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RESUMO 

O pericarpo de Passiflora edulis var. flavicarpa Degener atualmente está sendo investigado 

para fins medicinais. Não há relatos na literatura sobre sua toxicidade. O objetivo do presente 

estudo foi investigar a toxicidade sub-crônica em ratos machos e toxicidade em ratas fêmeas 

prenhes e fetos expostos durante a gestação a um extrato obtido por infusão do pericarpo em 

água (1:3 m/v; 100
o
 C, 10 min). A composição do extrato foi avaliada por meio de reações 

químicas e também por cromatografia de camada delgada. Ratos machos adultos (n=8) foram 

tratados com 300 mg/kg de extrato, por gavagem, durante 30 dias e ratas prenhes (n=7) do dia 

0 ao dia 20 de gestação. Os grupos controle de ratos machos (n=8) e ratas fêmeas (n=7) 

receberam água potável (1 ml). Durante o tratamento foram registrados o consumo de água e 

de ração e o peso corporal. No dia 29 o comportamento sexual dos machos foi analisado e, em 

seguida, metade dos machos de cada grupo receberam ciclofosfamida (50 mg/kg, i.p.) para 

avaliação (anti) genotóxica na medula óssea e a outra metade recebeu apenas solução salina 

0,9% (1 mL, i.p.). No dia 30, os machos foram anestesiados para coleta de sangue, medula 

óssea e órgãos. No dia 20 de gestação, as ratas prenhes foram anestesiadas para avaliação do 

desempenho reprodutivo. A análise dos fetos foi realizada por exame visceral e esquelético. A 

análise fitoquímica revelou a presença de flavonóides, alcalóides inespecíficos, compostos 

fenólicos e triterpênicos. A análise estatística revelou ausência de diferenças em todos os 

parâmetros analisados para machos, para fêmeas e para fetos experimentais em relação aos 

animais controle. A citotoxicidade foi avaliada pela relação entre eritrócitos policromáticos e 

normocromáticos (EPC/ENC). A análise estatística (média ± erro do desvio padrão) revelou 

ausência de alterações na frequência de EPCMN (controle negativo: 3,26±0,42; controle 

positivo: 11,72±1,02; experimental negativo: 4,02±0,13; experimental positivo: 10,47±0,87) 

ou citotoxicidade (controle negativo: 0,37±0,08; controle positivo: 0,23±0,05; experimental 

negativo: 0,37±0,07; experimental positivo: 0,23±0,02).  Este estudo sugere que o extrato 

aquoso obtido de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener não foi capaz de promover 

efeitos tóxicos em ratos nas condições utilizadas.  

Palavras-chaves: Passiflora edulis var. flavicarpa Degener, Passiflora edulis var. edulis, 

pericarpo, genotoxicidade, ciclofosfamida, ratos. 
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ABSTRACT 

The pericarp of Passiflora edulis var. flavicarpa Degener  is now being investigated for 

medicine purposes. There are no reports about it toxicity. The aim of the present study was 

investigate the sub chronic toxicity in male rats and reproductive toxicity in pregnant rats and 

exposed fetuses of an extract obtained by infusion of the pericarp in water (1:3 m/v;100
o 
C, 10 

min). The extract composition was evaluated by tube reactions and thin lawyer 

chromatography (TLC). Adult male rats (n=8) were treated with 300 mg/kg of the extract, by 

gavage, during 30 days and pregnant rats (n=7) from gestation day 0 to day 20. Control 

received tap water (1 mL). Water and food intakes and body weight gain were recorded. At 

day 29 of treatment the sexual behavior of the males was analyzed and then half of males 

from each group received cyclophosphamide (50 mg/kg, i.p.) to (anti)genotoxic assessment in 

bone marrow. At day 30, males were anesthesized for parameters collection. At day 20 of 

gestation, the dams were anesthesized for reproductive performance evaluation. The fetal 

analysis was conducted by visceral and skeletal. Phytochemical analysis revealed the presence 

of flavonoids, unspecific alkaloids, phenols and triterpenic compounds. Statistical analysis 

revealed absence of significant differences between experimental and control. This study 

suggest that the aqueous extract obtained from pericarp of P. edulis var. flavicarpa Degener 

was not able to promote toxic effects in rats. Cytotoxicity was evaluated with the PCE/NCE 

ratio (NCE=normochromatic erythrocytes). Statistical analysis (mean ± SEM) revealed 

absence of changes in the frequency of MNPCE (negative control: 3.26±0.42; positive 

control: 11.72±1.02; negative experimental: 4.02±0.13; positive experimental: 10.47±0.87) or 

cytotoxicity (negative control: 0.37±0.08; positive control: 0.23±0.05; negative experimental: 

0.37±0.07; positive experimental: 0.23±0.02).  This study suggests that the extracts showed 

no (anti)genotoxic and no cytotoxic activities under the experimental conditions. 

