-vinácea, pubescentes, assimétricas, pequenas em 

inflorescências axilares, menores que as folhas e, às vezes não atingindo o tamanho 

dos pecíolos. As sementes são ovais, estriadas, com cotilédones largos e embriões 

retos (CORRÊA, 1984; ARAUCO; GUÉZOU, 2006; ROMANIUC NETO et al., 2009). 

 

2.6.2 Habitat, nomes e usos populares 

 

Esta planta está presente em florestas perenes ou sazonais, vegetação 

ribeirinha, do nível do mar até 1.400 metros, do México até Panamá, Colômbia, 

Peru, Bolívia, Brasil e Paraguai (MARTINS et al., 2009; MONRO; RODRIGUEZ, 

2009). Foi verificada a presença da espécie U. baccifera em estudo da vegetação 

em Santa Maria, RS por Longhi e colaboradores (2000). 
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Os nomes populares de U. baccifera devem-se ao fato de suas folhas e 

caules serem recobertos por pelos urticantes. Dentre os principais nomes desta 

planta destacam-se ‘nettles’ ou ‘stinging nettles’ – em inglês, ‘ortigas’ – em espanhol, 

urtiga – em português, urtiga-brava, além de urtigão-do-mato, urtiga-vermelha, 

urtiga-da-folha-grande e urtigão (CORRÊA, 1984; BADILLA et al., 1999a; LONGHI et 

al., 2000; ROMANIUC NETO et al., 2009; LINDENMAIER; PUTZKE, 2011). 

Na Região Central do Rio Grande do Sul, a infusão das raízes e folhas deste 

arbusto foi descrito como utilizado por 3 comunidades Mbya/Guaranis para infecção 

urinária. A espécie é nativa da região e seu nome Guarani é Pyno (LINDENMAIER; 

PUTZKE, 2011). Adicionalmente, as raízes desta planta são descritas como 

utilizadas medicinalmente pelos descendentes de poloneses em comunidades rurais 

no município de Erechim, RS (CHAVES; ZANIN, 2012). Toda a planta é descrita 

como hipotensora, podendo interferir no tratamento com anti-hipertensivos 

(TEIXEIRA, 2011). 

Este arbusto é popularmente utilizado para condições inflamatórias. Suas 

folhas ou raízes podem ser utilizadas para infusão ou por via tópica. Existem relatos 

que os ameríndios costa-riquenhos enquanto atravessavam altas montanhas batiam 

em si mesmos com os caules espinhosos da planta para repelir calafrios. Seu efeito 

rubefaciente também é empregado em dores reumáticas e artrite (BADILLA et al., 

1999a; VALADEAU et al., 2009). 

O povo Anesha, também chamado Amuesha, é um grupo de povos 

ameríndios que moram na região central do Peru, na Cordilheira Oriental dos Andes, 

e possuem uma forte medicina tradicional. Este povo utiliza popularmente U. 

baccifera para diarreia e dor no estômago, sendo que seu modo de preparo seria, 

após algumas folhas da planta serem fervidas e o doente beber esta preparação, 

estas mesmas folhas seriam retiradas e aplicadas como cataplasma sobre a barriga. 

Já para dores reumáticas, poucas folhas são preparadas como chá e pequenas 

quantidades são bebidas regularmente. As folhas quentes também são aplicadas em 

cataplasma sobre a articulação dolorosa. Utilizada para tosse, gripes e resfriados 

com febre, uma pequena xícara de chá das folhas de U. baccifera é bebida três 

vezes por dia (VALADEAU et al., 2009; VALADEAU et al., 2010). 

Em um guia preparado pelo Herbário Nacional da Costa Rica intitulado 

“Plantas a serviço da saúde”, a planta U. baccifera tem como usos populares: 

emenagogo (infusão), anti-inflamatório das mucosas (infusão), hemostático 
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(infusão), anti-infeccioso renal (decocção), alivio de queimaduras (infusão por via 

tópica), antimicótico, antiúlceroso e contra erisipela (decocção de folhas sobre a 

pele). Conforme o manual, o uso desta espécie deve ser evitado para crianças 

menores de 5 anos, gestantes e adultos que fazem uso de medicamentos para 

doenças crônicas (HERNÁNDEZ, 2008). 

Esta espécie de urtiga também foi descrita como utilizada para feridas e 

úlceras malignas em uma triagem das plantas utilizadas na medicina tradicional 

Maia (CAAMAL-FUENTES et al., 2011). 

 

2.6.3 Atividades farmacológicas 

 

As atividades anti-inflamatórias e antinociceptivas das folhas de U. baccifera 

foram estudados pelo grupo de Badilla e colaboradores (1999) em ratos Sprague-

Dawley. As folhas da planta foram levadas a decocção com água destilada (1:10), a 

solução obtida foi concentrada (extrato bruto) e após secura levada a fracionamento 

com hexano, acetato de etila e butanol. O resíduo da extração foi particionado com 

metanol, dando origem a fração metanol e resíduo aquoso. Foram observados 

efeitos anti-inflamatórios e analgésicos no resíduo aquoso, bem como uma inibição 

do efeito de migração dos leucócitos e redução no exsudato pleural, além de 

atividade analgésica periférica na faixa de 25-100 mg/kg, via intraperitoneal. Não foi 

verificada atividade quando os extratos foram aplicados por via tópica (BADILLA et 

al., 1999a). 

Uma atividade colinérgica foi proposta para o extrato aquoso (infusão, 1:10) 

das folhas de U. baccifera (BADILLA; MORA; POVEDA, 1999) pois foi observado 

que a planta promoveu câimbras abdominais e defecação em ratos Sprague-

Dawley. Adicionalmente, a dose de 500 mg/kg via intraperitoneal do extrato etanólico 

das folhas produziu efeito similar ao padrão indometacina, utilizado no experimento. 

Entretanto, o extrato da planta não demonstrou efeito quando administrada por via 

oral. O mesmo foi classificado como levemente tóxico, pois sua DL50 (dose letal em 

50% dos animais tratados) foi 5,0 gramas/quilo (BADILLA; MORA; POVEDA, 1999). 

Testes realizados com plantas nativas na Costa Rica utilizaram o extrato 

aquoso das folhas de U. baccifera (obtido por infusão, 10% p/v) contra o edema 

induzido pelo veneno da cobra Bothrops asper. Os cientistas testaram as doses de 

250 e 500 mg/kg do extrato, via intraperitoneal, e mediram o edema na pata de ratos 
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Sprague-Dawley em 1, 2, 4, 6 e 24 horas. Foi verificado que os extratos da planta 

apresentaram uma leve redução (não-significativa estatisticamente) no edema 

induzido pelo veneno em todos os tempos medidos e nas duas concentrações 

testadas (BADILLA et al., 2006). 

Experimentos que pesquisam a atividade antiviral “in vitro” dos extratos das 

partes aéreas de U. baccifera foram realizados por Martins e colaboradores (2009). 

Esses autores testaram os extratos particionados da planta (n-butanol, acetato de 

etila, hexano) e o extrato etanólico contra o Herpes vírus Tipo 1 (HSV-1) e Tipo 2 

(HSV-2). Todos os extratos da planta – exceto o hexano - mostraram a máxima 

porcentagem de inibição contra HSV-1, sendo a fração mais ativa a n-butanol, 

seguida por acetato de etila e etanol. As frações de diferentes polaridades 

demonstraram mecanismos de ação diferentes, sendo capazes de inibir diferentes 

passos da replicação viral, diferentemente da ação do medicamento padrão para 

este tipo de infecção, o aciclovir. Os extratos etanólico e acetato de etila 

demonstraram agir na penetração viral, além disto, este último também age na 

inibição dos receptores celulares. Já o extrato n-butanol possui atividade virucida, 

apresentando uma leve ação nos receptores celulares. No entanto, os mesmos 

extratos não mostraram atividade contra HSV-2 (MARTINS et al., 2009). 

Melendez e Capriles (2006) testaram a atividade antimicrobiana através da 

técnica de disco difusão, de 172 espécies de plantas contra Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus. Os autores utilizaram as folhas da planta U. baccifera, que 

foram submetidas a uma extração com metanol, filtradas e evaporadas até secura. 

Os extratos foram preparados na concentração de 1000 mg/mL. Não foi verificada 

atividade das folhas da planta na contra os dois microrganismos testados. 

Onofre e Herkert (2012) testaram a atividade antimicrobiana de extratos 

aquoso, metanólico e etanólico obtidos das folhas, cascas e raízes de U. baccifera. 

Estes autores utilizaram o método de disco difusão com os microrganismos: 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922), e 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). As amostras foram testadas nas 

concentrações de 100, 50, 25, 12.5, 6,25, 3,12, 1,56, 0,78, 0,39 e 0,19 mg/L. As 

melhores atividades foram observadas com os extratos metanólicos das folhas e 

raízes, com os valores de CIM (concentração inibitória mínima) variando entre 6,25 e 

0,19 mg/L (6,25 e 0,19 .10-6 µg/mL) para E. coli, e para P. aeruginosa e S. aureus foi 

observada a variação de 3,12 e 0,19 mg/L (3,12 e 0,19 .10-6 µg/mL). Os autores 
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consideraram que o extrato metanólico das folhas e raízes desta urtiga é ativo contra 

os microrganismos testados. 

A atividade contra malária (Plasmodium falciparum FCR3 resistente a 

cloroquina) e Leishmania amazonensis (cepa MHOM/BR/76/LTB-012) foi avaliada 

por pesquisadores do Peru. O extrato etanólico das folhas de U. baccifera mostrou 

um IC50 (Concentração Inibitória 50%) contra L. amazonensis de 48,6 + 7,2 µg/mL e 

contra a malária não foi evidenciada atividade inibitória. Os autores consideraram 

uma boa atividade contra L. amazonensis e P. falciparum em uma dose menor que 

10,0 µg/mL de extrato. Portanto, apesar da planta demonstrar atividade contra L. 

amazonensis, esta não foi considerada satisfatória (VALADEAU et al., 2009). O 

provável mecanismo de ação desta planta contra este microrganismo não foi 

descrito. 

Plantas utilizadas popularmente na Guatemala para o tratamento de gonorreia 

foram testadas in vitro contra cepas de Neisseria gonorrhoeae resistente a penicilina 

isolada de um paciente sintomático. A tintura das raízes de U. baccifera (macerada 

com etanol 50%) não apresentou resultado (halo de inibição 6,0 ± 0,1 mm) contra 

este microrganismo (CÁCERES et al., 1995). 

 

2.6.4 Atividade antioxidante e composição química 

 

Martins e colaboradores (2006) realizaram o teste de capacidade antioxidante 

pelo método do DPPH (0,3 mM) nos galhos de U. baccifera (Tabela 1). A atividade 

foi evidenciada para os extratos diclorometano e acetato de etila, com IC50 (índice 

que descreve a concentração necessária para inibir a auto oxidação do DPPH em 

50%) de 37,05 e 57,20 µg/mL, respectivamente. Os autores consideraram uma boa 

capacidade antioxidante destas amostras quando comparado ao extrato etanólico da 

planta padrão Gingko biloba (IC50 38,91 µg/mL). Os extratos bruto, hexânico e n-

butanólico não apresentaram boa capacidade antioxidante. 
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Tabela 1 – Valores de capacidade antioxidante obtidos para Urera baccifera  
Gaudich. 

