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RESUMO 

 
Atualmente existe um crescente interesse no estudo dos antioxidantes, classe de substâncias 
que protegem os sistemas biológicos dos efeitos deletérios das espécies reativas de oxigênio 
(ERO) e de nitrogênio (ERN). Muitos desses antioxidantes são moléculas de origem vegetal 
que contribuem para a prevenção e para o tratamento de doenças nas quais o estresse 
oxidativo está envolvido. Na medicina popular, plantas com comprovada atividade anti-
inflamatória, apresentam diversas atividades farmacológicas, dentre elas, a antioxidante. 
Turnera ulmifolia Linn. var. elegans (Turneraceae), uma planta medicinal, largamente 
utilizada pela população, apresentou atividade antioxidante quando avaliada in vitro e in vivo,
utilizando-se o extrato hidroetanólico (10 %) obtidos das folhas dessa planta. A capacidade 
antioxidante in vitro desse extrato foi avaliada através do seqüestro do radical 1,1-difenil-2-
picril-hydrazyl (DPPH•). O resultado apresentou um marcado potencial antioxidante ao 
seqüestrar 86,57%±0,14 do radical DPPH•, comparável ao obtido com as substâncias de 
referência. No ensaio in vivo, empregando-se modelo experimental murino (48 ratas Wistar), 
injúria hepática foi induzida com CCl4 (2,5 mL/kg i.p. dose única) e o dano oxidativo 
hepático foi avaliado através da atividade das transaminases (ALT e AST) e pelo exame 
histopatológico, enquanto que as substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (SRAT), 
conteúdo de glutationa reduzida (GSH) e atividade das enzimas catalase (CAT), superóxido 
dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx) foram os parâmetros pró-antioxidante 
avaliados. Os animais foram divididos em seis grupos (n=8) [G1 = controle (1,25 mL/kg i.p. 
de veículo); G2 = CCl4 (2,5 mL/kg i.p.); G3 = CCl4 + extrato 7 dias (500 mg/kg p.o.); G4 = 
CCl4 + Legalon® 7 dias (50 mg/kg p.o.), G5 = CCl4 + extrato 21 dias (500 mg/kg p.o.) e G6 = 
CCl4 + Legalon® 21 dias (50 mg/kg p.o.)]. O pós-tratamento com o extrato provocou um 
decréscimo na atividade da ALT e AST (p<0,001) e de SRAT (plasma, p<0,001 e fígado, 
p<0,001), aumentando o conteúdo da GSH (sangue, p<0,001 e em fígado, p<0,001), bem 
como a atividade das enzimas antioxidantes, [CAT eritrocitária (p<0,05) e hepática (p<0,01); 
SOD eritrocitária (p<0,001) e hepática (p<0,001); GPx eritrocitária (p<0,001) e hepática 
(p<0,001)]. A análise histopatológica mostrou uma redução do dano hepático causado pelo 
CCl4. Os resultados obtidos com o extrato foram análogos aqueles do tratamento com 
Legalon®, padrão antioxidante, utilizado in vivo. Com base nesses dados, conclui-se que o 
extrato de folhas de T. ulmifolia apresenta capacidade hepatoprotetora diante do quadro de 
estresse oxidativo induzido pelo CCl4. Efeitos estes, que, provavelmente, estão associados à 
atividade antioxidante detectada, atribuídas às substâncias fenólicas presentes no extrato, que 
devem agir como seqüestradores de radicais livres, bloqueando as reações em cadeias.  
 

Palavras-chave: Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, Dano Oxidativo, Antioxidante, 
Espécies Reativas de Oxigênio.  
 



ABSTRACT 
 
Recently, it has been a increasing interest in the antioxidative role of natural products to aid 
the endogenous protective biological systems against the deleterious effects of oxygen (ROS) 
and nitrogen (RNS) reactive species. Many antioxidant compounds, naturally occurring from 
plant sources. Natural antioxidants can protect and prevent the human body from oxidative 
stress and retard the progress of many diseases in which free radical are involved. Several 
plants used in the folk medicine to treat certain disorders that are accompanied by 
inflammation and other pharmacological properties have been proved their attributed 
properties, such antioxidant activity. Turnera ulmifolia Linn. var. elegans (Turneraceae), 
frequently employed by population as a medicinal plant, demonstrated antioxidant activity by 
in vitro and in vivo assays, using its leaf hydroethanolic extract (10%) he in vitro DPPH 
radical-scanvenging activity showed a strong antioxidant activity (86.57% ± 0.14), similar to 
Carduus marianus and catequine effects. For the in vivo assays, adult female Wistar rats 
(n=48) with carbon tetrachloride hepatic injury induced (2,5mL/kg i.p.) were used, Six groups 
or rats were uses (n=8) [G1 = control (1,25 mL/kg i.p. vehicle); G2 = CCl4 (2,5 mL/kg i.p.); 
G3 = CCl4 + extract 7 days (500 mg/kg p.o.); G4 = CCl4 + Legalon® 7 days (50 mg/kg p.o.), 
G5 = CCl4 + extract 21 days (500 mg/kg p.o.) e G6 = CCl4 + Legalon® 21 days (50 mg/kg 
p.o.)].  The hepatic oxidative injury was evaluated through biochemical parameters [alanine 
amino transferase (ALT), aspartate amino transferase (AST)] histopathological study, while 
thiobarbituric acid reactive products (TBAR), glutathione (GSH), catalase (CAT), superoxide 
dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GPx) levels were used to evaluate pro- 
antioxidant parameters. The plant extract tested was found effective as hepatoprotective as 
evidenced by a decreasing in the ALT and AST activities (p<0.001) and TBAR (plasma, 
p<0.001 and liver, p<0.001). Levels of GSH (blood, p<0.001 and liver, p<0.001) and 
antioxidant enzymes [CAT erythrocyte (p<0.05) and hepatic (p<0.01); SOD erythrocyte 
(p<0.001) and hepatic (p<0.001); GPx erythrocyte (p<0.001) and hepatic (p<0.001)] were 
also significantly increased. Histopathological changes induced by CCl4 were significantly 
reduced by the extract treatment. The data obtained were comparable to that of Legalon®, a
reference hepatoprotective drug. The results showed that T. ulmifolia leaf extract protects 
against CCl4 induced oxidative damage. Therefore, this effect must be associated to its 
antioxidant activity, attributed to the phenolic compounds, present in these extract, which can 
act as free radical scavengers. 
 
Key words: Turnera ulmifolia Linn. var. elegans, Oxidative Damage, Antioxidants, Oxygen 
Reactive Species.  
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO



1. INTRODUÇÃO  
O emprego de plantas medicinais para o tratamento, a cura e a prevenção de patologias é 

um hábito que acompanha a humanidade desde seus primórdios. De acordo com estimativas 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% da população dos países em desenvolvimento 

dependem de plantas medicinais para cuidados básicos de saúde e 85% da medicina 

tradicional envolve o uso de extratos vegetais (WHO, 2006). 

Apesar do avanço da medicina alopática a partir da segunda metade do século XX, ainda 

existem obstáculos básicos na sua utilização por parte da população carente, face ao difícil 

acesso aos centros hospitalares, como à obtenção de exames e medicamentos, fatos estes que 

contribuíram para o uso excessivo e indiscriminado de plantas na medicina popular (VEIGA; 

PINTO, 2005).  

Dessa forma, os estudos sobre a medicina popular vêm despertando a atenção científica 

e cada vez é maior o número de grupos de pesquisa que se dedicam à identificação e 

caracterização químicas de novos princípios ativos, visando elucidar a ação farmacológica 

dessas substâncias (VALE, 2002; ARGOLO et al., 2004; TEPE; SOKMEN, 2005). Uma 

dessas atividades, atualmente muito pesquisada, é o poder antioxidante de plantas. 

Os antioxidantes naturais estão presentes em frutos, sementes, folhas e raízes de plantas, 

inibindo a formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) e nitrogênio (ERN), as quais 

estão implicadas em várias fisiopatologias (BEHL, 2003; GRISSA et al., 2007). Entre os 

vários tipos de antioxidantes estão os polifenóis, constituídos de ácidos fenólicos e 

flavonóides, substâncias bioativas de grande ocorrência em vegetais, que são considerados 

fontes naturais de antioxidantes (DROGE, 2002; MOREIRA; MANCINI-FILHO, 2003; 

HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). 

Considerando que o Brasil apresenta grande biodiversidade para a produção de 

fitofármacos, é de suma importância a busca de plantas como fonte alternativa de tratamento, 

visando à obtenção de novos fármacos mais eficazes e específicos.  

 



RREEVVIISSÃÃOO DDEE LLIITTEERRAATTUURRAA



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Turnera ulmifolia Linn. var. elegans 

Turnera ulmifolia Linn. var. elegans (Figura 1) é um pequeno arbusto que pertence à 

família Turneraceae, a qual é constituída por 10 gêneros e cerca de 190 espécies, com ampla 

distribuição nas regiões tropicais e subtropicais das Américas e da África (RIZZINI; MORS, 

1976). O gênero Turnera é o mais representativo da família Turneraceae com cerca de 120 

espécies, que, no Brasil, estão distribuídas nas regiões Norte e Nordeste, onde são 

consideradas ervas daninhas (PIO CORREA, 1984).  

Conhecida popularmente como chanana, albina, saca-estepe (PEREZ et al.,1984; 

GIACHETTI; MONTI, 2005) é uma planta herbácea que atinge até 60 cm de altura, com 

folhas aromáticas, pecioladas, oblongas e crenadas. As flores apresentam corola constituída 

de cinco pétalas brancas, amarelas ou alaranjadas. Os frutos são capsulares, contendo em 

média duzentas sementes (Figura 2). Cresce preferencialmente em sítios arenosos e úmidos do 

litoral e nas encostas das serras (BRAGA, 1976; PIO CORREA, 1984).  

 

Figura 1 - Turnera ulmifolia Linn. var. elegans (www.flickr.com) 



Figura 2 - Detalhes de Turnera ulmifolia Linn. var. elegans (Foto do autor) 
 

No Nordeste brasileiro, a T. ulmifolia é popularmente utilizada como expectorante, 

estimulante, anti-inflamatória, no tratamento de albuminúria, leucorréia, asma, indigestão e 

reumatismo (HOSAMANI, 1993; PIO CORREA, 1984). Suas folhas são empregadas na 

extirpação de espinhos e outros corpos estranhos introduzidos na pele e tecidos subjacentes 

(BRAGA, 1976). 