Key-words: Passiflora edulis var. flavicarpa Degener, pericarp, toxicity, reproduction, rats 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A medicina tradicional ainda se faz presente e vem sendo amplamente praticada nos 

dias atuais, mesmo diante dos imensos avanços da medicina moderna. É sabido que as plantas 

e os extratos obtidos a partir de suas partes são utilizados para tratar uma diversidade de 

doenças (SINGH; SINGH; GOEL, 2012). Não obstante, a crença sobre a segurança dos 

produtos naturais como medicamentos os torna apelativos inclusive para crianças, mulheres 

grávidas, além de idosos.  

Dentre os produtos de origem vegetal mais utilizados na medicina tradicional e que 

possuem elevado potencial terapêutico, estão as espécies do gênero Passiflora sp. 

(Passifloraceae), conhecidas como passion fruit na Europa e Estados Unidos e, como 

maracujá no Brasil (PIO-CORREA, 1978; BLUMENTHAL; GOLDBERG; BRINCKMANN, 

2000). Essas espécies estão amplamente distribuídas na America do Sul, onde são conhecidas 

por “maracujá”, “curuba” e “badea” (MORRONE et al., 2013).  São frequentemente usadas 

na medicina tradicional pelo reconhecido potencial terapêutico que apresentam. São 

cultivadas pelo seu fruto saboroso, comercialmente usado pela indústria de produção de sucos 

e concentrados devido a sua coloração amarelo alaranjada, sabor acidificado, aroma exótico e 

características nutritivas. É sabido ser rica fonte de vitaminas A e C, carotenoides e polifenóis 

(HERNANDEZ-SANTOS et.al., 2015). Existem, ainda, relatos do uso dessas espécies como 

matéria prima na formulação de medicamentos e cosméticos, além de serem usadas como 

plantas ornamentais (CERQUEIRA-SILVA et al., 2014).  

Passiflora sp. possui entre 500 e 600 espécies (CUTRI et al., 2013; MORRONE et al., 

2013; CERQUEIRA-SILVA et al., 2014), é subdividido em quatro subgêneros: Astrophaea, 

Decaloba, Deidamiodes e Passiflora, agrupados através de estudos filogenéticos e 

taxonômicos  (CUTRI et al., 2013; CERQUEIRA-SILVA et al., 2014). Passiflora edulis é 

nativo da América do Sul e a maioria das espécies são encontradas em regiões tropicais como 

Índia, Nova Zelândia, Brasil, Colômbia, Equador, Indonésia, Peru, Austrália, leste e sul 

africano e Israel (ALVAREZ-GOMEZ et al., 2010, CUTRI et al., 2013). Aproximadamente 

96% das espécies estão espalhadas pelas Américas, onde Brasil e Colômbia são centros 

expressivos de diversidade do gênero, concentrando 30% das espécies, sendo 89 exemplares 

endêmicos do Brasil (CERQUEIRA-SILVA et al., 2014). 

Essas espécies são utilizadas na medicina popular como chá de partes aéreas, 

principalmente como sedativos e tranquilizantes, mas também como anti-inflamatórios e 
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diuréticos (BARBOSA et al., 2008; COLETA et al., 2001). A maioria dos estudos realizados 

com espécies de Passiflora descreve que os extratos preparados com as folhas e/ou partes 

aéreas promovem ações no sistema nervoso central (VALE; LEITE, 1983; SPERONI; 

MINGUETTI, 1988; SOULIMANI et al., 1997; DHAWAN; KUMAR; SHARMA, 2001; 

PETRY et al., 2001; DE-PARIS et al., 2002; REGINATTO et al., 2006;. BARBOSA et al., 

2008;  DENG et al., 2010; LI et al., 2011; MORRONE et al., 2013; BOLL et al, 2014). As 

partes aéreas destas espécies estão incluídas em compêndios farmacêuticos de diversos países, 

como o Brasil, França, Alemanha e Suíça (FARMACOPÉIA BRAS., 1977; BLUMENTHAL;  

GOLDBERG; BRINCKMANN, 2000).  