 

Parte da planta Extrato IC50 (µg/mL) ± DP Referência 

 
 
Galhos 

Etanol, hexano e n-
butanol 

> 1000 MARTINS et al., 
2006 

Diclorometano 37,05  

Acetato de etila 57,20 

Partes aéreas Acetato de etila 120,16 ± 0,32 MANNION; 
MENEZES, 2010 

 
 
Folhas 

Extrato bruto (etanol) 118,31±0,000 GINDRI et al., 
2014 

Clorofórmio 620,93±0,024  

Acetato de etila >1000 

Butanol 388,43±0,04 

 
 
Raízes 

Extrato bruto 189,49±0,008 

Clorofórmio 187,62±0,012 

Acetato de etila >1000 

Butanol 468,69±0,048 

Raízes Extrato bruto (etanol) 188,57 GINDRI et al., 
2010 

 
DP: Desvio padrão. 

 

O extrato bruto das raízes da planta apresentou valor de IC50 de 188,57 

µg/mL, quando testados pelo mesmo método (DPPH 0,3 mM) (Tabela 1), 

confirmando os valores elevados que o extrato bruto dos galhos obtido pelo grupo 

de pesquisa anterior. No mesmo estudo foi realizada uma análise fitoquímica 

qualitativa onde foram evidenciados heterosídeos flavonoídicos e purinas na casca, 

heterosídeos saponínicos apenas no miolo e taninos e mucilagens na casca e no 

miolo da raiz, além de ter sido quantificado compostos fenólicos totais (29,76 ± 1,5 

mg/g de extrato – Tabela 2), flavonóides (16,42 ± 0,1 mg/g de extrato – Tabela 3), 

taninos condensados (19,11 ± 0,77 mg/g de extrato – Tabela 4) e alcalóides totais 

(1,58 ± 0,02 mg/g de extrato – Tabela 4) (GINDRI et al., 2010). 
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Tabela 2 – Doseamentos de polifenóis em Urera baccifera Gaudich. 

 

Parte da planta Extrato mg E.A.G. /g 
amostra ± DP 

Referência 

Partes aéreas Acetato de etila 77,75 MANNION; 
MENEZES, 2010 

 
 

Folhas 

Extrato bruto (etanol) 61,55±1,54  
 
 
GINDRI et al., 2014 

Clorofórmio 36,27±1,23 
Acetato de etila 47,39±0,99 

Butanol 49,05±0,88 

 
 

Raízes 

Extrato bruto (etanol) 29,98±1,27 
Clorofórmio 46,59±0,88 

Acetato de etila 35,54±0,45 
Butanol 24,71±0,45 

 
mg E.A.G./ g amostra: miligrama de equivalente de ácido gálico por grama de amostra. 

DP: Desvio padrão. 

 

As partes aéreas de U. baccifera também tiveram seus compostos fenólicos, 

flavonoides e capacidade antioxidante (captura do radical DPPH – 0,3 mM) 

quantificados, obtendo valores mais altos para a fração acetato de etila em todos os 

testes, sendo os valores: 77,75 mg/g (Tabela 2), 27,14 mg/g (Tabela 3) e IC50 

120,16±0,32 µg/mL (Tabela 1), respectivamente (MANNION; MENEZES, 2010). 

Uma análise qualitativa dos metabólitos secundários desta urtiga demonstrou 

resultados positivos para aminogrupos, antocianinas, antocianidinas e flavonóides, 

esteróides, fenóis com posição para livres, cumarinas, saponinas e ácidos orgânicos 

nas folhas e raízes. Na análise quantitativa, a planta mostrou valores significantes de 

compostos fenólicos (de 24,71 a 61,55 mg/g – Tabela 2), flavonoides (de 9,24 a 

82,92 mg/g – Tabela 3), flavonóis (5,73 a 52,4 mg/g, alcaloides (0,394 a 11,3 mg/g – 

Tabela 4) e taninos condensados (0,19 a 2,46 mg/g – Tabela 4) principalmente na 

fração clorofórmio das folhas e raízes (GINDRI et al., 2014). 
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Tabela 3 – Doseamentos de flavonóides em Urera baccifera Gaudich. 

 

Parte da 
planta 

Extrato mg E.Q. /g amostra 
± DP 

Referência 

Partes aéreas Acetato de etila 27,14 MANNION; 
MENEZES, 2010 

 
 

Folhas 

Extrato bruto (etanol) 41,54±0,53  
 
 

GINDRI et al., 
2014 

Clorofórmio 82,92±1,68 
Acetato de etila 55,76±1,25 

Butanol 26,61±0,25 

 
 

Raízes 

Extrato bruto (etanol) 16,13±0,22 
Clorofórmio 76,78±0,85 

Acetato de etila 15,38±0,75 
Butanol 9,24±0.1 

 
mg E.Q./ g amostra: miligrama de equivalente de quercetina por grama de amostra. 
DP: Desvio padrão. 

 

Tabela 4 – Doseamentos de flavonóis, taninos condensados e alcaloides em Urera  
baccifera Gaudich. 

 

 Folhas 

Extrato bruto 
(etanol) 

Clorofórmio Acetato de 
etila 

Butanol 

Flavonóis 
(mg/g) ± DP 

15,47±0,72 52,4±2,91 7,26±0,54 9,1±0,27 

Taninos 
condensados 
(mg/g) ± DP 

 
1,95±0,04 

 
2,46±0,05 

 
1,95±0,05 

 
1,1±0,07 

Alcaloides 
(mg/g) ± DP 

2,34±0,02 7,5±0,01 0,94±0,02 0,694±0,01 

 Raízes 

Extrato bruto 
(etanol) 

Clorofórmio Acetato de 
etila 

Butanol 

Flavonóis 
(mg/g) ± DP 

5,73±1,1 7,40±0,62 7,06±0,27 6,65±0,2 

Taninos 
condensados 
(mg/g) ± DP 

 
0,19±0,03 

 
0,3±0,03 

 
1,0±0,04 

 
0,23±0,03 

Alcaloides 
(mg/g) ± DP 

1,6±0,04 11,3±0,03 2,79±0,03 0,394±0,03 

 
DP: Desvio padrão. 

Fonte: (GINDRI et al., 2014) 

 

Os extratos brutos das duas partes da planta demonstraram uma moderada 

atividade antioxidante (IC50: 118,31 e 189,49 µg/mL, folhas e raízes, 
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respectivamente – DPPH 0,3 mM – Tabela 1). Ácido oxálico, um sal solúvel que 

pode ser encontrado em tecidos vegetais e possível causador de intoxicação por 

oxalato em seres humanos (NOONAN; SAVAGE, 1999), foi quantificado através de 

cromatografia líquida de alta eficiência nas raízes e folhas do vegetal, com 

concentração expressiva nas raízes (1,79 e 1,82 mg/g no extrato bruto e fração n-

butanol, respectivamente), indicando toxicidade (GINDRI et al., 2014). 

Uma análise de macro e micronutrientes de vegetais demonstrou para as 

folhas de U. baccifera teores de nitrogênio convertido em proteína (23%), Cálcio 

(5%), Magnésio (0,54%), Manganês (0,072%), fósforo (0,27%), Ferro (0,0209%), 

sódio (0,0108%), potássio (3,1%), Cobre (0,0008%), Zinco (0,0039%), enxofre 

(0,27%) e Boro (0,0053%). Os autores declaram que merece destaque o teor 

considerável de proteínas em % (base seca) da espécie U. baccifera, 23% (KINUPP; 

BARROS, 2008). 

 

2.6.5 Toxicidade 

 

Em testes realizados com o líquido extraído dos pelos urticantes de U. 

baccifera, que é descrito como tendo efeitos dermatológicos locais e sistêmicos em 

músculos lisos e veias sanguíneas terminais, Schäfer (2001) avaliou a reatividade 

cutânea deste líquido, aplicando-o em sete voluntários saudáveis. Foi observada 

uma sensação de queimação e dilatação imediata, que indicou a presença de 

histamina nos pelos urticantes desta planta e, além disso, a inoculação gerou uma 

reação eczematosa crônica que durou 2 semanas. Ainda não foram elucidados os 

componentes do líquido urticante da planta. 

Em um estudo para avaliar parâmetros citogenéticos induzidos por extratos 

aquosos de plantas utilizados como anti-hipertensivas na Argentina, as raízes de U. 

baccifera demonstraram a diminuição não significativa do índice mitótico na planta 

teste (Allium cepa), entretanto, foram observadas uma produção significativa de 

anormalidades cromossômicas durante a divisão celular das células da planta teste 

(AMAT et al., 2001). 

A genotoxicidade dos extratos brutos e frações das raízes e folhas de U. 

baccifera foram avaliadas frente a leucócitos (GINDRI et al., 2014). Neste estudo, a 

ação da planta foi comparada com o padrão ácido oxálico, anteriormente 

quantificado na amostra. O padrão e as frações butanólicas das folhas e raízes 
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promoveram uma redução na proliferação dos leucócitos. Adicionalmente, o ácido 

oxálico causou o maior percentual de mortes de leucócitos, bem como ambas 

frações butanólicas. Por fim, o índice mitótico nas mesmas amostras citadas foi o 

mais baixa e a produção de micronúcleos foi maior no padrão ácido oxálico e 

maiores nas frações butanólicas (apesar de não haverem sido observadas 

diferenças significativas entre estes resultados e os obtidos pelas outras amostras). 

Este estudo indica que, apesar do padrão ácido oxálico ser responsável por efeitos 

genotóxicos, esta substância isoladamente não pode ser considerada o único 

responsável pelo efeito genotóxico da planta, pois ela foi quantificada em grandes 

quantidades nos extratos brutos das folhas e raízes da planta, e estes extratos não 

apresentaram elevada toxicidade em leucócitos. 

 

2.6.6 Estudos adicionais 

 

Dutra e Oliveira (2004) estudaram a relação entre formigas e borboletas e os 

frutos de U. baccifera, em uma floresta em Campinas, no sudeste do Brasil. Estes 

pesquisadores observaram que as formigas estavam presentes na planta o ano todo 

exceto durante o período de senescência da planta, sendo que todas as estruturas 

reprodutivas e vegetativas eram visitadas por estes animais. As lagartas estavam 

presentes no período chuvoso, após o período de senescência da planta. Também 

foi observado que os frutos ainda ligados a planta são atrativos efetivos para 

formigas. A interação entre as formigas e a planta foi citada como possivelmente 

mutualística, devido ao fato de que as formigas obtêm benefícios alimentares com a 

remoção dos frutos e podem ser responsáveis pela proteção da planta contra 

herbívoros, ao passo de que as formigas provavelmente colaboram para um 

aumento da germinação das sementes, pois estas consomem somente a polpa do 

fruto da planta. 