Quimicamente, o gênero Turnera caracteriza-se pela presença de terpenóides do grupo 

dos sesquiterpenos e monoterpenos (MORAIS et al., 1994), como também de flavonóides 

(PIACENTE et al., 2002), benzenóides (FRYER, 1965), alcalóides (DIAZ, 1977) e lipídios 

(HOSAMANI, 1993). 

Na família Turneraceae são encontradas algumas espécies e variedades do gênero 

Turnera com diversas atividades biológicas, tais como, antimutagênica (WALL et al., 1988), 

afrodisíaca (ARLETTI et al., 1999), antiulcerativa (GRACIOSO et al., 2002), hipotensiva 

(VIEIRA et al., 1968), anti-inflamatória (ANTONIO; BRITO, 1998), larvicida 

(KALYANASUDARAM; DAS, 1985), antimalárica (ANTOUN et al., 2001), espermogênica 

e vasodilatadora (FENG et al., 1962).  

O infuso de T. ulmifolia, utilizando-se a planta inteira, é indicado para mulheres em 

períodos de pós-parto e para aquelas que apresentam amenorréia (AYENSU,1978). Em Cuba, 

o extrato aquoso quente das flores é indicado para o alívio de cólicas mestruais (ROIG; 

MESA,1945); enquanto que na Jamaica, o extrato aquoso de folhas é usado como antipirético 

(ASPREY;THORNTON,1955) e, na Colômbia, o decocto de folhas é utilizado como abortivo 

(GARCIA-BARRIGA,1975). 

O extrato etéreo de petróleo de T. ulmifolia apresentou uma leve atividade larvicida 

contra Cutex quinquefasciatus, Anopheles stephensi e Aedes aegypii 

(KALYANASUNDARM; DAS, 1985). 



Antônio e Brito (1998) avaliaram a atividade anti-inflamatória e antiulcerogênica do 

extrato hidroetanólico de T. ulmifolia, o qual não apresentou sinais de toxicidade quando 

administrado por vias oral (>15 g/kg) e intraperitonial (7,82 mg/kg). A atividade 

antiulcerogênica foi também relatada por Gracioso (2002), sugerindo que as principais 

substâncias presentes nesse extrato são os flavonóides. Galvez e colaboradores (2006) 

analisaram o efeito preventivo dessa planta em modelo de rato colite, provavelmente 

associado à sua propriedade antioxidante, devido seu conteúdo de flavonóides.  

Nascimento et al. (2006) avaliaram a atividade antioxidante in vitro do extrato 

hidroetanólico de folhas de T. ulmifolia, através do sistema de oxidação acoplada, β-

caroteno/ácido linoléico. O extrato mostrou-se mais eficiente que o α-tocoferol, inibindo as 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (SRAT) e quimioluminescentes (QL), indicadores 

da peroxidação lipídica. Essa metodologia permitiu sugerir que possivelmente o extrato 

possui compostos de natureza polifenólica, capazes de atuar como antioxidante e, portanto, 

capazes de inibir a peroxidação lipídica. 

2.2. ESTRESSE OXIDATIVO 

2.2.1. Espécies Reativas de Oxigênio (ERO)  

Os organismos aeróbios necessitam de oxigênio molecular (O2) para a produção de 

energia. Normalmente, a maior parte desse oxigênio é reduzida na mitocôndria à água, pela 

atividade da enzima citocromo oxidase com transferência de quatro elétrons para o oxigênio 

sem liberação de intermediários reativos. Entretanto, cerca de 5% do O2 presente nesses 

organismos é reduzido enzimaticamente, gerando intermediários altamente reativos, 

denominados ERO, que em certas circunstâncias constituem os radicais livres (DROGE, 

2002; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). 
O termo radical livre é usado para designar qualquer átomo ou molécula que apresente 

em sua estrutura atômica um ou mais elétrons desemparelhados no seu orbital mais externo, 

conferindo-lhe maior reatividade em relação às espécies não radicalares (SCHNEIDER; 

OLIVEIRA, 2004). No sistema biológico, a atividade metabólica normal produz 

constantemente radical livre (MENDEL; YOUDIM, 2004).   

Entretanto, quando produzidos em excesso, reagem com DNA, RNA, proteínas e outras 

substâncias oxidáveis, promovendo danos que contribuem para o envelhecimento (NOHL, 

1993) e o desenvolvimento de doenças degenerativas, como câncer (AMES et al., 1995), 



aterosclerose (TAKANO et al., 2003), osteoporose (BASU et al., 2001), e no processo de 

envelhecimento (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). 

As espécies reativas incluem radicais do oxigênio (ERO) e do nitrogênio (ERN), e certas 

espécies não radicalares, que podem ser convertidas facilmente à radical (EHRENBRINK et 

al., 2006). O oxigênio pode gerar ERO seja por absorção de energia ou transferência de 

elétrons (BARREIROS et al., 2006). Quando o oxigênio absorve energia (luz ou radiação) no 

seu estado fundamental, formam-se as espécies excitadas conhecidas como oxigênio singlet 

(1O2) que, apesar de não constituírem radicais livres, apresentam alto poder oxidante e reagem 

rapidamente com biomoléculas (BARREIROS et al., 2006; KARIHTALA; SOINI, 2007). 

Outro mecanismo de geração de ERO consiste na redução do O2 à água com a formação de 

radical ânion superóxido (O2
•¯), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxil (•OH). 

Esses produtos, uma vez formados, podem reagir com biomoléculas danificando ou 

inativando estruturas celulares (GENESTRA, 2007; KARIHTALA; SOINI, 2007).  

O ânion superóxido, primeiro produto da redução monoeletrônica do O2, é gerado 

através de sistemas, tais como de enzimas xantina oxidase, NADPH oxidase e peroxidades 

(ANDRADE JR et al., 2005; GENESTRA, 2007). Uma reação de dismutação de O2
•¯,

catalisada pela enzima superóxido dismutase (SOD), forma um intermediário reativo, H2O2

(VASCONCELOS et al., 2007). Enzimas oxidases, incluindo xantina oxidase e aminoácido 

oxidase, também formam o H2O2, que apesar de ser uma espécie não radicalar, pode reagir 

com metais redox-ativos, como ferro e cobre, gerando o radical •OH (VALKO et al., 2004; 

YOSHIDA; CAMPOS, 2005). Este último é a forma radicalar mais reativa no sistema 

biológico, sendo de difícil remoção in vivo por não possuir enzimas que catalisem esta função. 

Pode ser gerado por radiação ionizante e em reações com metais de transição, a partir da 

Reação de Fenton. Além disso, a reação do radical O2
•¯ com H2O2, via reação de Haber-

Weiss, formará o radical •OH (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007; VASCONCELOS, 

2007). 

 

O2
•¯ + Fe 

3+ → O2 + Fe2+ 

Fe2+ + H2O2→ Fe3+ + OH• + OH- (Reação de Fenton) 

 O2
•¯ + H2O2→ O2 + OH• + OH- (Reação Haber-Weiss) 

 



O excesso na formação e/ou incapacidade na remoção de moléculas altamente reativas 

caracteriza o quadro de estresse oxidativo (VALKO et al, 2007). Excesso este de agentes 

oxidantes e/ou deficiência do sistema protetor, que leva a um desequilíbrio no binômio 

glutationa reduzida (GSH) / glutationa oxidada (GSSG). O aumento de GSSG favorece a 

formação de pontes dissulfeto (-SS-) nas proteínas portadoras de grupamento tiol (-SH), que 

são oxidadas pelas pontes dissulfetos, com prejuízo de suas funções (RAHMAN; MACNEE, 

2000). A redução de dissulfetos de proteínas pode ocorrer pela ação de compostos 

antioxidantes, como a GSH, bem como pelo sistema tioredoxina (NORDBERG; ARNÉR, 

2001).  

Assim, o estresse oxidativo não pode ser definido apenas pelo desequilíbrio entre 

parâmetros pró-oxidantes e antioxidantes. Atualmente, o estresse oxidativo é definido como 

uma perturbação da sinalização e controle redox, levando-se em consideração o sistema redox 

GSSG/GSH, tioredoxina e cisteina/cistina (JONES, 2006). 

2.2.2. Peroxidação Lipídica  

A peroxidação lipídica, uma das principais conseqüências do estresse oxidativo, ocorre 

em ácidos graxos polinsaturados (LH) e se inicia com o radical •OH (Figura 3), que ao 

capturar um átomo de hidrogênio de um carbono metileno da cadeia polialquil do ácido graxo, 

forma um radical (L•). O fato do O2 ser mais solúvel em meio não polar que em meio polar, 

permite que as membranas biológicas tenham uma elevada concentração de O2 na região 

hidrofóbica medial, onde este tem potencial para realizar o maior dano aos ácidos graxos 

polinsaturados da membrana (BARREIROS et al., 2006; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 

2007). Assim, um ácido graxo com um elétron desemparelhado reage com O2 gerando um 

radical peroxil (LOO•), capaz de retirar um hidrogênio de um ácido graxo poliinsaturado 

adjacente da membrana aumentando a reação de propagação da cadeia de peroxidação 

lipídica, com formação de hidroperóxidos lipídicos (LOOH) (GATÉ et al., 1999; McBRIDE; 

KRAEMER, 1999). Os hidroperóxidos lipídicos são instáveis na presença de metais de 

transição, tais como ferro ou cobre, e formam radicais alcoxil (LO•) e peroxil (LOO•). 

(LOUREIRO et al., 2002) 



Figura 3 - Peroxidação Lipídica (LOUREIRO et al., 2002).  
 

Um dos produtos da peroxidação lipídica é o malondialdeído (MDA), um dialdeído, 

altamente reativo, que eventualmente reage com amino grupo de proteínas, com fosfolipídios 

ou com ácidos nucléicos, induzindo modificações estruturais das moléculas biológicas (FREI, 

1997; YOUNG, 2001; DROGE, 2002). Dependendo das condições do estresse oxidativo, esse 

aldeído é o mais abundante e sua avaliação é feita espectrofotometricamente ao se medir um 

complexo colorido, produto da reação com o ácido tiobarbitúrico (THÉROND et al., 2000).  