Triagens clínicas rigorosas são imprescindíveis para garantir a segurança na utilização 

das preparações feitas com espécies do gênero Passiflora (BARBOSA et al., 2008). Um dos 

passos primordiais é a análise fitoquímica. Sob o ponto de vista químico, para as espécies de 

Passiflora, é relatada a presença de alcaloides (LUTOMSKI; MALEK, 1975; LUTOMSKI; 

MALEK; RYBACKA, 1975), saponinas (ORSINI; PELIZZONI; VEROTTA, 1985; 

YOSHIKAWA et al., 2000; REGINATTO et al., 2001, 2004; BIRK et al., 2005; 

ZUCOLOTTO; PALERMO; SCHENKEL, 2006) e glicosídeos cianogênicos (SPENCER; 

SEIGLER, 1983; SEIGLER et al., 2002). Ainda, segundo a literatura, os constituintes 

químicos majoritários relatados são os flavonoides (figura1)  tipo C-glicosídeos (ULUBELEN 

et al., 1982ab; BRASSEUR; ANGENOT, 1984; CONGORA; PROLIAC; RAYNAUD, 1986; 

REHWALD et al., 1994; RAFFAELLI et al., 1997; DE-PARIS et al., 2002) Os flavonoides 

são bem estabelecidos como antioxidantes uteis na prevenção de diversas doenças como 

câncer e diabetes (MORRONE et al., 2013). 

Comparações cromatográficas entre P. alata e P. edulis descrevem a presença de 

diferentes flavonoides e também saponinas entre os gêneros (DE-PARIS et al., 2001). 

Estudos realizados por cromatografia em camada delgada revelaram que a composição de 

flavonóides em extratos aquosos de P. alata é menor do que em extratos aquosos de P. edulis. 

Nos extratos de P. edulis foram detectados a vitexina, isovitexina, orientina e isoorientina 

(BARBOSA et al.,2008; DE-PARIS et al.,2001). Quatro outros flavonoides majoritários são 

ainda descritos para Passiflora edulis ‘flavicarpa’: lucenina-2, vicenina-2, luteolina-6-C-

chinovosídeo, e luteolina-6-C-fucosídeo (LI et al.,2011). Infusões de folhas de Passiflora 

edulis Sims contem diversos flavonoides, como a rutina, a luteolina-7-O-[2-

ramnosilglicosídeo], a vitexina, a isovitexina, a orientina e a isoorientina. Pesquisas 

comprovaram que essas infusões e o flavonoide luteolina-7-O-[2-ramnosilglicosídeo] 
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possuem atividade ansiolítica (COLETA et al., 2001). Existem ainda dados que descrevem 

que a vitexina e isovitexina puras não demonstram atividade ansiolítica; a isoorientina e 

orientina apresentam atividade bem discreta e alguns alcaloides, além do maltol, presentes nas 

espécies de Passiflora, não possuem atividade no sistema nervoso central (DE-PARIS et 

al.,2001). A cianogênese é um processo bem consolidado na família Passifloraceae 

(JAROSZEWSKI et al.,2001). Aparentemente, são encontrados em membros dessa família, 

os glicosídeos derivados de valina, isoleucina e também fenialanina
 
(SEIGLER et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura química geral de flavonoides. (Fonte: Zeraik et al., 2010). 

 

Em outro estudo desenvolvido por Lopez-Vargas e colaboradores em 2013, em 

amostras de fibra de sementes, albedo e polpa de P.edulis var. flavicarpa extraídos com 

metanol, DMSO e água, analisadas por HPLC, dois picos majoritários de dois C-

glicosilflavonas, a isoorientina e a isovitexina, foram detectados. As fibras de sementes e 

polpas apresentaram valores superiores de compostos polifenólicos do que no albedo. Xu e 

colaboradores (2013) analisaram extratos de folhas e caules de P. edulis Sims por ressonância 

magnética nuclear (NMR) e espectrometria de massas (MS) e detectaram cinco novas C-

dideoxieosil flavonas nessa espécie: luteolina-8-C-b-digitoxopiranosil-40-O-b-D-

glucopiranosídeo, apigenina-8-C-b-digitoxopiranosideo, apigenina-8-C-b-boivinopiranosideo, 

luteolina-8-C-b-boivinopiranosideo e luteolina-8-C-b-digitoxopiranosideo. Zeraik e 

colaboradores (2011) demonstraram dados interessantes após estudo de extratos de frações de 

P. edulis var. flavicarpa. Foi constatada maior presença de isoorientina nas cascas do que na 

polpa, sugerindo maior atenção a esse co-produto de processamento industrial, por ser 

importante fonte natural de antioxidantes. 