Conforme outro estudo do mesmo grupo de pesquisa, 22 espécies de 

formigas aparecem na planta, principalmente nas folhas, durante o ano todo, onde 

visitam os ramos e colhem frutos frescos. Estes autores também comprovaram que 

a presença das formigas efetivamente reduz o aparecimento de larvas lepidópteras 

na planta (DUTRA; FREITAS; OLIVEIRA, 2006). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as atividades farmacológicas das raízes e folhas da planta Urera 

baccifera, bem como pesquisar sua toxicidade in vitro e/ou in vivo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar atividade anti-inflamatória e antinociceptiva in vivo dos extratos brutos 

das raízes e folhas de U. baccifera, comparando os resultados para as folhas 

e raízes do vegetal; 

 Analisar a atividade antimicrobiana in vitro dos extratos brutos e frações das 

folhas e raízes da planta frente a bactérias, fungos, algas e leveduras 

diversos, confrontando os resultados das diferentes amostras; 

  Avaliar a atividade antiviral in vitro dos extratos e frações da espécie vegetal, 

frente a Herpes vírus tipo 1, comparando a capacidade anti-herpética das 

folhas e raízes; 

 Estimar o potencial genotóxico in vitro das infusões das raízes e folhas do 

vegetal em radículas de Allium cepa; 

 Determinar capacidade genomodificadora in vitro (genotóxica ou 

genoprotetora) dos extratos e frações de ambos órgãos vegetais da planta em 

DNA dupla fita pela técnica do picogreen®; 

 Realizar ensaios de citotoxicidade e viabilidade celular pelo ensaio de 

capacidade de formação de colônias (sobrevivência clonal) em células V-79 

(fibroblastos do pulmão de hamster chinês); 

 Avaliar a atividade antitumoral in vivo dos extratos das folhas e raízes frente a 

células de adenocarcinoma de próstata; 

 Determinar a constituição química das amostras obtidas das folhas e raizes 

do vegetal em HPLC-DAD-MS. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As metodologias, resultados e discussões desta tese de doutorado estão 

divididos em três capítulos: Artigo 1: atividades farmacológicas, Artigo 2: 

genotoxicidade e Manuscrito 1: genotoxicidade, citotoxicidade, atividade antitumoral 

e quantificação de metabólitos secundários em Urera baccifera. 

 

4.1 ARTIGO 1 – ANTIVIRAL, ANTIMICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY 

ACTIVITIES OF Urera baccifera (L.) GAUDICH 

 

As atividades farmacológicas testadas para a planta U. baccifera foram 

publicadas no periódico cientifico African Journal of Pharmacy and Pharmacology 

(Qualis Capes B3), em 15 de março de 2014, sob o título “Antiviral, antimicrobial and 

anti-inflammatory activities of Urera baccifera (L.) Gaudich” (v. 8, n. 10, p. 284-291, 

DOI 10.5897/AJPP2013.3902, ISSN 1996-0816). 
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4.2 ARTIGO 2 – GENOTOXIC EVALUATION OF INFUSIONS OF Urera baccifera 

LEAVES AND ROOTS IN Allium cepa CELLS 

 

A fim de avaliar a segurança do uso das folhas e raízes de U. baccifera foI 

realizado ensaio de toxicidade in vivo com as infusões das folhas e raízes da planta 

em radículas de A. cepa. O artigo “Genotoxic evaluation of infusions of Urera 

baccifera leaves and roots in A. cepa cells”, descrito a seguir, foi publicado no ano 

de 2015 no periódico Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research (ISSN 

0719-4250), volume 3, número 2, páginas 51-58. 
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4.3 MANUSCRITO 1 – Urera baccifera: A POTENT GENOTOXIC AND CYTOTOXIC 

NETTLE ACTIVE AGAINST PROSTATIC TUMORAL CELLS WITH ISOFLAVONE 

CONTENT 

 

O manuscrito apresentado a seguir está intitulado “Urera baccifera: a potent 

genotoxic and cytotoxic nettle active against prostatic tumoral cells with isoflavone 

contente”. Este trabalho contém os ensaios de toxicidade: Teste de Capacidade 

Genomodificadora (Teste de Quebra de DNA Dupla fita) e Ensaio Clonogênico, bem 

como apresenta os resultados de atividade antitumoral da planta contra células 

humanas de adenocarcinoma de próstata e a quantificação das amostras por HPLC-

DAD-MS. Este trabalho foi redigido na língua inglesa e será submetido em breve a 

periódico internacional. 
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ABSTRACT 

Ethnopharmacological relevance: The specie Urera baccifera is known as red 
nettle or stinging nettle and is popularly used to treat rheumatic pains, arthritis, 
ringworm and prostatic hyperplasia in southern Brazil. However, there is no study 
concerning its action in prostatic cells and are few studies about this shrub toxicity. 
Aim of the study: To evaluate the action of U. baccifera roots and leaves crude 
extracts and fractions in calf thymus DNA (genotoxic or genoprotetive action), DU 
145 human prostate adenocarcinoma cell line (antitumor action) and colony-forming 
ability (cytotoxic action). Oxalic acid, substance already quantified in this plant, was 
also tested. Additionally, it was analyzed the chemical composition of this plant 
extracts and fractions in HPLC-DAD-MS. 
Materials and Methods: The roots and leaves were macerated (ethanol 70%) and 
fractioned with chloroform, ethyl acetate and butanol. The genomodified capacity test 
used pure dsDNA (calf thymus DNA) and a specific dsDNA dye (PicoGreen®). 
Antitumor evaluation against prostate carcinoma cells used DU 145 human prostate 
adenocarcinoma cell line. Colony-forming ability used exponentially growing V79 
cells. The quantification of secondary metabolites was made in HPLC-DAD-MS, after 
the samples hydrolysis. 
Results: The fractions and crude extract of roots along with crude extracts of the 
leaves presented an elevated genotoxicity in dsDNA. The antitumor action in prostate 
cells was preeminent in the leaves and fractions of the roots. Leaf presented a higher 
cytotoxic action than the roots in the colony-forming ability assay. The isoflavon 
daidzein was quantified in all the samples, and the crude extracts of the leaves 
presented also genistein and glycitin. 
Conclusions: The leaves’ crude extract showed major genotoxic and cytotoxic 
activity and the most antitumor action. Additionally, this extract contained a much 
larger quantity of daidzein than the roots’ crude extract, as well as the presence of 
genistein and glycitin. 
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Key words: clonogenic assay; GEMO test; daidzein; oxalic acid; stinging nettle; 
Urticaceae. 
 
Glossary: 
ANOVA: analysis of variance; BuOH: n-butanol; CE: crude extract; CHCl3: 
chloroform; dsDNA: calf thymus DNA; EtOAc: ethyl acetate; HPLC-DAD-MS: High 
performance liquid chromatography coupled with a mass spectrometry detector; IGF-
1: insulin-like growth factor-1; MTT: 3-[4,5 dimethylthiazol-2-yl]-2,5-
diphenyltetrazolium bromide; OA: Oxalic acid;. PC-3: prostate cancer cells TRAIL: 
tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand. 
 
4.3.1 Introduction 

 

The shrub Urera baccifera (L.) Gaudich ex. Wedd is known as red nettle or 

stinging nettle due the presence of stinging hairs that irritate human skin. This plant is 

popularly used to treat rheumatic pains and arthritis (Badilla et al., 1999), as well as 

ringworm and prostatic hyperplasia in southern Brazil (Gindri et al., 2013). 

The anti-inflammatory and analgesic properties of U. baccifera leaves were 

confirmed in intraperitoneal studies in mice (Badilla et al., 1999, Badilla, Mora and 

Poveda, 1999; Badilla et al., 2006), but not with oral administration of their roots and 

leaves (Badilla et al., 1999, Gindri et al., 2014b). Studies also showed evidence for 

the in vitro antimicrobial properties of the nettle’s roots and leaves against 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli (Onofre and Herkert, 2012), Klebsiella 

pneumoniae, Prototheca zopfii, and Saccharomyces cerevisiae (Gindri et al., 2014b). 

Additionally, the leaves and roots were also confirmed to fight Herpes virus type 1 in 

vitro (Gindri et al., 2014b, Martins et al., 2009). 

However, there are limited studies concerning the toxicity of this nettle (Amat 

et al., 2002, Gindri et al., 2014a, Gindri et al., 2015). Genotoxic effects were 

observed in the leukocytes of the butanolic parts of roots and leaves, and this 

damage was linked to the presence of oxalic acid (Gindri et al., 2014a). Chromosome 

abnormalities and inhibition of mitosis were attributed to infusions made from the 

roots and leaves in the A. cepa test (Amat et al., 2002, Gindri et al., 2015). 

Taking into consideration the pharmacological properties of this species and 

the small number of studies concerning its toxic potential, the present work intends to 

evaluate the genotoxic and cytotoxic action of different parts of the plant U. baccifera. 

Crude extracts and fractions obtained from the leaves and roots were tested in calf 

thymus DNA (dsDNA) in order to verify the possible genomodifier effect of this plant. 
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Then, an experiment to verify the possibility of the plant’s action against the DU 145 

human prostate adenocarcinoma cell line was carried out to confirm the folk use of 

this plant in the south of Brazil. In order to evaluate the cytotoxic properties of this 

species, the researchers studied the colony-forming ability of the plant’s crude 

extracts and butanolic fractions. Finally, the chemical composition of U. baccifera 

extracts and fractions were evaluated using high performance liquid chromatography 

coupled with a diode array detector and mass spectrometry to explain the effects 

observed in the other tests. 

 

4.3.2 Methods and materials 

 
4.3.2.1 Preparation of the sample extracts and fractions 

 

The leaves and the roots of Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. (checked 

with www.theplantlist.org at june, 11th. English name: stinging nettle or red nettle. 

Local name: urtiga-brava) were collected in São Francisco de Assis, RS, Brazil 

(29°37.115' S, 054°53.970'W; height 150m) in May of 2010. The plant was identified 

by Dr. Renato Zachia of the Federal University of Santa Maria, and a voucher has 

been deposited at the University Herbarium’s Biology Department with the specimen 

number, 13.070. The material (1000 grams of roots and 400 grams of leaves) were 

reduced, dried, milled and taken to maceration with 70% ethanol for 28 days with 

daily agitation. Once every week, each extract was filtered, giving the respective 

ethanol extract, and fresh extraction solvents were added. The extracts were 

combined, and the ethanol was eliminated by a rotary evaporator, thereby producing 

the aqueous extracts (roots and leaves separated). Parts of the aqueous extracts 

were completely dried, creating crude extracts (CE), and parts were fractioned with 

the crescent polarity solvents chloroform (CHCl3), ethyl acetate (EtOAc), and n-

butanol (BuOH). The fractions were dried in the same manner. 

 

4.3.2.2 Genomodified capacity test (DNA double-strand breaks test) 

 

The genomodified capacity test used pure dsDNA (calf thymus DNA) and a 

specific dsDNA dye (PicoGreen®) as defined by Cadoná et al. (2014). The 

assessment was performed in a black 96-well plate where the dsDNA (Invitrogen, 

http://www.theplantlist.org/
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Eugene, OR, EUA) was diluted in a TE buffer (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 7.5 – 

Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) and exposed to the CE, CHCl3, EtOAc, and 

BuOH of the leaves and roots. Oxalic acid standard (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, 

USA) in 400, 1000 and 1800 µg.mL-1 underwent the same process. These 

concentrations of oxalic acid were chosen according to descriptions in previous 

studies that quantified this compound in the same samples of U. baccifera (Gindri et 

al., 2014a). The extracts (1, 10, 100 and 1000 µg.mL-1), fractions (1, 10, 100 and 

1000 µg.mL-1), and oxalic acid standard (400, 1000 e 1800 µg.mL-1 were diluted in 

distillated water before the tests.  

After 30 minutes, PicoGreen® was added, and the fluorescence was read at 

room temperature in a SpectraMax M2/M2e multi-mode plate reader (Molecular 

Devices Corporation, Sunnyvale, CA, USA) at an excitation of 480nm and an 

emission of 520 nm. To avoid the oxidative effects of light on the reaction, the 

experiment was conducted in darkness. 