2.2.3. Sistema de Defesa Antioxidante  

O sistema de defesa antioxidante é formado por antioxidantes enzimáticos e não 

enzimáticos que agem protegendo o organismo contra danos causados por ERO e ERN, e, 

portanto, aumentando a defesa imunológica, com menor risco de doenças degenerativas 

(WILLCOX et al., 2004; VALKO et al., 2006; CHATTERJEE et al., 2007). 

O sistema enzimático de defesa é constituído pelas enzimas superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR) (GRISSA et 

al., 2007), além do sistema peroxidase tripanotiona-dependente ou tripanossomatídeo 

(LOPEZ et al., 2000), enquanto os antioxidantes não-enzimáticos, de origem endógena, pela 

glutationa reduzida  (GSH), ácido úrico, proteínas de transporte de metais de transição 

(transferrina, ceruloplasmina), etc. (DROGE, 2002; WILLCOX et al., 2004). Os antioxidantes 

exógenos incluem os tocoferóis, carotenóides, ácido ascórbico, traços elemento (zinco, 

selênio, manganês), taninos e flavonóides. A presença desses antioxidantes no sistema celular 

é conhecida por prevenir danos oxidativos (THÉROND et al., 2000; SCHNEIDER; 

OLIVEIRA, 2004; WU et al., 2005). 

A SOD é uma metaloenzima que catalisa a dismutação do radical O2
•¯ a um composto 

menos reativo, o H2O2, que pode ser degradado pelas enzimas GPx e CAT. As principais 

formas de SOD do sistema biológico são: Cu/Zn- SOD, Mn-SOD e Fe-SOD (THÉROND et 



al., 2000). A Cu/Zn-SOD é a principal isoforma envolvida na remoção dos ânions superóxido 

do citoplasma e, possivelmente, também do peroxissoma (GRALLA; KOSMAN, 1992;  

JAMIESON et al., 1994); enquanto a função fisiológica da Mn-SOD parece proteger a 

mitocôndria dos superóxidos gerados durante a respiração (GUIDOT et al., 1993; 

JAMIESON et al., 1994). Estas enzimas distribuem-se em diversos órgãos, na seguinte ordem 

de atividade especifica: fígado, cérebro, testículos, rins, coração, estômago, pulmão e 

pâncreas (ABDALLA; FAINE, 2008). A forma Cu/Zn-SOD apresenta-se mais resistente às 

variações de temperatura e à desnaturação por substâncias como cloreto de guanidina, 

duodecil sulfato de sódio, ou uréia (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). Uma terceira 

isoforma, a Fe-SOD, uma ferro-enzima, foi identificada em bactérias. As diferentes formas de 

SOD catalisam a mesma reação de dismutação do radical O2
•¯ (CHANCE et al., 1979; 

HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007).  

A CAT é uma hemeproteína citoplasmática, com atividade dependente de NADPH, que 

catalisa a redução do H2O2 a H2O e O2. Esta reação é importante, pois o H2O2 é nocivo à 

célula devido a sua capacidade de atacar as cadeias de ácidos graxos insaturados presentes nas 

membranas, além de outras macromoléculas, como as proteínas (BEUTLER, 1975; 

FRIDOVICH, 1998). Esta enzima está presente em animais, plantas, bactérias e fungos, 

podendo ser encontrada no sangue, medula óssea, mucosas, rins e fígado (ABDALLA; 

FAINE, 2008). Embora a CAT seja capaz de decompor H2O2, é praticamente inativa frente à 

hidroperóxidos orgânicos, diferentemente da GPx que é altamente ativa contra esses 

compostos (URSINI et al., 1995; JACOB, 1995). 

A GPx, por sua vez, reduz o H2O2, os peróxidos alifáticos e os aromáticos à água e seu 

correspondente álcool inerte, em uma reação que precisa da presença de GSH como fonte de 

equivalentes redutores (GRISSA et al., 2007).  

A glutationa reduzida, um tripeptídeo (D-L-glutamil-L-cisteinil-glicina), é o 

antioxidante intracelular mais abundante, com importante função na manutenção do estado 

redox celular (CHOIN et al., 1997), que ao atuar como co-fator da GPx na eliminação do 

H2O2, passa para GSSG, sendo recuperada pela GR na presença de NADPH (Figura 4) 

(YOUNG; WOODSIDE, 2001; DROGE, 2002; YOSHIDA; CAMPOS, 2005). 

A GR tem como objetivo impedir a paralisação do ciclo metabólico da GSH; daí sua 

importância fisiológica na manutenção do equilíbrio redox. Em situações de estresse 

oxidativo muito intenso, a GSH pode permanecer sob a forma oxidada (JORDÃO et al., 1998; 

ROVER et al., 2001).  
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Figura 4 - Detoxicação enzimática realizada pela SOD, CAT e GPx (Adaptado de PROCTOR; 

REYNOLDS, 1984). 

2.2.4. Antioxidantes Naturais  

A ação antioxidante protetora do sistema biológico é complementada através do sistema 

antioxidante não-enzimático constituído por substâncias, tais como vitamina E (tocoferóis), 

vitamina C (ácido ascórbico) e β-caroteno (carotenóides) (GRISSA et al., 2007). Essas 

substâncias, em associação aos flavonóides, são os antioxidantes mais estudados em animais e 

humanos, por atuarem na redução de radicais livres, principalmente do radical peroxil e do 

oxigênio singlet (FILIPE et al, 2001). 

A vitamina E, principal antioxidante lipossolúvel presente nas membranas celulares, tem 

o α-tocoferol como seu componente mais importante. Atua bloqueando a etapa de propagação 

da peroxidação lipídica dos ácidos graxos poliinsaturados das membranas e lipoproteínas, ao 

doar um átomo de hidrogênio aos radicais LOO• e LO•. (LARSON, 1997). Essa capacidade 

do α-tocoferol é conferida pela regeneração do radical α-tocoferoxil por agentes redutores, 

principalmente o ácido ascórbico (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). A vitamina E tem 

sido proposta para prevenção de câncer do colo do útero, de mama e de próstata, em algumas 

doenças cardiovasculares, na isquemia, em catarata, artrite e alguns distúrbios neurológicos 

(THÉROND et al., 2000).

A vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, é hidrossolúvel, age contra os radicais 

livres e o 1O2. Plantas e animais podem sintetizá-la, com exceção de humanos, primatas e 

cobaias, sendo obtida da dieta (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007; LI; SCHELLORN, 

2007). Ela pode atuar no sistema biológico como antioxidante, antiteratogênica, 

anticarcinogênica e imunomoduladora, sendo a principal propriedade química a sua 

habilidade para agir como agente redutor (doador de elétrons), na regeneração do α-

tocoferoxil (NAIDU, 2003; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007; LI; SCHELLORN, 2007). 



Os carotenóides, principalmente o β-caroteno, um pigmento presente em todas as 

plantas (WILLCOX et al., 2004), pode funcionar como precursores da vitamina A, sendo 

absorvidos a nível entérico, e atuando também como antioxidante. Portanto, estas substâncias 

têm um duplo papel ao diminuir a formação do 1O2 in vivo, e ajudar na remoção daqueles já 

formados (TEE, 1992). Sua deficiência pode estar relacionada com alterações hepáticas 

(TRÉROND et al, 2000).  

Os antioxidantes naturais são essencialmente polifenóis, ocorrendo em todas as partes 

das plantas. Estruturalmente, eles são constituídos por um ou mais núcleos aromáticos, 

contendo hidroxilas e/ou seus derivados funcionais, substituindo ao menos um hidrogênio 

(CARVALHO et al., 2001; ZUANAZZI; MONTANHA, 2004; FALLEH et al., 2008). 

Acredita-se que a sua atividade antioxidante se deve à sua propriedade redox, desenvolvendo, 

dessa forma, um papel importante na absorção e neutralização de radicais livres ou na 

decomposição de peróxidos, podendo vir a apresentar efeitos farmacológicos benéficos em 

desordens neurológicas (KAROU et al., 2005; NAHAR; SARKER, 2005; DELAZAR et al., 

2006). 

Entre os polifenóis estudados, destacam-se os flavonóides, compostos considerados não-

essenciais, amplamente distribuídos entre plantas vasculares, sendo encontrados em 

numerosos frutos, grãos e em outras partes dos vegetais (BORS et al., 1996). Estas 

substâncias estão presentes nos produtos consumidos diariamente na dieta humana, como por 

exemplo, frutos, vegetais, especiarias, cacau, chá verde e vinho tinto seco (SCALBERT; 

WILLIAMSON, 2000; MANACH et al., 2004). Diversas funções biológicas e farmacológicas 

têm sido atribuídas aos flavonóides (e.g atividade antitumoral, antibacteriana, antiviral, 

anticarcinogênica, antimutagênica, inibidor enzimático) (PATHAK et al., 1991; AVIRAM, 

FUHRMAN, 2002; NESTEL, 2003). 

A estrutura básica de um flavonóide, C6-C3-C6, contém um núcleo flavona (2-

fenilbenzo- γ-pirano) constituído de anel benzeno –A e B– ligados através de um anel pirano 

C (Figura 5) (TIWARI, 2001).  

 

Figura 5 - Estrutura base dos flavonóides (Adaptado de LARSON, 1997).  



Dependendo da substituição e do nível de oxidação no anel C3, os flavonóides podem 

ser divididos em subclasses: flavanóis (catequina), flavonóis (quercitina, kaempferol), 

flavonas (rutina, apigenina), antocianidinas (cianidina), isoflavonóides (genisteína) e 

flavanonas (mirecetina, hesperidina) (BELL et al., 2000; CAO et al., 2001; GRAEFE et al., 

2001; MANACH et al., 2003; WIDLANSKY et al., 2005). 

O efeito dos flavonóides sobre a peroxidação lipídica baseia-se em estudos da relação 

estrutura-atividade, e a característica principal para uma ótima inibição é o grupo catecol no 

anel B (BORS et al., 1996). Sugere-se que estes compostos bloqueiam a peroxidação lipídica 

através da doação de átomos de hidrogênio aos radicais •OH e LOO•, formando um radical 

semiquinona ou radical aroxil que pode reagir com um segundo radical adquirindo uma 

estrutura quinona estável (Figura 6), terminando assim a cadeia de propagação da peroxidação 

lipídica (TIWARI, 2001). 

 

Figura 6 - Mecanismo de seqüestro das ERO (R•) por flavonóides, com formação de estrutura estável 

(Adaptado de HEIM, 2002). 