  No entanto, a atribuição das atividades biológicas do gênero Passiflora a um grupo de 

compostos químicos ainda é bastante complexa. Alguns trabalhos mais recentes têm 

associado as atividades do tipo ansiolítica e sedativa (DE-PARIS, 2002; COLETA et al., 

2006; SANTOS et al., 2006; LI et al., 2011 ), antidepressiva (CONG WANG et al., 2013) e 
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antiinflamatória (ZUCOLOTTO et al., 2009) de extratos obtidos das folhas de espécies de 

Passiflora, com a presença de flavonoides do tipo C glicosilados.  Adicionalmente, foi 

relatado pela primeira vez na literatura, atividade do tipo ansiolítica e sedativa do extrato 

aquoso do pericarpo (resíduo dos frutos) de P. edulis var. flavicarpa (maracujá-amarelo ou 

peroba) e, foi caracterizado o envolvimento de flavonoides C-glicosídeos com as atividades 

encontradas (SENA et al., 2009).  

É sabido que diversas espécies do gênero Passiflora possuem atividade farmacológica 

no sistema nervoso central, muitas das quais já são empregadas na produção de medicamentos 

(BARBOSA et al., 2008). As partes aéreas são tradicionalmente usadas na Europa e na 

América do Norte para tratar ansiedade, insônia e nervosismo (DE-PARIS et al., 2001). Na 

América do Sul são ainda usadas no tratamento da enxaqueca e do alcoolismo (LI et al., 

2011).  A atividade antioxidante foi verificada em estudo recente de Boll et al. (2014). Outras 

atividades recentemente descritas são o efeito espermicida e antiviral contra vírus herpes 

simplex tipo 1 e vírus da raiva (ALVAREZ-GOMEZ et al., 2010).  

Diversos componentes como o maltol, alcaloides e flavonoides vêm sendo apontados 

como responsáveis pelos efeitos farmacológicos das espécies do gênero Passiflora (DE-

PARIS et al., 2001). Coleta e colaboradores, em 2001, demonstraram que extratos aquosos de 

folhas coletadas durante o período de floração de P. edulis Sims apresentam significante 

afinidade pelos receptores 5-HT3 no cérebro de ratos, atribuindo atividade ansiolítica a essa 

espécie. O mecanismo de ação aparentemente envolve o sistema GABAergico (BOLL et al., 

2014). Essa espécie possui ainda alcaloides harmala (figura 2), inibidores reversíveis da 

enzima monoamino oxidase A (SINGH; SINGH; GOEL, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura química geral de alcaloides Harmala. (Fonte: Zeraik et al., 2010). 

 

Em estudo desenvolvido por BARBOSA et al. (2008), foi observado que o tratamento 

agudo de ratos com extratos aquosos de P. alata (100 e 150 mg/kg; i.p.) e de P.edulis (50–150 
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mg/kg; i.p.) produziu efeito ansiolítico semelhante ao provocado pelo diazepam, em um teste 

realizado no labirinto em cruz elevado. Um extrato aquoso obtido a partir do pericarpo 

desenvolveu efeito ansiolítico e hipnótico em camundongos tratados com dose única (100 ou 

300 mg/kg, v.o.) (SENA et al., 2009).  Estudo realizado por Lolli e colaboradores, em 2007, 

revelou grande vantagem no emprego da espécie P. actínia na terapêutica, quando comparado 

aos benzodiazepínicos. Foi observado que uma dose oral única de extratos hidroetanólicos 

(300 e 600 mg/kg) e metanólicos (100 e 300 mg/kg) dessa espécie em camundongos albinos 

Swiss machos não causou o efeito adverso de sedação provocado pelos benzodiazepínicos. 