The fluorescence of the treatments was compared with a non-treated dsDNA 

sample (negative control), using the following equation to determine the mean 

percentage of the control sample: control sample = (fluorescence of each treatment X 

100)/fluorescence of the non-treated sample. The results are presented as mean ± 

standard deviation (SD). 

 

4.3.2.3 Antitumor evaluation against prostate carcinoma cells 

 

4.3.2.3.1 Cell culture conditions 

 

The DU 145 human prostate adenocarcinoma cell line was purchased from 

the American Type Culture Collection (Bethesda, MD). Cells were grown as 

monolayers in DMEM with 10% fetal bovine serum and 1% penicillin/streptomycin 

and amphotericin B. The cells were cultured at 37°C with 5% CO2 and were 

expanded by obtaining the optimal amount for the experiments. The confluence was 

1x105 cells/mL and the passages from 16 to 18. Culture plates for each subject were 

prepared at a final concentration of 1 x 105 cells.mL-1. After cell attachment, the 

cultures were treated with crude extract and fractions of U. baccifera roots and 

leaves (1, 10, 100 and 1000 µg.mL-1). The cells were then incubated at 37°C in a 

humidified atmosphere with 5% CO2 for 72 h for the assessments. 
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4.3.2.3.2 Cell proliferation assay 

 

After 72 hours of exposure, cell proliferation was analyzed by the MTT (3-[4,5 

dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) reduction assessment as 

described by Mosmann (1983). Treated cells were incubated for one hour with a MTT 

reagent at 37ºC. After dissolving the formazan salt in DMSO (dimethyl sulfoxide), the 

absorbance was measured at 560 nm. The MTT assessment was performed using a 

96-well plate in three independent replications. The results were expressed as a 

percentage of the untreated control values. 

 

4.3.2.4 Colony-forming ability (clonal survival) 

 

Exponentially growing V79 cells were treated according to the experimental 

protocol of Mirabelli et al. (1988). After treatment, the cultures were trypsinized, and 

200 cells were seeded to determine their colony-forming ability. Cells were treated 

with crude extracts and butanolic fractions from the leaves and roots (1, 10, 100 and 

1000 µg.mL-1) in an FBS-free medium for three hours at 37 ºC in a humidified 

atmosphere containing 5% CO2. These samples were chosen for this test due to the 

results of this study and the previous reports of the plant’s high concentration of 

oxalic acid (Gindri et al., 2014a) and antiviral activity (Gindri et al., 2014b, Martins et 

al., 2009). After seven days of incubation, the colonies were fixed with methanol and 

acetic acid (3:1), stained with crystal violet (0.1%) and counted. Survival was 

calculated as a percentage relative to the survival of the control cells. The data were 

obtained from at least three independent experiments in duplicate, and the results 

are expressed as mean ± standard deviation (SD). 

 

4.3.2.5 Identifying and quantifying secondary metabolites by HPLC-DAD-MS 

 

The samples were hydrolyzed according the César et al. (2006) methodology. 

Thereby, 50 mg of each sample were added to 100 mL volumetric flask with 80 mL of 

3 M HCl ethanolic solution. After sonication for 5 min, the solution was submitted to 

steam bath during 40 min. After cooling, the flask was filled up and 5mL were 

transferred to a volumetric flask of 25 mL and the volume was adjusted to 25 mL with 

mobile phase B (methanol: acetic acid: distillated water at 18:1:1). 
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The identification and quantification of the metabolites in the hydrolyzed crude 

extract and fractions of U. baccifera leaves and roots in the present study follow the 

Vieira et al. (2001) methodology with minor modifications. High performance liquid 

chromatography coupled with a mass spectrometry detector (HPLC-DAD-MS) 

corresponded to a Shimadzu Prominence UFLC (Shimadzu, Kyoto, Japan) equipped 

with an Auto-Sampler (SIL-20AHT), two Shimadzu LC-20ADT reciprocating pumps 

connected to the degasser DGU20A3R, integrator CBM20A, UV–VIS detector DAD 

SPD-M20A, and oven CTO-20A. 

The HPLC system was coupled to the compact quadrupole time-of-flight (Q-

TOF) mass analyzer (Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Germany), which was 

controlled using OtofControl Software. The parameters for analysis were set using 

negative ion modes with spectra acquired over a large range from 50 to 1200 m/z. 

The optimum values of the ESI-MS parameters were a capillary voltage of 4500V, 

drying gas temperature of 215°C, drying gas flow of 10.0 L/min, nebulizing gas 

pressure of 5.0 Bar, collision RF of 150 Vpp, transfer time of 70 ls, and a pre-pulse 

storage of 5 ls. Additionally, automatic MS/MS experiments were performed using 

nitrogen as collision gas and by adjusting the collision energy values as follows: m/z 

100, 20 eV; m/z 500, 30 eV; and m/z 1000, 35 eV. The MS data was analyzed using 

Data Analysis 4.0 software (Bruker Daltonics, Bremen, Germany). 

Analyses were carried out within the C-18 column (4.6 mm x 250 mm, Merck, 

Germany) packed with 5 µm diameter particles and within the C-18 pre-column (RP 

18 5µm, Merck, Alemanha). The first mobile phase, phase A, was two percent acetic 

acid at a pH of 4.2. The second mobile phase, phase B, used methanol, acetic acid, 

and distilled water at a ratio of 18:1:1, respectively. The gradient elution was 0 min: 

20% of B, 0-25 min: 50% of B, 25 min: 20% of B, 30 min: 20% of B (end of run), at 

the flow rate of 0.8 mL/min. The peaks were identified by comparing the present 

results with the retention times and mass spectrums from the software library and 

external standards. The external standards included a 40% isoflavone pool (Daidzin: 

3.1%, Glycitin: 1.56%, Genistin: 0.98%, Daidzein: 35.49%, Glycitein: 0.1%, and 

Genistein: 0.03% - Dongming Huiren Biological Products, Shandong, China) between 

0.156–2.34 mg/mL of glycitin, 3.5-53.2 mg/mL of daidzein, 3–4.5 µg/mL of genistein, 

and levels of caffeic acid, gallic acid, clorogenic acid, catequin, luteolin, cumarin, 

quercetin and rutin (all standards by Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) between 1.5 

and 24 µg/mL. All samples (CE, CHCl3, EtOAc, and BuOH of the leaves and roots) 
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and standards were tested in triplicate. The results are presented as mean ± 

standard deviation. 

 

4.3.2.6 Statistical analysis 

 

Comparisons to the negative control were performed with one-way analysis of 

variance (ANOVA) tests followed by the Dunnett test with only p values of less than 

0.05 being considered statistically significant. In the secondary metabolites 

quantification, the differences among experimental data were analyzed with one-way 

ANOVA tests followed by the Tukey test, again with p values of less than 0.05 being 

considered statistically significant. The statistical analyses were performed using 

GraphPad Prism 6 (San Diego, CA, USA) and Statistica version 7.0 (Starsoft) 

software. 

 

4.3.3 Results and discussion 

 
4.3.3.1 Genomodified capacity test (DNA double-strand breaks test)  

 

The DNA double-strand breaks assessment is a non-cell method that identifies 

chemicals or plant extracts with genomodifier (genotoxic or genoprotetive) capacities. 

The genotoxic effect in dsDNA may be evaluated using PicoGreen® reagent, a 

specific dsDNA dye that emits fluorescence when it binds with dsDNA, forming a 

highly luminescent complex (Dragan et al., 2010). In this assessment, when 

chemicals or plant extracts cause a break in dsDNA, this damage is evidenced by a 

decrease in fluorescence when compared to that observed in the control group 

(untreated dsDNA). Thus, a fluorescence decrease indicates genotoxic activity 

(Cadoná et al., 2014), which was observed in almost all samples of U. baccifera, 

suggesting the plant’s genotoxic capacity (Fig. 1). 

According to Cadoná et al. (2014), samples that present dsDNA fluorescence 

between 50.1 and 100% are considered moderately genotoxic. Thus, the leaves’ 

BuOH (1000 – 1 µg/mL) and EtOAc (100 and 1 µg/mL) fractions (Fig. 1) can be 

classified as moderately genotoxic. 
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Figure 1 – Percentage of fluorescence free dsDNA of the negative control (non-treated 
dsDNA sample) and Urera baccifera’ roots and leaves extracts and fractions. NC: negative 
control (non-treated dsDNA sample). ***Statistically different from the negative control (non-
treated dsDNA sample), analyzed by Dunnett post test at p<0.05. 
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However, samples with values lower than 50% demonstrate high genotoxicity 

(Cadoná et al., 2014). In this case, the root samples in all concentrations (Fig. 1), in 

the CE (1000 – 1 µg/mL) and CHCl3 (1000 and 100 µg/mL) samples from the leaves 

(Fig. 1), and in the oxalic acid samples (3.71 to 3.94% fluorescence-free dsDNA) fall 

into this classification. Even though the BuOH 1000 µg/mL from the roots exhibited a 

dsDNA fluorescence of 54% (Fig. 1), that value was not statistically different from the 

other concentrations tested to the same fraction (100, 10 and 1 µg/mL), so this 

sample was also classified as highly genotoxic. The EtOAc at 10 µg/mL (53% dsDNA 

fluorescence) sample from the roots was ranked as being highly genotoxic due the 

fact that this sample is not statistically different from the EtOAc at 1 µg/mL from the 

roots (Fig. 1). 

The leaves’ samples, CHCl3 at 10 and 1 µg/mL and EtOAc 10 µg/mL (Fig. 1), 

are statistically similar to the negative control (non-treated dsDNA sample), 

presenting no genomodification capacity (Cadoná et al., 2014). 

The present study’s results agree with previous studies (Gindri et al., 2014a) 

that showed reduction in proliferation, decreases in mitotic index, and DNA damage 

in leucocytes with butanolic fractions from U. baccifera’s leaves and roots. Therefore, 

use of the plant’s butanolic fractions should be discouraged. The DNA damage has 

been attributed to the presence of oxalic acid (OA) in this plant (Gindri et al., 2014a), 

an attribution that was also confirmed in this study. A strong reduction in the dsDNA 

fluorescence was demonstrated in OA samples between 3.5 – 3.9% in concentration, 

doses that were quantified in previous studies (Gindri et al., 2014). Additionally, the 

roots exhibit a higher concentration of OA than the leaves (Gindri et al., 2014), and 

the roots’ fractions and crude extract (CE) presented a higher genotoxic potential. 

Oxalic acid (OA) is a soluble salt that can be found in vegetable tissues. This 

substance can induce intoxication by oxalating in living beings, causing clotting of the 

blood (Noonan and Savage, 1999). Although a dose of about five grams is needed 

before this dose is considered lethal to adults, this constituent is considered a toxic 

compound of plants that may cause centrolobular hepatic necrosis and birefringent 

crystals in the liver and kidneys (Guil, Rodríguez-Garcia and Torija, 1997). However. 

OA was not evidenced in CHCl3, and this fraction of the roots exhibits a very high 

genotoxicity in all concentrations (from 23.7 to 41.1%) and in the two higher 

concentrations in which it is found in the leaves, 1000 and 100 µg.mL-1 or 26.9 and 

31.8%, respectively. This high toxicity is evidence that more constituents of the nettle 



64 

 

 

are likely toxic. At the same time, however, the present results demonstrate the 

possible existence of other substances that can antagonize the genotoxic effects of 

some metabolites, because no similar effect could be observed between oxalic acid 

alone and the butanolic fractions. 