Considerando a importância dos antioxidantes naturais na prevenção e/ou na 

minimização de efeitos deletérios das ERO, o interesse pela comprovação farmacológica e 

obtenção de novos agentes antioxidantes provenientes de plantas vem aumentando nos 

últimos anos, especialmente após a introdução do extrato padronizado de Ginkgo biloba 

(PINCEMAIL; DEBY, 1986) na terapêutica como antioxidante. 

A busca por novas moléculas antioxidantes está fundamentada principalmente em 

plantas utilizadas na medicina popular como anti-inflamatórias. Um exemplo é a macela, 

Achyrocline satureioides (Lam.) DC., rica em flavonóides e com atividade antioxidante 

comprovada in vitro através de ensaios de peroxidação lipídica (SIMÕES, 1984; 

DESMARCHELIER  et al., 1998). As espécies Echium vulgare, Lepidium stivum e Picris 

hiecioides são fontes anti-inflamatórias e antioxidantes, com uso em diferentes áreas 

(alimentícia, cosmética e farmacêutica) (CONFORTI et al., 2009).  

Pistacia lentiscus apresentou ótima eficácia antioxidante in vitro, ao se avaliar sua 

capacidade de seqüestro de radicais DPPH• e H2O2 (ATMANI et al., 2009). Outros extratos de 

plantas têm mostrado atividade antioxidante, tais como, Aegle marmelos, Origanum syriacum,



Macrantos caudatus, Physalis peruviana (SINGH et al., 2000; ALMA et al., 2003; 

CONFORTI et al., 2005; WU et al., 2005).  

Picnogenol® (PYC), um extrato padronizado de Pinus maritima, é utilizado como um 

antioxidante, devido a sua composição química (catequina, epicatequina e taxifolina). Estudo 

realizado por Yang e colaboradores (2007) demonstraram a eficácia da atividade antioxidante 

e hepatoprotetora desse composto contra o dano oxidativo induzido por CCl4 em ratos. 

A silimarina, um biflavonóide extraído de Silybum marianum, também conhecida como 

Carduus marianus, tem efeitos medicinais conhecidos desde a antiguidade, quando a planta 

era usada para tratar a vesícula biliar e o fígado (LENG-PESCHLOW, 1996). Devido a sua 

natureza fenólica, é um antioxidante capaz de reagir com numerosos radicais livres, como o 

radical •OH, formando compostos mais estáveis e menos reativos (FERENCI et al., 1989). 

Incluída na farmacopéia de muitos países sob a marca Legalon®, esta substância vem sendo 

utilizada no tratamento de distúrbios hepáticos, como na neutralização da hepatotoxicidade 

causada por agentes tóxicos, como paracetamol (CAMPOS et al., 1989), galactosamina 

(BARBARINO et al., 1981), halotano (SIEGERS et al., 1983) e CCl4 (MOURELLE et al, 

1989).  

Diante do exposto, o presente trabalho avalia a capacidade de seqüestro de radical livre 

(DPPH•) e a atividade antioxidante in vivo do extrato hidroetanólico de Turnera ulmifolia 

Linn. var. elegans (EHETU), mediante a indução de dano oxidativo em ratos (Rattus 

norvergiccus) provocado por CCl4.



OOBBJJEETTIIVVOOSS



3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL: 
 

Avaliar in vitro e in vivo a capacidade antioxidante do extrato hidroetanólico das 

folhas de T. ulmifolia Linn. var. elegans (EHETU), em modelo experimental murino, 

induzindo dano oxidativo mediante a administração de CCl4. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Avaliar a capacidade antioxidante in vitro do EHETU, quanto ao seqüestro do 

radical DPPH•; 

• Avaliar da peroxidação lipídica in vivo através das SRAT em plasma e homogenato 

de fígado; 

• Determinar in vivo o conteúdo de GSH em sangue total e em homogenato de 

fígado; 

• Determinar in vivo a atividade das enzimas SOD, GPx e CAT em hemolisado e em 

homogenato de fígado,  utilizadas como parâmetros para avaliar a defesa antioxidante. 

 



MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA



4. METODOLOGIA  

4.1. REAGENTES 
 

Tampão fosfato de potássio (KH2PO4 P0662 / K2HPO4 P0620), β-mercaptoetanol 

(M6250), 1,1-difenil-2-picril-hydrazil (DPPH•, D9132), catequina (C1251), ácido 

tiobarbitúrico (TBA, T5500), ácido tricloroacético (TCA, 116114), 5,5'-ditiobis-ácido-2-

nitrobenzoico (DTNB, D8130), etilenodiamino tetracético (EDTA, E5134), t-butila (t-

BuOOH, B2633), xantina (X2502), Cit. C (C7752,), xantina oxidase (X1875) foram 

adquiridos da Sigma-Aldrich Co., Ma, USA. As enzimas aspartato amino transferase (AST) e 

alanina amino transferase (ALT) foram avaliadas utilizando-se Kits Biosystems®. Todos os 

outros produtos químicos e solventes foram de alto grau, comercialmente disponíveis. 

4.2. MATERIAL VEGETAL 
 

Folhas de T. ulmifolia L. var. elegans coletadas na cidade de Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil, foram taxonomicamente identificadas pela Profa. Dra. Maria de Fátima Agra, do 

Departamento de Botânica da Universidade Federal da Paraíba (João Pessoa – PB, Brasil), 

autenticando-se e depositando-se a exsicata no Herbário do Departamento de Zoologia, 

Ecologia e Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal – RN), sob 

referência de nº 674.  

 
4.2.1. Processamento das Folhas de T. ulmifolia  

As folhas de T. ulmifolia L. (2,0 kg) foram selecionadas e secas em estufa a 40ºC, com 

circulação de ar (Hydrosan, Brasil) obtendo-se 580 g de material seco. Este material foi 

pulverizado manualmente, acondicionado em recipiente adequado, e mantido à temperatura 

ambiente ao abrigo da luz. 

 
4.2.2. Obtenção do Extrato Hidroetanólico de T. ulmifolia  

 
O material pulverizado foi submetido à extração para obtenção do extrato hidroetanólico 

a 10%, mediante processo de maceração em etanol-água (1:1) durante sete dias, conforme 

descrito por Nascimento et al. (2006). 

O extrato obtido foi concentrado à pressão reduzida com auxílio de um rotaevaporador 

(Fisatom, mod.802, Brasil) até a eliminação total do etanol. O resíduo seco do extrato 



hidroetanólico a 10% de T. ulmifolia L. foi calculado gravimetricamente, obtendo-se 0,05 

g/mL (MOREIRA,1999). 

4.3. ANIMAIS  

Foram utilizadas ratas da linhagem Wistar, de peso corporal entre 160-210g, mantidas 

no Biotério Central (CCS/UFRN), sob temperatura controlada (22 ± 3ºC), em ciclos claro-

escuro de 12 h, com ração padrão (Labina-Purina, São Paulo, Brasil) e água ad libitum, sendo 

manipuladas conforme recomendações do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA). O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa de Animais do 

Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN, sendo aprovado com protocolo de número 

017/07 - CEP/HUOL/UFRN, em anexo. 

4.3.1. Desenho Experimental  
 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados 48 animais divididos em seis 

grupos de 8 animais cada. Os grupos 2 a 6 receberam no primeiro dia de tratamento dose 

única de CCl4 (2,5 mL/kg i.p) diluído em  óleo de milho, (veículo 50%, v/v). O EHETU e o 

controle antioxidante (Legalon®) foram administrados 24 h após a indução com CCl4, por 7 e

21 dias. Os animais foram sacrificados 24 h após a última administração do extrato, conforme 

descrito a seguir: 

 

▪ Grupo 1 – Controle  

Foi administrado aos animais 1,25 mL/kg i.p. de óleo de milho no primeiro dia, e após 

24 h água destilada p.o., durante 7 ou 21 dias, sendo sacrificados 4 animais no oitavo dia e 

outros 4 no vigésimo segundo dia.   

 

▪ Grupo 2 – Controle CCl4

Foi administrado aos animais dose única de CCl4 (2,5 mL/kg i.p.) e, 24 h após a 

indução do dano oxidativo, foram sacrificados. 

 

▪ Grupo 3 – CCl4 + EHETU 7 dias 

Foi administrado aos animais dose única de CCl4 (2,5 mL/kg i.p.) e, 24 h após a 

indução, receberam EHETU (500 mg/kg p.o.) durante 7 dias.



▪ Grupo 4 – CCl4 + Legalon® 7 dias 

Foi administrado aos animais dose única de CCl4 (2,5 mL/kg i.p.) e, 24 h após a 

indução, receberam Legalon® (50 mg/kg p.o.) durante 7 dias. 

▪ Grupo 5 – CCl4 + EHETU 21 dias 

Foi administrado aos animais dose única de CCl4 (2,5 mL/kg i.p.) e, 24 h após a 

indução, receberam EHETU (500 mg/kg p.o.) durante 21 dias. 

 

▪ Grupo 6 – CCl4 + Legalon® 21 dias 

Foi administrado aos animais dose única de CCl4 (2,5 mL/kg i.p.) e, 24 h após a 

indução, receberam Legalon® (50 mg/kg p.o.) durante 21 dias. 

 

4.4. COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 
 

Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical, sendo em seguida submetidos 

à laparotomia para coleta de 6 mL de sangue por punção cardíaca. Após a eutanásia, foi 

retirado o fígado para posterior análise. Inicialmente, de uma alíquota de 4 mL de sangue em 

tubo com EDTA, retirou-se 1 mL de sangue total para mensurar o conteúdo de GSH. O 

plasma e os eritrócitos foram obtidos dos 3 mL restantes, após centrifugação a 

825g/4ºC/10min (Centrífuga Sigma Laborzentrifugen 2k15, Alemanha). O plasma foi 

utilizado para a determinação de SRAT, e os eritrócitos hemolisados para determinar a 

atividade das enzimas CAT, SOD e GPx. Dos 2 mL restantes, sem anticoagulante, foi obtido 

o soro para determinação dos parâmetros bioquímicos ALT e AST. Todas as determinações 

foram realizadas em duplicata. 