Efeitos semelhantes aos de ansiolíticos e sedativos são ainda descritos para muitas espécies do 

gênero Passiflora: P. quadrangularis, P. actinia, P. incarnata, P. edulis e P.alata 

(BARBOSA et al., 2008).  

Relatos sobre a segurança em utilizar as espécies de Passiflora durante a gravidez e a 

lactação bem como sua influencia no sistema reprodutor são escassos. Trabalho desenvolvido 

para analisar o impacto da espécie P. incarnata em prole exposta durante a gestação revelou 

que apenas 3 de 11 filhotes apresentaram comportamento sexual hábil (BACCHI et al., 2013). 

O estudo avaliou a toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento na prole exposta a doses 

entre 30 e 300 mg/kg do dia gestacional (DG) 0 ao dia pós-natal (DPN) 21. Outro estudo, 

desenvolvido por Boll e colaboradores, em 2014, revelou ausência de efeitos tóxicos de um 

medicamento fitoterápico (Passiene™, Herbarium Laboratories) de P. incarnata em ratas 

Wistar tratadas durante a gestação e lactação com 30 ou 300 mg/kg do extrato padronizado. 

As ratas prenhes não apresentaram alterações no peso corporal e nos parâmetros reprodutivos 

(duração da gestação, perda pós-implantação, o tamanho da ninhada, peso da ninhada) e 

hepáticos (albumina, AST, ALT, GGT). Apenas um estudo sobre a toxicidade reprodutiva 

com a espécie P. edulis var. flavicarpa Degener foi encontrado (AMARAL; SCHENKEL; 

LANGELOH, 2001).  Nesse estudo, um extrato aquoso obtido das folhas não foi capaz de 

promover alterações na gestação de ratos tratados com 800 mg/kg/dia, durante toda a prenhez. 

O tamanho da ninhada, peso da ninhada, desenvolvimento sexual e comportamento até o 50º 

dia de vida do recém-nascido também não foram afetados. Os autores concluem que o extrato 

não afeta a fertilidade de ratos fêmeas, não induz aborto, não provoca malformação 

macroscópica externa ou afeta de qualquer maneira a ninhada e o comportamento reprodutivo 

em doses de até 800 mg/kg/dia (AMARAL; SCHENKEL; LANGELOH, 2001). 

Cabe destacar ainda que, apesar dos diversos bioensaios realizados com espécies de 

Passiflora, muitos dos trabalhos foram desenvolvidos com a espécie P. incarnata, descrita em 
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várias farmacopéias e compêndios de plantas da América do Norte e Europa 

(BLUMENTHAL; GOLDBERG; BRINCKMANN, 2000). No entanto, a espécie P. incarnata 

não é cultivada no Brasil e devido ao fato da América do Sul apresentar a maior 

biodiversidade em espécies de Passiflora, tem-se que priorizar os estudos com as espécies 

nativas da América do Sul, que até o presente momento são bastante escassos (COSTA, 1977; 

ESCOBAR, 1988; BERNAL, 2000; HERNÁNDEZ-SANTOS et al., 2014). Frequentemente, 

as espécies P. edulis var. flavicarpa (maracujá-amarelo) e P. edulis var. edulis (maracujá-

roxo) são erroneamente citadas por alguns autores de forma incompleta, somente por P. 

edulis. Esse fato gera confusão em relação aos resultados já publicados com as espécies. Em 

alguns trabalhos, embora o nome da espécie esteja descrito de forma incompleta, os autores 

citam a coloração do fruto, o que facilita a distinção (LI et al., 2011). 

Especificamente no Brasil, duas espécies de Passiflora têm maior interesse comercial: 

P. alata Curtis e P. edulis var. flavicarpa Degener. A P. alata Curtis é descrita na primeira 

edição da Farmacopeia Brasileira (1926), no entanto, há poucos relatos na literatura sobre as 

propriedades biológicas dos seus principais metabolitos, flavonoides e saponinas, quando 

avaliados de forma isolada ou em associação (REGINATTO et al., 2001;. BIRK et al., 2005). 