The cytogenetic effects induced in A. cepa by the aqueous extracts of the U. 

baccifera roots show a statistically insignificant reduction in the mitotic index and 

significant chromosome alterations during the cellular division (Amat et al., 2002). 

Using the same methodology, the root infusions induced chromosomal abnormalities, 

except for the highest concentration (75 g.L-1), which caused a substantial inhibition 

in mitosis, precluding the observed abnormalities. The leaf infusions in the two 

highest concentrations (75 and 30 g.L-1) caused the highest values of damage in the 

cellular cycle. The oxalic acid also caused abnormalities in mitosis and may therefore 

be considered responsible for part of the genotoxicity of U. baccifera (Gindri et al., 

2015). 

It is widely known that genotoxic agents can cause genetic change by directly 

attacking DNA and inducing mutations or temporary modulation of the gene activity. 

Genotoxic agents can bond covalently to DNA and increase the number of mutations, 

thereby causing significant errors in DNA replication (Fukushima et al., 2005). 

Considering this concept, the genotoxic action exhibited by U. baccifera can be 

indicative of antitumor activity. 

 
4.3.3.2 Effect of U. Baccifera in Cell proliferation cells DU-145 

 

The best antitumor activity (Fig. 2) was observed in leaf samples CHCl3 (1000 

µg.mL-1: 47.14 ± 4.14%) and EtOAc (100 µg.mL-1: 44.50 ± 20.71% and 10 µg.mL-1: 

46.59 ± 10.49%) and the root samples CHCl3 (10 µg.mL-1: 50.81 ± 20.09), along with 

oxalic acid (from 13.95 to 16.05% - statistically different from negative control). The 

other crude extracts and fractions presented a moderate reduction on the viability of 

the tumoral cells (with death rates between 50 and 90%). Furthermore, some slight 

activity of the roots’ crude extract was observed (from 94.11 to 100% of cell viability – 

Fig. 2). 
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Figure 2 – Percentage of cell viability of the control (non-treated cells - NC) and Urera 
baccifera root and leaf extracts and fractions 72 hours after the treatment. ***Statistically 
different from the control (non-treated cells), analyzed by Dunnett test at p<0.05. 
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4.3.3.3 Colony-forming ability assay 

 

The cytotoxicity of the crude leaf and root extracts and butanolic fractions of U. 

baccifera were evaluated by the colony forming ability assessment, and the results 

are presented in Fig. 3. 

 

 
 
Figure 3 – Percentage of surviving colonies of the negative control (NC), Urera baccifera 
crude root and leaf extract and butanolic fraction. ***Statistically different from the negative 
control, analyzed by Dunnet test at p<0.05. 

 

The roots samples did not decrease the viability of the V79 cells (Fig. 3). On 

the other hand, significant differences were observed in the leaves’ crude extract and 

butanolic fraction (Fig. 3) at concentrations of 10, 100, and 1000 µg.mL-1. These 

samples significantly reduced the viability of the cells. 

The majority of the U. baccifera leaf samples were able to inhibit the growth of 

prostate carcinoma cells (Fig. 2), which can be explained by the high level of 

cytotoxicity in the colony-forming ability assessment (Fig. 3) and moderate 
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genotoxicity that these extracts and fractions presented (Fig. 1). It should highlighted 

that the concentration of 1000 µg.mL-1 of the leaves’ CE and BuOH components 

reduced almost 100% of the tumoral cell viability in the clonogenic assay. However, 

the roots presented a very significant genotoxicity in the genomodified capacity test 

and no cytotoxicity in the colony-forming ability assay, demonstrating that the roots 

act directly in the DNA but have some difficulty penetrating the cell. Thus, the root 

sample was shown to be a promising source of studies concerning its antiviral and 

antimicrobial activities in order to deepen the preliminary pharmacological properties 

that have already been established (Gindri et al., 2014b). 

The clonogenic assay is generally used to evaluate a cell’s survival capacity to 

determine the cytotoxicity of the sample. This test detects all cells with a reduced 

capacity to produce progenitors through exposure to a chemical agent that causes 

death in cells through chromosome damage and future apoptosis (Fraken et al., 

2006). 

Several mechanisms of cell death have already been described in the 

literature. The most common features are loss of reproductive integrity and the 

inability to proliferate indefinitely. Additionally, a cell that retains its ability to 

synthesize proteins and DNA and go through one or two mitoses but is unable to 

divide and produce a large number of progeny is considered dead (Munshi, Hobbs 

and Meyn, 2005). 

Based on these definitions, the higher concentration (1000 µg.mL-1) of the U. 

baccifera leaves was more affective to killing prostate carcinoma cell line than its 

roots (Fig. 2), which goes against the folk use of this species. This could be 

explained by the native population using a higher concentration of the plant in their 

infusions, promoting a stronger effect. Another explanation is that the root extract 

does not present an immediate action, but a long-term effect. More studies 

concerning the mechanism of action of U. baccifera roots are necessary. 

It is also possible that the population can confuse the U. baccifera with a very 

similar nettle, Urtica dioica (Urticaceae), the roots of which are also popularly used to 

treat prostatic hyperplasia. Several studies have confirmed the effectiveness of U. 

dioica against prostatic tumoral cells (Durak et al., 2004, Konrad et al., 2000, Wagner 

et al., 1995) and prostatic hyperplasia (Bondarenko et al., 2005, Nahata and Dixit, 

2012), although this is the first study concerning the activity of U. baccifera against 



68 

 

 

prostate cancer cell line. Beyond the compounds responsible for this effect, the 

mechanism of action remains to be clarified. 

 

4.3.3.4 Identifying and quantifying secondary metabolites by HPLC-DAD-MS 

 

Without hydrolysis, none of the phenolic compounds that had been used as 

external standards could be identified in the samples. However, after this process, 

the major constituent found in U. baccifera’s extracts and fractions was isoflavone 

daidzein (Table 1). Additionally, genistein and glycitin were identified and quantified 

in the leaves’ crude extract at concentrations of 2.53 ± 0.20 and 53.12 ± 4.77 mg/g of 

extract, respectively. The mass spectral chromatogram are shown in Fig. 4. 

 

Table 1 – Daidzein quantification in U. baccifera leaves and roots crude extract and 

fractions. The results are expressed in mg of standard/g of extract/fraction ± standard 

deviation (SD). 

 

Samples µg/g ext. ± SD 

 
Roots 

CE 431.04 ± 11.58e 

CHCl3 417.13 ± 8.12e 

EtOAc 590.77 ± 10.99c 

BuOH 896.26 ± 5.39a 

 
Leaves 

CE 497.50 ± 17.77d 

CHCl3 691.71 ± 5.43b 

EtOAc 688.06 ± 16.47b 

BuOH 674.07 ± 13.35b 

 
CE: crude extract; CHCl3: chloroform fraction; EtOAc: ethyl acetate fraction; BuOH: n-butanol fraction. 

Different letters in each treatment represent significant differences according to the Tukey test. 

 

The BuOH from roots presented the higher value of daidzein (896.26 ± 5.39 

mg/g ext.), followed by CHCl3, EtOAc and BuOH from leaves (691.71 to 674.07 mg/g 

ext, with no significant differences). 
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Figure 4 – BPC chromatograms of the butanolic fractions of U. baccifera leaves and 

roots. Highlighted the metabolite identified in this samples, daidzein. 

 

In addition to the isoflavonoids quantified in this work, the presence of 

polyphenols was previously found in U. baccifera (Gindri et al., 2014a, Mannion and 

Menezes, 2010). Several natural polyphenols and some vitamins found in an 

everyday Western diet and classified as antioxidants were described as having a 

potent anticancer effect (Cadoná et al., 2014). The phenolic compounds have been 

thought to block the carcinogenesis initiation by inactivating the exogenous or 

endogenous genotoxic molecules, including the reactive oxygen species (ROS) 

(Gerhauser, 2013). 

The hormesis concept (Birringer, 2011, Fukushima et al., 2005) is used to 

describe that the same compound can cause opposite effects in different 

concentrations, and this concept can describe the mechanism of action of some 

phenolic compounds in carcinogenesis. Some plants with antioxidant effects present 

antioxidant action only in low doses, but when it is administered in high doses the 

action is cytotoxic. Therefore, even if the plant showed antioxidant capacity, it might 

also present carcinogenic or genotoxic effects (Birringer, 2011, Cadoná et al., 2014, 

Fukushima et al., 2005). 

Many flavonoids have been known to be active against prostate cancer 

(Chang et al., 2008, Haddad et al., 2006, 2010, Mak et al., 2006, Awale et al., 2011, 

Seito et al., 2011, Liu et al., 2013). Polyphenols and flavonoids were quantified in U. 

baccifera leaves and roots (Gindri et al., 2014a, Mannion and Menezes, 2010) and 

can be correlated with the genotoxic effects observed in this study. 
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Aside from the Leguminosae family, many plant families have several species 

with estrogenic activity (Agradi et al., 2006). Additionally, Mackova, Koblovska and 

Lapcik (2006) described the presence of isoflavonoids in several dozen other 

families, including the U. baccifera family. 

As was mentioned earlier, the folk use of U. baccifera’s roots is quite similar to 

that of U. dioica, which is also from the Uriticaeae family. The U. dioica is popularly 

used and studies already confirmed its roots’ effectiveness against benign prostatic 

hyperplasia (BPH) and prostatic tumors (Bondarenko et al., 2005, Durak et al., 2004, 

Konrad et al., 2000, Nahata and Dixit, 2012, Wagner et al., 1995). Despite the anti-

androgenic activity attributed to this species, the chemical constitution of the 

compounds responsible are not yet clear (Azimi et al., 2012). However, Hirano, 

Homma, and Oka (1994) found that the suppression of the prostate-cell metabolism 

and growth provided by U. dioica roots in their experiments was due the steroidal 

components of this nettle, such as stigmast-4-en-3-one, stigmasterol, and 

campesterol. 

Genistein was already quantified in the methanolic leaf extract of Laportea 

aestuans (sin. Urtica aestuans - Urticaceae) in a concentration of 5.487 mg/100 g 

(Okereke, Elekwa and Nmaju, 2014) in addition to being identified in the species 

Boehmeria macrophylla Hornem (Urticaceae) (Min et al., 2012). Moreover, an 

isoflavone, 5-methoxy-4-hydroxy-2, 2""-dimethylpyrano (3"".3"".7.8), was identified in 

the chloroform extract of Pouzolzia indica (Urticaceae) (Sayeed et al., 2003), 

reinforcing the presence of isoflavones in Urticaceae. 

The antitumor action presented by U. baccifera can be explained by its 

considerable concentration of isoflavones (Table 1). The major chemopreventive 

isoflavones are genistein, daidzein and glycitein. These substances have been found 

to inhibit cancer growth in vivo and in vitro (Lazarevic et al., 2011, Messina et al., 

1994, Onozawa et al., 1998). It was demonstrated that soy isoflavones (genistein, 

daidzein, and equol) can induce apoptosis in prostate cancer by stimulating the 

tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (TRAIL), an endogenous 

anticancer agent that induces apoptosis selectively in tumor cells. These metabolites 

did not modify the death receptor expression but did increase the TRAIL-mediated 

apoptosis (Szliszka and Krol, 2011). 