 
4.4.1. Preparação do Hemolisado 

 
Os eritrócitos foram lavados em tampão fosfato de potássio 0,1M pH 7,4 e centrifugados 

a 825g/4°C/10min (Sigma Laborzentrifugen 2K15, Alemanha), desprezando-se, em seguida, 

o sobrenadante. Esse procedimento foi repetido três vezes. Alíquotas de 200 µL foram 

retiradas e hemolisadas com 1,8 mL de solução de β-mercaptoetanol 0,4 % (v/v) sendo feitos 

três ciclos de congelamento e descongelamento com posterior centrifugação a 8274g/4°C/40 

min. O sobrenadante obtido foi armazenado a -80 ºC para avaliação da atividade das enzimas 

antioxidantes. 



4.4.2. Preparação do Homeganato de Fígado 
 
O fígado dos animais foi retirado cirurgicamente, pesado e homogeneizado em tampão 

fosfato de potássio 0,05M  pH 7,0, numa proporção de 1,0 g de tecido para 9,0 mL de tampão. 

O homogenato foi preparado em aparelho tipo Potter-Elvehjem e centrifugado a 8274g

/4ºC/4min. (IEC Multi RF – Thermo Electron Corporation®, USA). O sobrenadante obtido foi 

utilizado para determinação de SRAT, GSH e armazenado a -80 ºC para avaliação da 

atividade das enzimas antioxidantes. 

 

4.5. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE “in vitro” 

4.5.1. (DPPH•) - Capacidade de Seqüestro de Radicais Livres  
 
A capacidade de seqüestro de radical livre (SRL) foi avaliada pelo método de 

descoloração do radical DPPH•. Foi utilizado o método descrito por Brand-Williams e 

colaboradores (1995), com algumas modificações. Diferentes concentrações de extrato foram 

utilizadas na avaliação (0,4 mg/mL; 1,0 mg/mL; 2,0 mg/mL; 3,0 mg/mL e 4,0 mg/mL). 

Resumidamente, 0,1 mL de extrato foi adicionado a 3,9 mL de solução metanólica de DPPH• 

(60µM). A mistura foi homogeneizada, incubando-se no escuro por 30 min. A leitura foi feita 

a 517 nm (Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo/Japão). Soluções de Carduus 

marianus e de catequina foram utilizadas como padrões antioxidantes, nas mesmas 

concentrações do extrato. As análises foram realizadas em triplicata e os resultados expressos 

em %SRL, através da seguinte equação: 

 

4.6. AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 
 A leitura da atividade das enzimas séricas aspartato amino transferase (AST) e alanina 

amino transferase (ALT) foi realizada por método cinético UV-IFCC, em Analisador 

Bioquímico (RA – 50 Bayer®, Grã-Bretanha). 

%SRL = Ac - Aam
Ac

X 100%SRL = Ac - Aam
Ac

X 100



4.7. ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 
Fragmentos de fígado foram fixados em formol tamponado neutro a 10%, embebidos 

em parafina para seccioná-los a 5-6 µm, e corados com hematoxilina e eosina (H & E) para 

avaliar a extensão da necrose induzida pelo CCL4 e esteatose através de alterações 

morfológicas hepáticas.  

4.8.  AVALIAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA 
 

4.8.1. Determinação da Produção de SRAT em Plasma e Fígado  

A peroxidação lipídica foi mensurada pela produção de SRAT em plasma e fígado. A 

técnica fundamenta-se na determinação colorimétrica de produtos que reagem com o TBA, 

dentre eles o malonildialdeído, produzidos durante a peroxidação lipídica, Figura 7 (YAGI, 

1982).  

 

Figura 7 - Reação do TBA entre o ácido 2-tiobarbitúrico e o malonildialdeído, formando o composto 

colorido, mensurado espectrofotometricamente a 535 nm (OSAWA et al., 2005). 
 

Para SRAT em plasma utilizou-se microtubo contendo 300 µL de plasma e 1,2 mL de 

solução com TCA a 15% e TBA a 0,73%. Cada microtubo foi homogeneizado durante 30 s, 

sendo submetido a um banho de água a 100°C/1h, e posterior banho de gelo por 20 min. Em 

seguida, cada microtubo foi centrifugado (Sigma Laborzentrifugen 2K15, Alemanha) a 

1348g/4°C/10 min e 1 mL do sobrenadante foi separado para leitura espectrofotométrica a 

535nm (Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo, Japão).  

Para SRAT em fígado utilizou-se tubo contendo 1 mL do sobrenadante do homogenato 

e 1 mL de TCA  a 15%. Cada tubo foi centrifugado a 1348g/4°C/4min, homogeneizado 

durante 30 s. Posteriormente, adicionou-se 1 mL TCA a 15% e TBA a 0,73%. Depois, cada 

tubo foi incubado em banho de água a 100°C/1h, seguido de banho de gelo por 20 min e 

centrifugação a 1348g/4°C/10min. Para a leitura espectrofotométrica, 1 mL do sobrenadante 

foi separado (Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo, Japão).  



O branco foi preparado seguindo o mesmo procedimento da amostra, porém sem a 

adição dos 300 µL de plasma e do 1 mL de homogenato de fígado. 

A concentração de SRAT foi calculada a partir da leitura espectrofotométrica a 535 nm, 

utilizando-se o coeficiente de extinção 0,156. O resultado foi expresso em µmol/L. 

 
4.9. BIOMARCADORES ANTIOXIDANTES  
 
4.9.1. Determinação da GSH em Sangue Total e Fígado  

 
A glutationa foi determinada conforme descrito por Beutler et al. (1963). O método 

baseia-se na reação de redução do DTNB com a GSH, gerando o ânion tiolato, tio-2-

nitrobenzoico (TNB) de cor amarela (Figura 8).  

 

Figura 8 - Reação entre GSH e DTNB formando o TNB de coloração amarela (BEUTLER et al.,1963). 

 

Para a determinação da GSH utilizou-se um tubo contendo 200 µL de sangue total e 800 

µL de TCA a 15% (sangue) ou 1 mL do sobrenadante de homogenato de fígado e 1 mL de 

TCA a 15% (fígado). Cada tubo foi centrifugado a 1348g/4°C/4min, retirando-se, em seguida, 

200 µL do sobrenadante que foi adicionado em 2 mL de tampão fosfato de potássio 0,2M pH 

8,0. Dessa mistura, 2 mL foram transferidos para uma cubeta, adicionando-se 200 µL de 

DTNB para posterior leitura. O branco foi preparado sem o sangue ou homogenato, 

centrifugando-o e submetendo-o às mesmas condições da amostra para posterior leitura 

(Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo, Japão). 

A concentração de GSH foi expressa em mmol/L e calculada a partir da absorbância a 

412 nm, utilizando-se coeficiente de extinção 14,1. 

 



4.9.2. Avaliação da Atividade da CAT Eritrocitária e Hepática 
 

A catalase (E.C.1.11.1.6) promove a decomposição de H2O2 a O2 e H2O (Figura 9). A 

técnica empregada foi descrita por Beutler (1975) que quantifica a velocidade de 

decomposição do peróxido pela enzima, através do decréscimo da absorbância a 230 nm (ε =

0,071 mM-1.cm-1) (Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo, Japão). 

Figura 9 - Ação da catalase na eliminação do H2O2 (BEUTLER, 1975). 

Para avaliar a atividade da catalase, utilizou-se o hemolisado e o homogenato de fígado 

previamente preparado. O hemolisado foi diluído em solução de β-mercaptoetanol (1/200), 

em seguida, 20 µL dessa solução foram acrescentados à cubeta de leitura, contendo 980 µL do

meio de reação contendo Tris 1M / EDTA 5 mM, pH 8,0, e peróxido de hidrogênio a 50% 

O homogenato de fígado foi diluído em tampão fosfato de potássio 0,05 M pH 7,0 

(1/100), e 20 µL dessa solução foram acrescentados à cubeta de leitura, junto a 980 µL de um 

meio de reação contendo Tris 1M / EDTA 5 mM, pH 8,0, e peróxido de hidrogênio a 50%. 

Um branco foi preparado com um “pool” do sobrenadante das amostras. Deste, foram 

retirados 20 µL que se adicionaram à cubeta de leitura, contendo apenas Tris 1M / EDTA 5 

mM, pH 8,0, como meio de reação.  

A atividade da catalase eritrocitária e hepática foi expressa, respectivamente em U/mg 

de Hb e  U/mg de proteína. 

 
4.9.3. Avaliação da Atividade da GPx Eritrocitária e Hepática   

 
A atividade da GPx (E.C. 1.6.4.2) foi determinada pela técnica descrita por Sies 

(1979). O método se baseia na medida do decréscimo de absorbância promovido durante a 

oxidação do NADPH, medido a 340 nm, conforme Figura 10 (ε = 6,22 mM-1.cm-1) (Shimadzu 

UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo, Japão). 



Figura 10 - Reação utilizada para determinação da atividade da GPx que tem como fundamento a 

medida do decréscimo de absorbância por oxidação do NADPH (SIES, 1979).  

 

Para avaliar a atividade da GPx, utilizou-se o hemolisado diluído em solução de β-

mercaptoetanol (1/10) e o homogenato de fígado em tampão de potássio 0,05M pH 7,0 (1/50), 

em seguida, foram realizadas as leituras (Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, Tokyo, 

Japão).

Para a leitura, foram adicionados 1 mL do meio de reação e 10 µL de solução de 

peróxido de t-butila na cubeta. O branco foi obtido de forma semelhante, porém sem a adição 

da amostra. 

 
4.9.4. Avaliação da Atividade da SOD Eritrocitária e Hepática   

 
A enzima SOD (E.C. 1.1.15.1.1) promove a captura do íon superóxido, inibindo 

formação do Fe2+ pelo Cit. C. O pico de absorbância do complexo Cit. C – Fe2+ é 

determinado a 550 nm, conforme Figura 11 (Shimadzu UV-VISIBLE modelo 1650-PC, 

Tokyo, Japão) (McCORD; FRIDOVICH, 1969).  

Figura 11 - Reação utilizada para determinação da atividade da SOD que compete com o Cit. C pelo 

ânion superóxido (McCORD; FRIDOVICH, 1969).  



Para avaliar a atividade da SOD, o hemolisado e o homogenato foram centrifugados a 

825g/4°C/5min, para posterior leitura. O zero de absorbância foi ajustado com água destilada 

e em seguida feita a leitura do meio de reação xantina / Cit. C. 

O branco da reação deve ser determinado antes da leitura da amostra, através de ensaios 

onde a 1 ml do meio de reação são adicionados volumes crescentes de xantina oxidase 

diluída. O branco adotado foi aquele cujo delta de absorbância apresentou-se entre 0,015 e 

0,020. Após essa determinação, a leitura da amostra foi efetuada, adicionando-se à cubeta 1 

ml de meio de reação, volumes crescentes de 20 µL xantina oxidase e 20µL da amostra. 