P. edulis var. flavicarpa Degener (Figura 3) é a espécie mais cultivada no Brasil, o maior 

produtor de maracujá amarelo em todo o mundo (SATO et al., 1992; REIS et al., 2000; 

SEIXAS et al., 2014). A monografia da espécie P. edulis var. flavicarpa Degener foi incluída 

na última edição da Farmacopéia Brasileira (BRASIL, 2003), o que demonstra a necessidade 

de mais estudos sobre essa espécie. Alguns estudos realizados com as partes aéreas desta 

espécie revelou que alguns extratos obtidos possuem efeito antidepressivo (WANG et al., 

2013) e ansiolítico sedativo (DE-PARIS, 2001; COLETA et al., 2006;. SANTOS et al., 2006; 

LI et al., 2011), e que nas folhas estão presentes alguns flavonoides como principais 

compostos ativos (DE-PARIS, 2001; ZUCOLLOTTO et al., 2006).  

P. edulis var. flavicarpa Degener possui grande aplicação nutricional, devido à sua 

saborosa fruta, sendo amplamente utilizado pela indústria de alimentos para sucos e frutas 

frescas (COLETA et al., 2001; REIS et al., 2000; SEIGLER et al., 2002; SEIXAS et al., 

2014). Sabe-se que 65 a 70% de peso em relação à fruta são peles e sementes (REIS et al., 

2000; SILVA et al., 2014). O pericarpo do fruto (epicarpo, parte branca, e mesocarpo, parte 

amarela) de P. edulis var. flavicarpa Degener, um produto de rejeição da indústria de suco, 

passou as ser empregado recentemente como agente hipoglicêmico (BRAGA et al., 2013). 

Esta parte é rica em fibras solúveis e insolúveis, contém grandes quantidades de pectina, um 
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carboidrato complexo com funções tecnológicas e fisiológicas (SILVA et al., 2014; SEIXAS 

et al., 2014; JANEBRO et al., 2008; BRAGA et al., 2010). A utilização dos resíduos 

produzidos pela indústria de processamento de frutas tropicais vem sendo cada vez mais 

explorada, as possibilidades de aplicação como suplementos alimentares e nutracêuticos são 

vastas. Compostos antioxidantes (acido ascórbico, polifenois e carotenoides) foram 

verificados em grande quantidade na casca do fruto de Passiflora edulis var. flavicarpa 

Degener, dessa maneira a casca desse fruto pode ser considerada como um alimento funcional 

(HERNANDEZ-SANTOS et al., 2015). É sabido que o pericarpo, rico em fibras, se tornou 

popular pelos seus benefícios para a saúde. Quanto à aplicação farmacológica, a farinha 

obtida a partir do pericarpo apresentou efeito hipoglicemiante em abordagens realizadas em 

humanos tratados com 30g, durante 60 dias (JANEBRO et al., 2008; DE QUEIROZ et al., 

2012; HERNANDEZ-SANTOS et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Planta (A), Fruto (B) e Flor (C) da espécie P. edulis var. flavicarpa Degener (Foto: Andréa Caroline 

Costa de Arruda). 

C 
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Ainda, essa espécie faz parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse 

ao SUS (RENISUS) (BRASIL, 2009), fato que ressalta a importância de aprofundar estudos 

químico-farmacológicos, visto que, em um futuro próximo poderão ser distribuídos 

medicamentos fitoterápicos no SUS com indicação como ansiolítico, que contenham como 

princípio ativo essa espécie. Faz-se necessário comparar as atividades farmacológicas a fim de 

determinar se a espécie pode ser utilizada como calmante e, principalmente, se podemos 

utilizar como matéria-prima para a produção de medicamentos. Além disso, pouco se sabe 

sobre a toxicidade dos extratos obtidos a partir de folhas (ROJAS E DIAZ, 2009; DEVAKI et 

al., 2012) e não há relatos sobre estudos toxicológicos de pericarpo de P.edulis var. flavicarpa 

Degener. 

Considerando que pouco se conhece na literatura sobre os efeitos tóxicos e a falta de 

informação sobre a toxicidade reprodutiva do pericarpo desta espécie, o presente estudo foi 

realizado para avaliar a toxicidade subcrônica em ratos machos e seus efeitos na gestação de 

fêmeas tratadas e fetos expostos a um extrato obtido a partir do pericarpo da fruta de P. edulis 

var. flavicarpa Degener, com o objetivo de contribuir para a elucidação do uso seguro dessa 

espécie caso apresente potencial terapêutico de interesse farmacológico. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

O objetivo do presente estudo foi investigar efeitos nocivos resultantes do tratamento 

de ratos machos tratados durante 30 dias, de ratas prenhes tratadas e de fetos expostos do dia 

0 ao dia 20 da gestação, à 300 mg/kg de um extrato aquoso obtido de pericarpo de P. edulis 

var. flavicarpa Degener. Os dados obtidos contribuem para o desenvolvimento de 

medicamentos fitoterápicos que contenham como princípio ativo, extratos obtidos do 

pericarpo dessa espécie de Passiflora.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar triagem fitoquímica de extratos aquosos provenientes da folha e do 

pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. 