Many action mechanisms of genistein are being hypothesized (Geller et al., 

1998, Lazarevic et al., 2011, Lee et al., 2012, Radzikowski et al., 2004, Szliszka and 
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Krol, 2011, Zhang et al., 2012). Genistein has displayed antitumor, antimetastatic, 

and antiangiogenic properties in various experimental in vitro and in vivo models 

(Radzikowski et al., 2004) and anti-proliferative activity against Benign Prostatic 

Hyperplasia (Geller et al., 1998). Additionally, genistein may improve the proliferation 

of some estrogen-positive human breast cancer cells in vivo, in addition to improving 

the growth of mammary gland and mammary cancer cells, in athymic mice 

(Radzikowski et al., 2004). 

Lazarevic et al. (2011) observed that, in patients with localized prostate 

cancer, 30 mg of synthetic genistein reduced the level of prostate specific antigen 

(PSA). The genistein did not have any negative effects on hormone levels, was well 

tolerated, and increased individuals’ total cholesterol. 

Lee et al. (2012) found that genistein inhibited cell growth in insulin-like growth 

factor-1 (IGF-1)-stimulated prostate cancer cells (PC-3), possibly by inhibiting the 

downstream of IGF-1R activation. The insulin-like growth factor-1 (IGF-1) is 

associated with an increased risk of several different cancers, including prostate 

cancer (Lee et al., 2012). 

Moreover, it has also been shown that genistein suppresses the tumorsphere 

and colony formation of prostate cancer cells. The pretreatment of prostate cancer 

tumorsphere cells with this substance even suppressed tumorigenicity in vivo. 

Furthermore, genistein treatment inhibited the growth of prostate cancer tumorsphere 

cells (Zhang et al., 2012). 

 

4.3.4 Conclusion 

 

This study was the first to demonstrate the genotoxic action of Urera baccifera 

in DNA double-strands. An extremely high genotoxicity was observed in the extracts 

and fractions of the leaves and roots of this plant, partially due to oxalic acid, a 

substance present in this nettle. 

The colony-forming ability assessment revealed the low cytotoxicity of the 

roots’ crude extract and butanolic fraction and a high cytotoxicity of the leaves’ crude 

extract and butanolic fraction. 

The antitumor activity evidenced to U. baccifera can be linked to the 

quantification of the isoflavones daidzein, genistein, and genistin, well-known 

antitumor metabolites with excellent action against prostatic cancer. The leaves’ 



72 

 

 

crude extract showed major genotoxic and cytotoxic activity and the most antitumor 

action. Additionally, this extract contained a much larger quantity of daidzein than the 

roots’ crude extract, as well as the presence of genistein and glycitin. This is why the 

antitumor activity of leaves’ crude extract is important and must be thoroughly 

investigated. 

Despite that the anticancer activity of U. baccifera is promising and worthy of 

further study, the cytotoxic action of this plant in healthy cells must be confirmed in 

other cell lines in order to ensure the safe use of this plant as an anticancer agent. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Esta tese de doutorado propôs estudar comparativamente as atividades 

farmacológicas e a toxicidade das folhas e raízes da planta Urera baccifera (L.) 

Gaudich ex. Wedd, usualmente conhecida como Urtiga-brava ou Urtigão-do-mato, 

com suas raízes utilizadas popularmente no sul do Brasil para hiperplasia prostática 

e micoses de pele. 

Para facilitar e aprofundar os estudos, foram coletadas as folhas e raízes do 

vegetal, a fim de realizar um estudo comparativo das atividades farmacológicas e 

toxicidade. Este trabalho foi assim delineado pois em muitos lugares do mundo o 

uso popular da planta U. baccifera se faz com suas folhas (BADILLA et al., 1999; 

VALADEAU et al., 2009, 2010; LINDENMAIER; PUTZKE, 2011). No entanto, as 

descrições de uso pela comunidade da região central do estado foram das raízes 

desta planta. 

Inicialmente é importante considerar a excelente atividade antiviral 

demonstrada pelos extratos e frações das duas partes da planta frente à Herpes 

Vírus tipo 1 (Capítulo 1, Artigo 1, Tabela 1). Apesar de todas as amostras 

demonstrarem atividade, é destacada a atividade do extrato bruto e fração acetato 

de etila das raízes (Índice de seletividade – SI = 39,55 e 35,09, respectivamente) e a 

fração butanol das folhas (SI = 29,55). Martins et al. (2009) também observaram 

uma alta atividade antiviral das partes aéreas da planta, com a maior atividade para 

a fração butanol, seguida por acetato de etila e extrato etanólico. Estes autores 

destacaram que o mecanismo de ação antiviral da fração butanol é ação viricida, 

também prevenindo levemente a ação do receptor celular. A fração acetato de etila 

age na atividade do receptor e na penetração viral, já o extrato etanol age na 

penetração viral e com leve atividade virucida (MARTINS et al., 2009). O mecanismo 

de ação no qual os extratos das folhas e raízes agem não foi elucidado neste 

trabalho. 

Uma importante atividade antimicrobiana foi verificada para as frações das 

folhas de U. baccifera contra Klebsiella pneumoniae: frações clorofórmio e acetato 

de etila CIM (Concentração inibitória mínima) de 312 µg/mL, fração n-butanol CIM de 

156 µg/mL (Artigo 1, Tabela 2). Estes resultados são importantes pois K. 

pneumoniae, um bacilo Gram-negativo, importante patógeno de infecções 

hospitalares, que pode causar surtos em unidades de internação de pacientes 
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críticos (CASSETTARI et al., 2006). As frações acetato de etila e n-butanol das 

raízes (CIM 500 e 250 µg/mL, respectivamente) e folhas (CIM 250 µg/mL para as 

duas frações), bem como o extrato bruto das folhas (CIM 500 µg/mL) apresentaram 

ação contra Prototheca zopfii (Artigo 1, Tabela 2), uma alga unicelular, incolor e 

aclorofilada, importante por causa infecções intramamárias em vacas, infecções 

sistêmicas em diversas espécies animais e infecções cutâneas no homem 

(SUDMAN, 1974 apud BRITO; VEIGA, 1997). Adicionalmente, a fração acetato de 

etila das raízes apresentou ação contra Saccharomyces cerevisiae (CIM 500 µg/mL), 

um microrganismo usado como probiótico em humanos, mas que pode causar 

infecções invasivas singulares em humanos após ingestão (SIDRIM et al., 2003). 

Assim, se faz importante aprofundar os estudos das frações acetato de etila e n-

butanol das folhas da planta, pois estas apresentaram promissoras atividades contra 

K. pneumoniae e P. zopfii (Artigo 1, Tabela 2). 

Importante destacar que neste trabalho não foram evidenciadas ações contra 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa (Artigo 1). 

Estes resultados condizem com os apresentados por Melendez e Capriles (2006), 

que não evidenciaram atividade do extrato metanólico das folhas de U. baccifera 

contra E. coli e S. aureus. Entretanto, Onofre e Herkert (2012) evidenciaram ação 

dos extratos metanólicos das folhas e raízes da planta contra S. aureus, E. coli e 

Pseudomonas aeruginosa, sendo que seus MIC’s variaram entre: 6,25 e 0,19 mg/L 

(6,25 e 0,19X10-6 µg/mL) para E. coli, e para P. aeruginosa e S. aureus foi 

observada a variação de 3,12 e 0,19 mg/L (3,12 e 0,19 .10-6 µg/mL). Os autores 

consideraram que o extrato metanólico das folhas e raízes desta urtiga é ativo contra 

os microrganismos testados (ONOFRE; HERKERT, 2012). Entretanto, se levarmos 

em consideração os parâmetros definidos no Artigo 1, se considerou uma boa 

atividade antimicrobiana os extratos vegetais que apresentassem um CIM inferior a 

1000 µg/mL (RIOS; RECHIO, 2005), as atividades evidenciadas por Onofre e 

Herkert (2012) não foram consideradas satisfatórias, o que condiz com os resultados 

deste trabalho. 

Não foram evidenciadas atividades anti-inflamatórias e analgésicas dos 

extratos brutos das folhas e raízes de U. baccifera nas doses testadas por 

administração via oral (Artigo 1, Figuras 1, 2, 3). Este estudo diverge dos estudos 

realizados pelo grupo de Badilla e colaboradores (BADILLA et al., 1999; 2006, 

BADILLA; MORA; POVEDA, 1999), provavelmente pois este grupo utilizou os 
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extratos etanólico das folhas de U. baccifera, administrados por via parenteral nos 

animais e em doses superiores aos utilizadas no artigo 1 desta tese. 

Neste estudo, preferiu-se a administração por via oral (gavagem) nos animais, 

a fim de mimetizar o uso popular da planta pela população. Adicionalmente, não se 

tem estudos de toxicidade da planta em animais e poucos são os estudos in vitro, 

desta forma o uso de doses elevadas é desaconselhado. 

Através dos estudos de atividade farmacológica realizados, que deram origem 

ao primeiro artigo desta tese, foi possível evidenciar que as raízes e folhas da planta 

apresenta ação antiviral contra Herpes vírus tipo 1 e antimicrobiana contra K. 

pneumoniae, P. zopfii e S. cerevisiae (Artigo 1). A partir destas atividades 

farmacológicas comprovadas, iniciou-se os ensaios de toxicidade a fim de verificar a 

segurança do uso desta planta como medicinal. 

No segundo artigo desta tese (Capítulo 2) realizou-se o ensaio de toxicidade 

em radículas de A. cepa, teste in vivo que avalia a genotoxicidade e potencial 

mutagênico das amostras na planta teste. Para este estudo foram obtidas infusões 

das folhas e raízes de U. baccifera, nas concentrações de 75, 30 e 1 g/L. 

Observou-se uma redução do índice mitótico da planta teste nas infusões das 

raízes 75 g/L (índice mitótico - IM: 0,34%) e folhas 1g/L (IM: 1,40%) e 30 g/L (IM: 

1,84%). Estes resultados estão em concordância com os estudos de AMAT et al. 

(2002), que avaliou a infusão das raízes da mesma planta com o mesmo método, na 

concentração de 75 g/L. O índice mitótico observado neste trabalho para as raízes 

em 75 g/L foi bastante similar ao do controle positivo, glifosato 15% (IM: 0,16%). 

Importante destacar que o glifosato é um herbicida sistêmico não-seletivo, e a ação 

apresentada pela amostra de U. baccifera indica que o uso da mesma nesta 

concentração pode ser perigoso para humanos. 

Efeito proliferativo foi observado através da indução do índice mitótico das 

células de A. cepa tratadas com as amostras de ácido oxálico padrão e infusão das 

raízes 30 g/L (IM: 5.20 e 5.30%, respectivamente). O ácido oxálico foi testado pois 

este metabólito foi quantificado nas folhas e raízes da planta em estudos anteriores 

(GINDRI et al., 2014). 

As folhas na concentração de 1 g/L (1mg/mL) não promoveram 

anormalidades cromossômicas na planta teste. Diferentemente das infusões de 

raízes 1 e 30 g/L, folhas 30 e 75 g/L e ácido oxálico. Nesse sentido, considerou-se 

segura para uso medicinal somente a infusão das folhas na concentração de 1 g/L 
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(1000 µg/mL), pois as outras concentrações das folhas e todas as concentrações 

das raízes demonstraram atividade genotóxica (Artigo 2). 