4.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi empregada a análise de variância (ANOVA) para todos os dados obtidos e o 

post-hos test de Tukey-Kramer. Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão 

(DP). O nível de significância de 5% foi considerado para todos os dados. Empregou-se o 

software GraphPad  Prism (versão 4.00, 2003). 
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5. RESULTADOS  
 
5.1. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE “in vitro” 

5.1.1. (DPPH•) - Capacidade de Seqüestro de Radical Livre  
 

A Tabela 1 mostra a capacidade do EHETU de seqüestrar o radical livre (% SRL) pelo 

método do DPPH•, utilizando como padrões extrato de C. marianus e a catequina. O resultado 

mostra uma correlação entre a concentração do extrato e o seqüestro do radical DPPH•, 

equivalentes àqueles apresentados pelos padrões, C. marianus e catequina. 

 

Tabela 1 - Capacidade do extrato hidroetanólico de Turnera ulmifolia L. var. elegans 

(EHETU) a 10% de seqüestrar o radical livre (% SRL) pelo método do DPPH•. 

 2,0 mg/mL    82,1±0,44   78,0±0,45       76,1±0,20 

3,0 mg/mL              83,9±0,59          80,3±0,18       76,4±0,52 

ANOVA - Valores expressos em média ± DP.  
 

5.2. AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA  
 

Para avaliar a capacidade antioxidante in vivo de EHETU, foi induzido um dano 

oxidativo em ratos mediante a administração de CCl4. A comprovação desse dano foi avaliada 

através da alteração da atividade sérica das transaminases, AST e ALT. 

Conforme se observa na Tabela 2, a atividade das enzimas hepáticas, AST e ALT, 

aumentou significativamente após a administração do CCl4. Apesar da conhecida capacidade 

do CCl4 induzir dano hepático, o pós-tratamento com o EHETU durante 7 dias e 21 dias, 

reverteu esse quadro lesivo, reduzindo significativamente a atividade das transaminases, de 

forma análoga aos grupos pós-tratados com o Legalon® nos mesmos períodos. O efeito 

protetor máximo foi observado para o grupo tratado com o EHETU por 7 dias, no qual a AST 

Concentração  EHETU (%) C. marianus (%) Catequina (%) 

0,4 mg/mL  69,6±0,14 72,7±0,20   75,5±0,69 

1,0 mg/mL  73,1±0,16 75,0±0,55   75,9±0,67 

4,0mg/mL         86,5±0,10 83,6±0,13   76,4±0,30 



dos animais diminuiu significativamente (p<0,01), quando comparado aos animais pós-

tratados com o EHETU por 21 dias. 

 

Tabela 2 - Efeito do pós-tratamento com extrato de Turnera ulmifolia L. var. elegans 

(EHETU) e Legalon® sobre a atividade sérica de AST e ALT em animais tratados com CCl4 .

Grupos          AST (U/I) ALT (U/I) 

Controle

CCl4

CCl4 + EHETU 7d 

CCl4 + Legalon® 7d 

CCl4 + EHETU 21d 

CCl4 + Legalon® 21d 

 225±5.3 

 688,3±33.3 a*** 

 144±20.74 ab***C** 

 170.8±8.4 ab*** 

 188±10.71 a*b*** 

 163.3±5.2 ab*** 

58±4.9 

585.5±55.7 a*** 

52.25±8.7 b*** 

64.88±3.8 b*** 

66.75±5.5 b*** 

61.5±4.7 b*** 

ANOVA-Tukey *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Valores expressos em média ± DP, n=8/grupo. 
a diferença em relação ao grupo controle, 
b diferença em relação ao grupo tratado com CCl4 ,
C diferença em relação ao grupo CCl4 + EHETU 21 d.  
 

5.3. ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA   
 

A microscopia óptica pode confirmar a natureza e o grau da lesão hepática dos 

animais que vão a óbito por intoxicação. Desta forma, o estudo histopatológico revelou 

extensas lesões hepáticas no grupo tratado com CCl4. Lesões estas que são caracterizadas por 

necrose hepatocelular nas regiões próximas a veia centro lobular e degenerações (esteatose 

hepática, tumefação celular e discreta hemorragia), quando se estabelece uma comparação 

com o grupo controle, como mostrado nas Figuras 12A e 12B. No entanto, essas lesões 

apresentaram uma notável melhoria após o tratamento com o EHETU (Figuras 13A e 14A). 

Estes resultados são condizentes com aqueles observados nos animais pós-tratados com o 

Legalon®, indicando claramente a proteção hepática pelo EHETU nos tratamentos de 7 e 21 

dias (Figuras 13B e 14B). 

 



Figura 12 - Histopatologia de fígado murino (Hematoxilina e Eosina). (A) Grupo controle, (B) Grupo 
tratado com CCl4.

A B



Figura 13- Histopatologia de fígado murino (Hematoxilina e Eosina).  (A) Grupo com CCl4 + EHETU 

7d, (B) Grupo com CCl4 + Legalon® 7d. 

 

A B



Figura 14 - Histopatologia de fígado murino (Hematoxilina e Eosina). (A) Grupo com CCl4 +

EHETU 21d, (B) Grupo com CCl4 + Legalon® 21d. 

 

A B



5.4. MARCADOR DE PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA - SRAT  
 
5.4.1. Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico em Plasma  
 

A concentração de SRAT em plasma (Figura 15) confirma o aumento da peroxidação 

lipídica nos animais com lesão hepática. A administração do EHETU nos animais durante 7 e 

21 dias inibiu a produção de ERO, diminuindo significativamente a peroxidação lipídica 

(p<0,001). Uma situação semelhante foi verificada nos animais pós-tratados com o Legalon®

nos mesmos períodos. 
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Figura 15 – Efeito do EHETU sobre a concentração de SRAT no plasma de animais tratados com 
CCl4.  
 
Valores expressos em média ± DP, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação ao grupo 
tratado com CCl4. ***p<0,001. 

5.4.2. Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico em Fígado 
 

Semelhante à concentração plasmática de SRAT, o fígado dos animais tratados com 

CCl4 apresentou uma acentuada peroxidação lipídica. De maneira similar ao Legalon®, o

EHETU mostrou efeito benéfico nos grupos pós-tratados por 7 e 21 dias; diferindo 

significativamente do grupo tratado com CCl4 (p<0,001). O grupo CCl4 + EHETU 7dias, além 

de ocorrer a diminuição da concentração de SRAT em relação ao grupo tratado apenas com 

CCl4, apresentou uma redução significativa desse valor em relação ao grupo controle  

(p<0,05) (Figura 16). 
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Figura 16– Efeito do EHETU sobre a concentração de SRAT em fígado de animais tratados com 
CCl4.  
 
Valores expressos em média ± DP, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação ao grupo 
tratado com CCl4. *p<0,05; ***p<0,001. 
 

5.5. BIOMARCADORES ANTIOXIDANTES 

 
5.5.1. Glutationa Reduzida em Sangue Total 
 

Ao analisar a Figura 17, observa-se que o conteúdo de GSH foi depletado, após a 

indução da injúria hepática com CCl4, porém, apresentou um aumento significativo nos 

grupos pós-tratados com o EHETU durante 7 e 21 dias. A GSH foi restaurada em maior 

quantidade no grupo CCl4 + EHETU 7d, que apresentou diferença significativa em relação 

aos grupos tratados com extrato e Legalon® durante 21dias. 
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Figura 17 – Efeito do EHETU sobre o conteúdo de GSH em sangue total de animais tratados com 
CCl4.  
 
Valores expressos em média ± DP, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação ao grupo 
tratado com CCl4, e diferença em relação ao grupo pós-tratado com o EHETU 21d,f diferença em relação ao grupo pós-
tratado com o Legalon® 21d. **p<0,01; ***p<0,001. 



5.5.2. Glutationa Reduzida em Fígado   

O grupo CCl4 + EHETU 7d mostrou uma melhor recuperação no conteúdo da GSH 

hepática, sendo observado um aumento significativo em relação ao grupo do CCl4 (p<0,001), 

bem como em relação aos grupos de animais  pós-tratados com o Legalon®, durante 7 e 21 

dias (Figura 18). 
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Figura 18– Efeito do EHETU sobre o conteúdo hepático de GSH em animais tratados com CCl4.  
 
Valores expressos em média ± DP, n=8/grupo.  a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação ao grupo 
tratado com CCl4, d diferença em relação ao grupo pós-tratado com o Legalon® 7d,f diferença em relação ao grupo pós-
tratado com o Legalon® 21d. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
 

5.5.3. Superóxido Dismutase Eritrocitária 
 

O efeito do extrato sobre a atividade da SOD eritrocitária está ilustrado na Figura 19, 

onde se observa uma atividade normal no grupo controle e uma brusca diminuição da enzima 

no grupo tratado apenas com CCl4. Os grupos CCl4 + EHETU 7d; CCl4 + Legalon® 7d; CCl4

+ EHETU 21d e CCl4 + Legalon® 21d receberam o extrato 24 h após a indução. No entanto, 

apenas os grupos tratados com o EHETU e o Legalon® durante 7 dias apresentaram reversão 

do dano oxidativo; grupos estes que apresentaram aumento na atividade da SOD. Entretanto, 

foi o grupo CCl4 + EHETU 7d que apresentou um melhor resultado na atividade da referida 

enzima, em relação aos grupos pós-tratados com o Legalon® 7d (p<0,01); EHETU 21d 

(p<0,001) e o Legalon® 21d (p<0,001). 

 



Figura 19– Efeito do EHETU sobre atividade da SOD eritrocitária em animais tratados com CCl4.

Valores expressos em média ± desvio padrão, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação 
ao grupo tratado com CCl4, d diferença em relação ao grupo pós-tratado com o Legalon® 7d, e diferença em relação ao 
grupo pós-tratado com o EHETU 21d,f diferença em relação ao grupo pós-tratado o Legalon® 21d. *p<0,05); **p<0,01; 
***p<0,001. 