Nos ensaios de atividade antiviral (Artigo 1) foram utilizadas as concentrações 

consideradas não citotóxicas (MNCC – concentração máxima não citotóxica) obtidas 

através do ensaio com MTT. As concentrações citotóxicas obtidas para as raízes 

foram maiores que as das folhas, demonstrando que esta parte vegetal parece ser 

mais segura que as folhas. Destaca-se a concentração citotóxica para 50% das 

células (CC50) do extrato bruto das raízes, 1083,32±102,35 µg/mL e do extrato bruto 

das folhas, 162,04±6,79 µg/mL, quase sete vezes menor. 

Os resultados dos ensaios de citotoxicidade (Artigo 1, Tabela 1) contrastam 

com os de genotoxicidade (Artigo 2, Tabelas 2 e 3) obtidos no ensaio com A. cepa. 

No primeiro, consegue-se considerar mais promissor o estudo do extrato bruto das 

raízes e, no segundo, as folhas em baixas concentrações parecem ser mais 

seguras, não promovendo redução do índice mitótico da planta teste e nem 

anormalidades cromossômicas. 

Importante destacar que o ensaio com A. cepa traz informações importantes 

acerca da genotoxicidade de amostras, evitando o uso de animais (TEDESCO; 

LAUGHINGHOUSE IV, 2012). Pesquisadores como Vicentini et al. (2001) e Teixeira 

et al. (2003), demonstraram através de experimentos com animais realizados 

paralelamente com o ensaio de A. cepa que estes apresentam resultados similares. 

Dessa forma, decidiu-se realizar um terceiro experimento visando a ampliar 

os conhecimentos acerca da genotoxicidade e citotoxicidade dos extratos e frações 

das raízes e folhas de U. baccifera. Como o objetivo principal deste trabalho é 

comparar as atividades farmacológicas desta planta e sua toxicidade, e os 

resultados de atividade farmacológica foram obtidos em concentrações abaixo de 

1000 µg/mL (Artigo 1, Tabelas 1 e 2), o manuscrito 1 (Capítulo 3) compreendeu 

ensaios de genotoxicidade e citotoxicidade com as concentrações 1, 10, 100 e 1000 

µg/mL dos extratos brutos e frações das folhas e raízes de U. baccifera. 

Adicionalmente, tendo em vista a aparente genotoxicidade já apresentada pela 

espécie vegetal, juntamente com o uso popular da planta como preventiva/curativa 

do câncer de próstata, decidiu-se também avaliar a ação dos extratos e frações da 

planta frente a células de adenocarcinoma de próstata humano. 

O ensaio de capacidade genomodificadora (teste de quebra de fita dupla de 

DNA) foi realizado em DNA. Além do extrato bruto e das frações das folhas e raízes 
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foi também testada a capacidade genomodificadora do padrão ácido oxálico, 

previamente quantificado nos extratos brutos e frações das folhas e raízes (GINDRI 

et al., 2014) e testado nas concentrações encontradas na planta. 

De acordo com os parâmetros propostos por Cadoná et al. (2014), todas as 

amostras (frações e extrato bruto) das raízes em todas as concentrações (1-1000 

µg/mL) apresentaram alta toxicidade, pois a porcentagem de dsDNA viável, quando 

comparado ao controle não tratado, foi menor que 50% (Manuscrito 1, Figura 1). 

Dessa forma, o extrato bruto das raízes, considerado o mais promissor para 

testes de atividade antiviral (Artigo 1, Tabela 1) com ação inibitória contra P. zopfii 

(CIM: 500 µg/mL - Artigo 1, Tabela 2), apesar de possuir a concentração citotóxica 

50% mais segura (1083,32 ± 102,35 µg/mL, Artigo 1, Tabela 1), apresentou alto 

percentual de anormalidades cromossômicas que este promoveu em radículas de A. 

cepa (9,14% - Artigo 2, Tabela 3) e também pela alta genotoxicidade que a mesma 

amostra promoveu em dsDNA (entre 38,640 e 45,833% de dsDNA viável, quando 

comparado ao controle não tratado – Manuscrito 1, Figura 1). 

O ensaio clonogênico descrito no manuscrito 1 demonstrou que o extrato 

bruto e a fração butanólica das raízes de U. baccifera não demonstraram 

citotoxicidade nas células utilizadas (V-79, células de fibroblasto de pulmão de 

hamster chinês) nas concentrações de 1 a 1000 µg/mL, apresentando resultados de 

viabilidade células estatisticamente iguais ao do controle negativo (Manuscrito 1, 

Figura 3), o que indica que os constituintes químicos presentes nestas amostras 

promovem dano diretamente no DNA das células. Estes resultados incentivaram o 

ensaio de atividade antitumoral com a planta. 

Adicionalmente, a fração acetato de etila das raízes, que promoveu o 

segundo melhor resultado de atividade antiviral para herpes vírus tipo 1 (Índice de 

seletividade – SI: 35,09 – Artigo 1, Tabela 1) e inibição do crescimento de S. 

cerevisae (MIC: 250 µg/mL – Artigo 1, Tabela 2) e P. zopfii (MIC: 500 µg/mL - Artigo 

1, Tabela 2), além de apresentar uma CC50 de 283,54 ± 10,93 µg/mL (Artigo 1, 

Tabela 1), quase 4 vezes menor que o do extrato bruto das raízes, apresentou 

também alta genotoxicidade ao dsDNA, dando origem a uma porcentagem de 

fluorescência livre do dsDNA de 28,953% para 1000 µg/mL e 24,921% para 100 

µg/mL, a segunda maior genotoxicidade de todas as amostras da planta testadas 

neste ensaio (Manuscrito 1, Figura 1). 
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A fração butanol das folhas foi a terceira amostra com grande potencial para 

atividade antiviral (Artigo 1, Tabela 1), além de atuar contra o crescimento de P. 

zopfii (MIC: 250 µg/mL – Artigo 1, Tabela 2) e K. pneumoniae (MIC: 156 µg/mL – 

Artigo 1, Tabela 2). Essa fração apresentou um baixo valor de CC50 (181,63 ± 6,81 

µg/mL – Artigo 1, Tabela 1) e sua genotoxicidade em dsDNA foi considerada 

moderada (CADONÁ et al., 2014), variando entre 59,853 e 75,180% (Manuscrito 1, 

Figura 1). A fração butanol e o extrato bruto obtidos das folhas desta espécie 

apresentaram alta citotoxicidade no ensaio clonogênico, reduzindo enormemente a 

viabilidade celular (Manuscrito 1, Figura 3), demonstrando que as folhas apresentam 

uma ação diferente das raízes, que não apresentaram citotoxicidade neste ensaio. 

Quando avaliada a genotoxicidade em leucócitos (GINDRI et al., 2014), os 

mesmos extratos e frações avaliados nesta tese não apresentaram toxicidade a 

estas células, com exceção das frações butanólicas das folhas e raízes. As duas 

frações butanólicas causaram efeitos similares aos promovidos pelo padrão ácido 

oxálico, sendo esses: diminuição no número total de leucócitos, aumento no 

percentual de células mortas, diminuição no índice mitótico e aumento no dano do 

DNA. O ácido oxálico também promoveu um aumento significativo da produção de 

micronúcleos nestas células. As frações butanólicas das folhas e raízes também 

aumentaram a produção destas células, porém não significativamente como o 

padrão (GINDRI et al., 2014).  

Ao compilar os dados de citotoxicidade obtidos nesta tese com os dados 

ensaios de genotoxicidade em leucócitos realizados com as mesmas amostras 

pode-se considerar a planta promissora para mais estudos de atividade antitumoral. 

No entanto, a fração butanólica das folhas necessita de estudos de isolamento de 

metabólitos secundários a fim de determinar os compostos responsáveis pelos 

excelentes resultados de atividade antiviral (Artigo 1, Tabela 1) e antimicrobiana 

(Artigo 1, Tabela 1), pois com a citotoxicidade e genotoxicidade apresentada por 

esta fração, o uso terapêutico da mesma se torna inviável. 

Uma atividade importante contra K. pneumoniae foi evidenciada pelas frações 

clorofórmio e acetato de etila das folhas da planta MIC: 312 µg/mL – Artigo 1, Tabela 

2). As duas frações apresentaram também moderada atividade antiviral contra HSV-

1 (SI: 9,32 e 6,96, respectivamente – Artigo 1, Tabela 1). Entretanto, a CC50 da 

fração clorofórmio é bastante reduzida (98,72±6,58 µg/mL, Artigo 1, Tabela 1) e sua 

genotoxicidade em dsDNA nas concentrações de 1000 e 100 µg/mL foi bastante 
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elevada (26,886 e 31,777 %, respectivamente – Manuscrito 1, Figura 1). Entretanto, 

a fração acetato de etila, que apresentou a menor atividade antiviral (SI: 6,96 – 

Artigo 1, Tabela 1), demonstrou um CC50 de 176,04 ± 8,54 µg/mL, maior que o 

controle positivo aciclovir (138,23 µg/mL – Artigo 1, Tabela 1) e proporcionou dano 

ao dsDNA somente na concentração mais elevada, 1000 µg/mL (39,117% - 

Manuscrito 1, Figura 1). As outras concentrações testadas da fração acetato de etila 

das folhas (100, 10 e 1 µg/mL) apresentaram valores estatisticamente iguais ao 

controle (ds DNA não tratado), não demonstrando atividade genomodificadora 

(Manuscrito 1, Figura 1). 

O ácido oxálico testado frente aos mesmos ensaios de genotoxicidade (Artigo 

2: Tabelas 2 e 3; Manuscrito 1) aos quais a espécie vegetal foi submetida, 

demonstrou ser causador de parte da atividade genotóxica causada pela planta. 

Entretanto, é possível que mais substâncias estejam envolvidas na ação genotóxica 

desta espécie vegetal, pois este metabólito foi quantificado em maior concentração 

no extrato bruto, fração butanol e acetato de etila das raízes (1,79, 1,82 e 1,38 mg/g, 

respectivamente), amostras que nem sempre apresentaram a maior genotoxicidade. 

Ou seja, pode-se supor que outros compostos genotóxicos estejam presentes na 

planta ou existam outros metabólitos que amenizem a ação tóxica desta substância 

no extrato bruto e frações das raízes. 

A partir dos dados de citotoxicidade (Artigo 1, Manuscrito 1) e genotoxicidade 

(Artigo 2, Manuscrito 1) obtidos neste estudo, verificou-se a importância da 

realização de estudos para verificar sua atividade antitumoral em células de 

adenocarcinoma de próstata e assim, tentar confirmar seu uso popular. Dessa 

forma, o extrato bruto das folhas e raízes bem como suas respectivas frações foram 

testadas frente a células Du-145 (Manuscrito 1). Neste ensaio foram verificadas uma 

ação bastante pronunciada das amostras obtidas das folhas da espécie, com 

destaque a fração clorofórmio (1000 µg/mL) e acetato de etila (1 e 10 µg/mL), que 

diminuíram a viabilidade celular em mais de 50% (Manuscrito 1, Figura 2). 

Entretanto, diminuições significativas na viabilidade celular também foram 

observadas nas outras concentrações, na fração butanol e extrato bruto (Manuscrito 

1, Figura 2). 