 
5.5.4. Superóxido Dismutase Hepática 
 

A atividade dessa enzima nos animais tratados com CCl4 (Figura 20) mostra-se 

diminuída. Após o tratamento dos grupos CCl4 + EHETU 7d; CCl4 + Legalon® 7d e CCl4 +

EHETU 21d houve uma elevação na atividade dessa enzima. No entanto, o tratamento com o 

extrato durante 7 dias apresentou maior eficácia que os pós-tratamentos EHETU 21d e 

Legalon® 21d. 
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Figura 20 – Efeito do EHETU sobre a atividade da SOD em fígado de animais tratados com CCl4.

Valores expressos em média ± desvio padrão, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação 
ao grupo tratado com CCl4, e diferença em relação ao grupo pós-tratado com o EHETU 21d,f diferença em relação ao grupo 
pós-tratado o Legalon® 21d. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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5.5.5. Catalase Eritrocitária 
 

O EHETU promoveu um aumento na atividade da CAT sanguínea (Figura 21), tanto 

nos grupos CCl4 + EHETU 7d (p<0,05) e CCl4 + EHETU 21d (p<0,05), em relação ao grupo 

com lesão hepática. No pós-tratamento com o Legalon®, a atividade aumentou somente no 

período de 21 dias (p<0,05). 

 

Figura 21– Efeito do EHETU sobre atividade da CAT sanguínea de animais tratados com CCl4.

Valores expressos em média ± desvio padrão, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação 
ao grupo tratado com CCl4, *p<0,05; ***p<0,001. 
 

5.5.6. Catalase Hepática 
 

A atividade desta enzima a nível hepático nos grupos pós-tratados com o EHETU, 

assim como a eritrocitária, não se mostrou tão expressiva quanto aos outros parâmetros 

avaliados. Na Figura 22 se observa que nos animais tratados com CCl4 não houve uma 

diminuição da atividade dessa enzima, como era esperado.

Figura 22 – Efeito do EHETU sobre atividade da CAT hepática de animais tratados com CCl4.

Valores expressos em média ± desvio padrão, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação 
ao grupo tratado com CCl4, **p<0,01. 
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5.5.7. Glutationa Peroxidase Eritrocitária  
 

Ao medir a atividade da GPx nos animais com dano hepático, foi observada a 

diminuição da mesma (p<0,001). Com relação aos grupos pós-tratados, houve uma resposta 

positiva nos grupos CCl4 + EHETU 7d; CCl4 + Legalon® 7d e CCl4 + EHETU 21d; 

destacando-se o grupo que recebeu tratamento com o extrato durante 7 dias, cuja atividade 

apresentou um significativo aumento, quando comparado aos demais grupos (Figura 23). 

 

Figura 23 – Efeito do EHETU sobre atividade da GPx sanguínea de animais tratados com CCl4.

Valores expressos em média ± desvio padrão, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação 
ao grupo tratado com CCl4, d diferença em relação ao grupo pós-tratado com o Legalon® 7d, e diferença em relação ao 
grupo pós-tratado com o EHETU 21d,f diferença em relação ao grupo pós-tratado o Legalon® 21d. *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001. 

 
5.5.8. Glutationa Peroxidase Hepática 
 

O pós-tratamento com o EHETU mostrou-se eficiente ao aumentar significativamente 

a atividade desta enzima em todos os grupos tratados (Figura 24). 

 

Figura 24 – Efeito do EHETU sobre atividade da GPx hepática de animais tratados com CCl4.

Valores expressos em média ± desvio padrão, n=8/grupo. a diferença em relação ao grupo controle, b diferença em relação 
ao grupo tratado com CCl4, d diferença em relação ao grupo pós-tratado com o Legalon® 7d, e diferença em relação ao 
grupo pós-tratado com o EHETU 21d,f diferença em relação ao grupo pós-tratado o Legalon® 21d. * (p<0,05); ** (p<0,01), 
*** (p<0,001). 
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DDIISSCCUUSSSSÃÃOO



6. DISCUSSÃO 
 

Várias doenças envolvem uma deficiência na defesa antioxidante natural como seu 

fator etiológico ou patológico (PIAO et al., 2006). O início ou a progressão destas desordens 

pode ser detido ou retardado, melhorando a defesa antioxidante. 

Antioxidantes obtidos de plantas potencializam essa defesa e são relativamente 

seguros. Assim, há um enorme interesse focado na exploração de plantas quanto ao potencial 

antioxidante geralmente centrado em substâncias de natureza polifenólica. Desse modo, 

plantas medicinais têm sido avaliadas através de estudos in vitro e in vivo, sob a forma de 

extratos brutos, por ser esta a forma de uso popular. 

Diversas técnicas têm sido utilizadas para determinar a atividade antioxidante in vitro 

de muitas plantas. Dentre essas técnicas, destaca-se o método de seqüestro de radicais livres, 

por exemplo, DPPH• (PEREIRA et al., 2006, FERREIRA et al., 2007, SOUSA et al., 2008). 

O seqüestro de radicais DPPH• se baseia na redução deste radical, relativamente estável, em 

solução alcoólica, na presença de antioxidantes doadores de hidrogênio. O DPPH• captura o 

hidrogênio promovendo uma mudança de coloração de violeta para amarelo, passando para a 

forma estável DPPH-H (BRAND-WILLIAMS et al., 1995). Assim, quanto maior a 

capacidade de seqüestrar o DPPH•, maior será a atividade antioxidante da substância.  

Os resultados mostraram que o extrato de folhas de T. ulmifolia apresenta uma 

capacidade dose-dependente no seqüestro do radical DPPH•. Esse potencial antioxidante 

análogo àquele mostrado pelos antioxidantes utilizados como referências. Essa alta atividade 

pode ser atribuída à alta concentração de polifenóis, já evidenciados por Nascimento et al. 

(2006) e característicos deste gênero, uma vez que essas substâncias são capazes de transferir 

átomos de hidrogênio ao radical DPPH•. Resultados similares têm sido descritos por Oliveira 

et al. (2008) ao avaliar a ação antioxidante do extrato de Juglans regia e por Hort et al. (2008) 

ao estudar a atividade antioxidante de Cyathea phalerata Mart. (Cyatheaceae). Esses 

resultados ajudam a esclarecer que o seqüestro de radicais livres é um dos mecanismos pelos 

quais os antioxidantes inibem a peroxidação lipídica (FERRERES et al., 2007), indicando o 

segmento do estudo para uma avaliação antioxidante in vivo. 

A capacidade antioxidante in vivo do EHETU foi analisada através do modelo de 

indução de dano oxidativo a nível hepático administrando CCl4 em animais experimentais. O 

CCl4, potente agente hepatotóxico, é biotransformado pelo sistema monoxigenase Cit. P450 a 

um radical triclometil (•CCl3) que na presença de oxigênio forma o radical 

triclorometilperoxil (Cl3COO•). Esses intermediários altamente reativos são responsáveis pelo 



processo de peroxidação lipídica com formação de ERO (O2
•¯, H2O2 e •OH) (WEBER et al., 

2003) que, ao reagirem com biomoléculas, danifica ou inativa estruturas celulares 

(VASCONCELOS et al., 2007). 

Um dos principais efeitos observados na lesão hepática é o aumento da atividade 

enzimática sérica (LEWIS et al., 2006), avaliada através da atividade das enzimas AST e 

ALT, e do exame histopatológico do fígado. A elevação da atividade dessas enzimas é um 

indicador de perda da integridade funcional da membrana do hepatócito (RAJESH; LATHA, 

2004). 

A ALT é uma enzima citosólica considerada hepatoespecífica que aumenta após uma 

lesão hepatocelular ou uma alteração na permeabilidade da membrana celular (ETTINGER; 

FELDMAN, 1997). Sua atividade sérica funciona como um marcador que reflete tanto a 

necrose hepatocelular quanto a sua liberação na corrente sanguínea após o dano membranar 

(JANBAZ; GILANI, 2000; CHOI et al., 2006). A AST encontra-se em maior quantidade na 

mitocôndria e pode estar elevada em outras injúrias de coração e músculo. Em caso de dano 

hepatocelular leve, a forma predominante no soro é a citoplasmática. No entanto, em lesões 

severas, análogas à hepatite viral aguda, causadas por CCl4, ocorre liberação da enzima 

mitocondrial, elevando a relação AST/ALT  (MOTA, 2003). 

Neste estudo, os valores usados como referência foram os do grupo controle. O 

tratamento com o extrato de folhas de T. ulmifolia apresentou uma atividade hepatoprotetora 

equivalente àquela mostrada pelos animais tratados com Legalon®, havendo uma redução 

significativa da atividade das transaminases. A AST apresentou efeito protetor máximo no 

pós-tratamento com o extrato no período de 7 dias, uma vez que houve diminuição de sua 

atividade em relação aos grupos tratados com CCl4, ao controle e ao pós-tratado com o 

EHETU durante 21 dias. Esse resultado sugere uma ação hepatoprotetora, que pode ser 

explicada pela estabilização da membrana celular, com a concomitante diminuição do 

extravasamento enzimático intracelular (THABREW et al., 1987). A queda na atividade 

dessas enzimas indica uma melhoria do estado funcional hepático.  

Outros estudos têm apresentado resultados similares aos do EHETU. Neles, o efeito 

hepatoprotetor de preparações vegetais diminui as atividades de AST e ALT, como é caso de 

Terminalia belerica (JADON et al., 2007), Cassia siamea (KAUR et al., 2006), T.  arjuna 

(MANNA et al., 2006), Cytisus scoparius L. (RAJA et al., 2007). 

O resultado histopatológico do presente trabalho, caracterizado por necrose 

hepatocelular nas regiões próximas a veia centro lobular e degenerações, como esteatose 

hepática, tumefação celular e discreta hemorragia, foi condizente com outros estudos 



encontrados na literatura, que mostram uma acentuada degeneração dos hepatócitos induzida 

por CCl4 (WANG et al., 2008; SINGH et al., 2008). O EHETU, no entanto, apresentou uma 

ação reparadora com clara proteção hepática nos tratamentos durante 7 e 21 dias. Fato 

coerente com a diminuição da atividade das transaminases. 

Concomitantemente à alteração da atividade dessas enzimas hepáticas, houve um 

aumento da peroxidação lipídica (SRAT) e depleção do conteúdo de GSH, assim como uma 

redução na atividade das enzimas antioxidantes (SOD, GPx e CAT), tanto em sangue quanto 

em fígado. Uma decorrência do severo dano tissular e falhas no mecanismo de defesa 

antioxidante endógeno, induzido pelo CCl4, que provocou um aumento do estresse oxidativo 

(DREWA et al., 2002). 