Uma atividade antitumoral não tão pronunciada foi observada nas frações 

obtidas das raízes da planta, com destaque a fração clorofórmio (10 e 1000 µg/mL) 

(Manuscrito 1, Figura 2). A fração acetato de etila e butanol diminuíram a viabilidade 
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celular de forma significativa, quando comparada ao controle negativo (células não 

tratadas), entretanto essa redução não foi tão pronunciada quanto a das folhas 

(Manuscrito 1, Figura 2). O extrato bruto das raízes não apresentou ação neste 

ensaio. 

Como já foi mencionado, há a possibilidade de que os constituintes químicos 

presentes nas amostras provenientes das raízes promovam dano diretamente no 

DNA das células, devido à alta genotoxicidade evidenciada (Artigo 2; Manuscrito 1, 

Figura 1) e baixa citotoxicidade (Artigo 1, Tabela 1; Manuscrito 1). Entretanto, a ação 

das folhas parece ser diferente, pois esta apresenta uma menor genotoxicidade 

(Artigo 2; Manuscrito 1, Figura 1) que as raízes, mas uma elevada citotoxicidade 

(Artigo 1, Tabela 1; Manuscrito 1). Mais estudos são necessários a fim de esclarecer 

o mecanismo de ação antitumoral dos dois órgãos vegetais desta espécie. 

Ao levar em considerações os resultados de atividade farmacológica e 

citotoxicidade abordados no Artigo 1, os resultados de genotoxicidade descritos no 

Artigo 2 e manuscrito 1 bem como os resultados de citotoxicidade e atividade 

antitumoral apresentados no manuscrito 1, observou-se a grande importância de 

serem aprofundados os estudos acerca da composição química desta espécie. 

Assim, foi realizada a quantificação dos extratos brutos e frações através da técnica 

de HPLC-DAD-MS (Manuscrito 1). Neste ensaio, verificou-se a presença da 

isoflavona daidzeína em todas as amostras, porém em maior concentração na 

fração butanol das raízes (896,26 mg/g, Manuscrito 1, Tabela 1) e nas 3 frações das 

folhas (clorofórmio: 691,71; acetato de etila: 688,06, butanol: 674,07 mg/g, 

Manuscrito 1, Tabela 1). Adicionalmente, foi verificada a presença das isoflavonas 

glicitina (53,12 mg/g) e genisteína (2,53 mg/g) no extrato bruto das folhas 

(Manuscrito 1, Tabela 1). 

A quantificação destas substâncias esclarece algumas atividades 

apresentadas pela planta. Já são muito comentadas na literatura as atividades 

farmacológicas das isoflavonas, sendo que as principais são os benefícios no 

controle de doenças crônicas tais como câncer, diabetes mellitus, osteoporose e 

doenças cardiovasculares. Estudos experimentais e epidemiológicos comprovam 

uma maior incidência de alguns tipos de câncer, como mama, próstata e cólon, além 

de doenças cardiovasculares, em populações ocidentais expostas a limitadas 

quantidades de isoflavonas de soja na dieta, reforçando a ideia dos benefícios 

destas substâncias (ESTEVES; MONTEIRO, 2001). Dessa forma, a atividade 
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antitumoral evidenciada neste trabalho (Manuscrito 1, Figura 2) pode ser explicada 

pela presença desta classe de compostos em U. baccifera. 

Genisteina, daidzeina e gliciteina são isoflavonas consideradas 

quimiopreventivas, pois diversos estudos comprovaram que estas substâncias 

conseguem inibir o crescimento tumoral in vivo e in vitro (LAZAREVIC et al., 2011, 

MESSINA et al., 1994, ONOZAWA et al., 1998), podendo induzir apoptose nas 

células tumorais prostáticas (SZLISZKA; KROL, 2011). A apoptose pode ser o 

mecanismo de ação antitumoral do extrato bruto das folhas de U. baccifera, pois 

nesta amostra estavam presentes as isoflavonas genisteína, daidzeína e glicitina 

(Manuscrito 1, Tabela 1) e a mesma apresentou elevada citotoxicidade no ensaio 

clonogênico (Manuscrito 1, Figura 3), alta genotoxicidade em dsDNA (Manuscrito 1, 

Figura 1) e ação antitumoral em células de adenocarcinoma prostático (Manuscrito 

1, Figura 2). Entretanto maiores estudos são essenciais para esclarecer a ação das 

folhas de U. baccifera nas células. 

As propriedades estogênicas das isoflavonas auxiliam na manutenção da 

densidade óssea de mulheres na fase de pré-menopausa (SIMÕES et al., 2010). 

Adicionalmente, isoflavonas são descritas como detentoras de atividade 

antioxidante. Tal capacidade antioxidante foi relacionada ao número de grupos 

hidroxila presente na sua estrutura química (BARBOSA et al., 2006). A atividade 

antioxidante dos extratos e frações das folhas e raízes de U. baccifera foram 

determinados e considerados moderados (GINDRI et al., 2014; MANNION; 

MENEZES, 2010). Dessa forma, estas atividades podem ser correlacionadas com o 

teor de isoflavonas quantificadas neste trabalho. 

A atividade antiviral de algumas isoflavonas já foram estudadas. Genisteína, a 

substância mais estudada desta classe de metabólitos secundários, demonstrou 

inibir a infecção de vírus envelopados e não envelopados, bem como inibiu vírus de 

RNA ou DNA de fita dupla ou fita simples. Estudos já foram realizados com 

adenovírus, herpes simples vírus, vírus da imunodeficiência humana e rotavírus. As 

isoflavonas podem afetar vários processos de sinalização das células hospedeiras, 

incluindo indução dos fatores de transcrição dos genes e secreção de citocinas 

(ANDRES; DONOVAN; KUHLENSCHMIDT, 2009) 

A atividade antiviral de U. baccifera (Artigo 1, Tabela 1) pode ser explicada 

pelo teor de isoflavonas quantificado na planta (Manuscrito 1, Tabela 1). Yura, 

Yoshida e Sato (1993) demonstraram a ação da isoflavona genisteina inibindo o 
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Herpes simplex vírus Tipo 1, em concentrações maiores de 25 mM. Orhan et al., 

(2007) avaliaram atividades farmacológicas de óleo de soja rico em genisteína e 

daidzeína e observaram uma excelente atividade antiviral contra Herpes simplex e 

atividade antifúngica contra Candida albicans. 

A ação antimicrobiana (Artigo 1, Tabela 2) da espécie U. baccifera também 

pode ser explicada pela presença de isoflavonas na planta (Manuscrito 1, Tabela1). 

Os isoflavonóides coumestrol, genisteína e daidzeína, isolados do extrato de 

Erythrina crista galli apresentaram atividade antimicrobiana contra Bacillus brevis 

(REDKO et al., 2007). Genisteina também apresentou ação contra Mycobacterium 

smegmatis e Mycobacterium tuberculosis (MIC 19,53 μg/mL) (KUETE et al., 2008). 

Adicionalmente, daidzeína apresentou ação contra Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli (ZHONG et al., 2006). 

Algumas atividades farmacológicas de U. baccifera foram evidenciadas neste 

estudo, bem como a toxicidade dos extratos foram avaliados. O próximo passo deste 

estudo é realizar o isolamento e elucidação estrutural dos constituintes das frações 

da planta, tendo em vista que o uso destas amostras pela população é inviável e 

ainda não pode ser considerado seguro. Os constituintes isolados que apresentarem 

atividades biológicas (antitumoral, antibacteriano ou antiviral) podem ser fontes de 

novos fármacos. 

Apesar da ação antitumoral evidenciada principalmente nas folhas da planta, 

esta ainda não pode ser considerada segura para uso popular, pois ensaios de 

citotoxicidade mais aprofundados devem ser realizados, incluindo linhagens 

celulares humanas saudáveis e tumorais, visando a confirmação da segurança e 

eficácia do uso das raízes desta planta como quimioterápico, determinando também 

seu mecanismo de ação antitumoral. Por fim, pode ser necessário realizar ensaios 

de toxicidade cutânea, a fim de verificar segurança dos extratos da planta na 

possibilidade de utilizar os mesmos para uma formulação antiviral/antibacteriana 

tópica. 
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6. CONCLUSÕES 

 

As raízes e folhas do extrato bruto da planta U. baccifera não apresentaram 

ação analgésica e anti-inflamatória por via oral nas doses testadas. 

As frações clorofórmio, acetato de etila e n-butanol das folhas apresentaram 

atividade inibitória para a bactéria Klebsiella pneumoniae. A fração n-butanol e 

acetato de etila das folhas e raízes bem como o extrato bruto das raízes inibiu o 

crescimento de Prototheca zopfii. A fração acetato de etila das raízes impediu o 

crescimento de Saccharomyces cerevisiae. A ação antimicrobiana da planta 

somente pode ser evidenciada através do fracionamento dos extratos brutos. 

Uma excelente atividade antiviral foi evidenciada por todos os extratos e 

frações das raízes e folhas de U. baccifera frente a Herpes vírus tipo 1, com 

destaque ao extrato bruto e fração acetato de etila das raízes e fração n-butanol das 

folhas. 

As infusões das raízes e folhas da planta promoveram redução do índice 

mitótico ou danos no ciclo celular das células das radículas de Allium cepa, 

indicando alta genotoxicidade. 

A elevada genotoxicidade de U. baccifera foi confirmada através do ensaio 

de capacidade genomodificadora em DNA dupla fita de timo de bezerro. Os extratos 

brutos das folhas e raízes, bem como as frações das raízes apresentaram elevada 

toxicidade ao DNA. 

O ensaio de citotoxicidade e viabilidade celular realizado em células V-79 

(fibroblastos do pulmão de hamster chinês) demonstrou que as raízes da planta não 

promovem alteração na viabilidade celular, diferentemente das folhas desta espécie, 

que reduzem significativamente a viabilidade das células testadas, indicando que as 

raízes atuam diretamente no DNA da célula, diferentemente das folhas, que 

apresentaram elevada citotoxicidade neste ensaio agindo induzindo a apoptose 

celular. 

Uma elevada atividade contra células de adenocarcinoma prostático foi 

evidenciada principalmente para o extrato e frações das folhas da planta. Uma 

atividade menor foi observada nas frações obtidas das raízes, não sendo observada 

ação para o extrato bruto das raízes nas concentrações testadas. 

A isoflavona daidzeína foi quantificada nos extratos e frações das raízes e 

folhas da planta, estando mais concentradas nas frações das folhas e na fração 



88 

 

 

butanol e acetato de etila das raízes. No extrato bruto das folhas também foram 

quantificadas genisteína e glicitina. Estas substancias podem justificar a ação 

antiviral, antibacteriana e antitumoral da planta U. baccifera. 

Ao compilar os dados de atividade farmacológica e toxicidade obtidos neste 

estudo percebe-se que as folhas e raízes da planta obtiveram atividades 

promissoras, porém necessitam de maiores estudos, preferencialmente em 

linhagens celulares humanas, antes de seu uso ser considerado seguro e eficaz 

como planta medicinal. Além disso, são necessários estudos de toxicidade aguda e 

crônica in vivo, a fim de confirmar a segurança de sua utilização. O mecanismo de 

ação antitumoral, antiviral e antibacteriano necessita ser elucidado, bem como o 

isolamento dos constituintes ativos das frações da planta devem ser isolados e 

identificados, a fim de se obter novos fármacos. 
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