A produção das SRAT a nível plasmático deriva do processo de peroxidação lipídica 

na membrana citoplasmática dos eritrócitos, que implica em efeitos deletérios, como aumento 

da rigidez da membrana, fragilidade osmótica, a sobrevivência reduzida dos eritrócitos e a 

fluidez lipídica (THAMPI et al., 1991). A lipoperoxidação no plasma de animais tratados com 

o CCl4 indica um quadro de estresse oxidativo, uma vez que a concentração de SRAT 

aumenta. O pós-tratamento com EHETU foi satisfatório ao inibir a produção de ERO, com a 

conseqüente e significativa diminuição da peroxidação lipídica. Os resultados estão de acordo 

com o elevado seqüestro de radicais DPPH•, uma vez que a presença de antioxidantes no 

extrato deve estar envolvida na inibição deste processo. 

A concentração de SRAT no fígado foi semelhante aos valores plasmático, indicando 

que a administração do extrato melhorou a lesão oxidativa, diminuindo a atividade de AST e 

ALT hepáticas. A Diminuição de SRAT no fígado, também foi observada após a 

administração dos extratos de Solanum trilobatum (SHAHJAHAN et al., 2004), de Pleurotus 

ostreatus (JAYAKUMAR et al., 2006) e de Momordica dioica (JAIN et al., 2008), ao 

comprovarem as atividades antioxidante e hepatoprotetora dessas plantas. 

Estudos realizados em humanos (DEVASAGAYAM et al., 2004; TESSIER et al., 

2009) têm apresentado resultados similares aos encontrados em animais. No presente estudo, 

observou-se resultados semelhantes indicados pela diminuição na peroxidação lipídica. 

Channabasavaraj et al. (2008) ao analisarem a atividade antioxidante de Ficus glomerata 

observaram baixas concentrações de SRAT em plasma e fígado de animais tratados com o 

extrato metanólico dessa planta. Diversas plantas medicinais são fontes de antioxidantes 

naturais, e a ingestão dessas substâncias vêm sendo cada vez mais utilizada como uma 

estratégia no combate a ERO. 



A glutationa, o antioxidante intracelular mais abundante, é elevada no fígado, tendo 

fundamental importância na manutenção estrutural e funcional e no equilíbrio redox celular 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). Produzida naturalmente pelo organismo, a GSH é 

considerada umas das moléculas mais importante do sistema de defesa antioxidante celular. 

Em excesso de agentes oxidantes, contata-se a redução dessa molécula com o conseqüente 

acúmulo de espécies reativas de oxigênio e, portanto, ocorrência da peroxidação lipídica 

(RECKNAGEL et al., 1989; WILLIAMS; BURK, 1990). 

O pós-tratamento dos animais com o EHETU durante 7 e 21 dias aumentou 

significativamente o conteúdo de GSH sanguínea e hepática, com concomitante 

desintoxicação dos metabólitos reativos gerados pelo CCl4, sendo mais efetivo, 

principalmente, no tratamento de 7 dias. 

Assim, o controle de GSH fornece importantes informações bioquímicas do balanço 

oxidante/antioxidante no organismo, permitindo correlações clínicas com processos 

patogênicos, onde a quantificação da GSH, como indicador de peroxidação lipídica, 

relacionada à função hepática, traçaria um perfil bioquímico mais amplo de possíveis doenças 

associadas ao estresse oxidativo (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). Os resultados 

avaliados sugerem que a ação antioxidante do extrato é devido à presença de substâncias 

fenólicas; uma vez que estudos fitoquímicos do gênero Turnera têm descrito a presença de 

terpenóides (sesquiterpenos e monoterpenos), flavonóides, benzenóides e alcalóides 

(MORAIS et al., 1994; PIACENTE et al., 2002; FRYER 1965; DIAZ, 1977; HOSAMANI, 

1993). Alguns estudos sugerem que as propriedades antioxidantes de T. ulmifolia seriam as 

responsáveis pela atividade antiulcerogênica (GRACIOSO et al., 2002) e pelo efeito 

preventivo da colite em modelo murino (GALVEZ et al., 2006). 

Os resultados experimentais com EHETU, no modelo de injúria induzida por CCl4 são 

condizentes com aqueles que preconizam tratamentos com extratos contendo polifenóis no 

combate ao estresse oxidativo através do seqüestro de radicais livres (CHIDAMBARA et al., 

2002a; CHIDAMBARA et al., 2002b). De forma análoga, relatos científicos mostram que 

outros agentes antioxidantes, como vitamina E (SODERGREN et al., 2001), Gingko biloba 

(OZENIRLER et al., 1997) e extrato de Camélia sinensis (FADHEL; AMRAM, 2002) são 

capazes de aumentar o conteúdo de GSH e prevenir os efeitos da peroxidação lipídica causada 

pelo CCl4.

O aumento da peroxidação lipídica e/ou ERO inativa enzimas antioxidantes (e.g. 

CAT, SOD e GPx) (GRISSA et al., 2007), envolvidas em processos catalíticos que degradam 

espécies reativas de oxigênio a intermediários menos reativos ou inertes. O tratamento com 



CCl4 reduziu significativamente a atividade dessas enzimas em relação ao grupo controle. 

Diminuição da atividade da SOD indica um acúmulo de O2
•¯ e, conseqüente lipoperoxidação, 

uma vez que a SOD faz parte da primeira linha de defesa antioxidante enzimática ao catalisar 

a dismutação do O2
•¯ a H2O2. O pós-tratamento com o extrato no período de 7 ou 21 dias 

restabeleceu a atividade da SOD sanguínea e hepática. Esse restabelecimento apresenta maior 

eficácia no tratamento de 7 dias. 

Ao restabelecer a atividade da SOD, houve conversão de O2
•¯ a H2O2 , que é o 

principal responsável pela oxidação da glutationa. Essa reação é catalisada pela GPx e pela 

GR, cujo papel é restaurar o conteúdo de GSH (SACHDEV, DAVIES, 2007). Além da GPx, a 

CAT é uma enzima antioxidante de importância na eliminação do H2O2.

A diminuição da atividade da GPx e da CAT, devido ao dano hepático gerado pelo 

CCl4, com provável acúmulo de H2O2, sugere um quadro de estresse oxidativo. Entretanto, o 

tratamento com o extrato durante 7 e 21 dias reverteu o dano oxidativo, ao mostrar um 

aumento na atividade dessas enzimas. De acordo com Gaetani et al. (1989), a GPx é a enzima 

relacionada com a primeira via de prevenção do sistema biológico aos efeitos deletérios do 

H2O2, ao convertê-lo a oxigênio e água, enquanto a CAT só é ativada em situações de alta 

produção deste peróxido, ou seja, em situações de intenso estresse oxidativo. 

Dessa forma, os resultados das enzimas GPx e SOD apresentaram uma elevação 

significativa de suas atividades nos animais tratados com o extrato. Assim, na intensa 

produção de H2O2, a CAT foi ativada pela administração do EHETU. O aumento dessas 

atividades, provavelmente, provocou a eliminação das substâncias nocivas à célula, 

minimizando o ataque às membranas e macromoléculas, como DNA e proteínas (YU,1994; 

HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007).  

Os resultados, portanto, são coerentes com aqueles obtidos em relação a GSH na sua 

forma reduzida; indicando uma intensa atividade desse sistema antioxidante enzimático, para 

eliminar o O2
•¯ formado como conseqüência  de injúria hepática induzida pelo CCl4. Esses 

dados estão de acordo com os encontrados por Shahjahan et al. (2004) ao analizarem o extrato 

de Solanum trilobatum.

Uma análise geral da atividade das determinações quanto às enzimas antioxidantes 

avaliadas e à concentração de GSH e SRAT mostra que o pós-tratamento com EHETU 

durante 7 dias foi o mais eficiente na redução do dano oxidativo, se comparado ao tratamento 

de 21 dias. Este resultado sugere que a ação antioxidante do tratamento estudado seja tempo-

dependente, onde o tratamento agudo apresenta a melhor resposta. Provavelmente, isto esteja 



associado ao fato de se utilizar um extrato bruto e não as substâncias isoladas, podendo ser 

isto um efeito do sinergismo da composição química das folhas do extrato.

Com base nos resultados, infere-se que os componentes do EHETU mostraram 

elevada capacidade de seqüestro de radicais livres, portanto, boa atividade antioxidante ao 

inibir a peroxidação lipídica no plasma e no fígado, permitindo o aumento do conteúdo de 

GSH e da atividade das enzimas antioxidantes. A atividade antioxidante do EHETU está, 

provavelmente, correlacionada à presença de substâncias de natureza fenólicas capazes de 

prevenir o dano oxidativo em vários órgãos (NASCIMENTO et al., 2006). Assim, o extrato 

apresenta potencial terapêutico, confirmando seu uso na medicina popular em afecções nas 

quais há um envolvimento acentuado do estresse oxidativo. No entanto, estudos adicionais 

devem ser efetuados para identificar o princípio ativo e/ou validar um uso popular. Isto, 

considerando o emprego indiscriminado de plantas medicinais. 

 



CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS



7. CONCLUSÕES 
 

Considerando os resultados experimentais obtidos in vitro e in vivo, pode-se concluir 

que: 

 
▪ O extrato de T. ulmifolia L. var. elegans apresenta uma eficiente capacidade de seqüestro do 

radical DPPH•; 

▪ O pós-tratamento dos animais com o extrato de T. ulmifolia L. var. elegans nos períodos de 

7 e 21 dias apresenta uma ótima ação antioxidante ao inibir a peroxidação lipídica e 

aumentar o conteúdo da GSH; 

▪ A atividade das enzimas antioxidantes avaliadas (SOD, CAT e GPx) está aumentada nos 

animais pós-tratados com o extrato; 

▪ O pós-tratamento durante o período de 7 com o extrato é o mais eficiente na redução do 

dano oxidativo, quando comparado àquele durante o período de 21 dias. 

 

Portanto, o extrato de Turnera ulmifolia L. var. elegans foi capaz de proteger os 

efeitos deletérios do estresse oxidativo induzido pelo CCl4 quando avaliado em modelo 

murino. Essa proteção e a capacidade antioxidante detectada no extrato são condizentes com 

algumas das propriedades que lhe são atribuídas, tais como anti-inflamatória e anti-

ulcerogênica. 
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