 Avaliar a toxicidade subcrônica, o comportamento sexual e a atividade 

(anti)genotóxica do extrato seco de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener 

em ratos Wistar machos adultos.  

 Avaliar alterações na gestação, no desempenho reprodutivo e na fertilidade de 

ratas Wistar tratadas com o extrato de P. edulis var. flavicarpa Degener durante 

todo o período da gestação. 

 Avaliar a embriofetotoxicidade do extrato de P. edulis var. flavicarpa Degener, em 

fetos de ratos Wistar expostos durante a gestação. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL  

 

 3.1.1 Vidrarias 

Bastão de vidro; 

Bécker; 

 Cadinho; 

Cuba de vidro; 

Faca; 

Parafilme;  

Papel de filtro; 

Placa de CCD GF254 250µm; 

Tubos de ensaio de vidro; 

Potes de boca larga 100 ou 200 mL com tampa; 

Bisturi; 

Pinça anatômica; 

Lupa; 

Placa de Petri; 

Lâmina de barbear; 

 

 3.1.2 Reagentes 

Acetato de etila Vetec
®
; 

Acetona p.a. Quimis
®
; 

Ácido fórmico Vetec
®
; 

Água destilada;  

Álcool 80%; 

Álcool 90%; 

Alizarina; 

Cloreto Férrico Quimis
®
; 

Hidróxido de potássio; 

Reagente de Bertrand (ácido sílico túngstico);  

Reagente de Dragendorff (iodo bismutato de potássio); 
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Reagente de Mayer (iodo mercurato de potássio); 

Reagente de Wagner (iodo iodeto de potássio); 

Reagente natural A (difenilborato 1% em metanol); 

Solução clareadora (álcool etílico/glicerina/álcool benzílico-2:2:1); 

Solução de Bouin (ácido pícrico, aldeído fórmico, ácido acético glacial-15:5:1); 

Vanilina Vetec
®
; 

 

3.1.3 Equipamentos 

Bomba de vácuo Buchi
®
 v.700 Flawil-Switzerland; 

Liofilizador Christ Alpha 1-2 LD- Shropshire – UK; 

Manta aquecedora Quimis
®
 Diadema-SP; 

Recirculador Buchi
®
 F-114 Flawil-Switzerland; 

Rotaevaporador Buchi
®
 R-3 Flawil-Switzerland; 

 
 

3.1.4 Planta  

Os frutos foram coletados em outubro de 2013 no município de Coronel Ezequiel-RN 

(Latitude: S06° 23’ 44,2’’ W036° Altitude: 75m 10’ 27,3’’) após coletados, foram 

encaminhados ao Laboratório de Farmacognosia da UFRN. Um espécime, após autenticação, 

foi depositado no herbário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 

Mossoró-Rio Grande do Norte (número de registro ICN 1375.6). A coleta do material da 

planta foi conduzido sob autorização do Sistema de Autorização Brasileira e Informação de 

Biodiversidade (SISBIO) (número de processo 5524549).  

 

3.1.5 Animais 

Foram empregadas 30 ratas e 16 ratos Wistar adultos (90 dias de vida em média) 

provenientes do Biotério Central do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Os animais foram alojados em gaiolas de polipropileno, com tampa de 

metal medindo 40 x 50 x 20 cm, por um período não inferior a cinco dias antes de serem 

colocados nas diferentes situações experimentais. Os animais foram mantidos em sala com 

temperatura ambiente aproximadamente constante (23º a 26º C), num ciclo de 12 horas de 

claro/escuro, sendo a luz acesa às 6:00h. Água e ração (Purina
®
) foram oferecidas ad libitum 

durante todo o procedimento experimental. Todos os procedimentos experimentais adotados 
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foram primeiramente aprovados pelo Comitê de Ética do uso de Animais (CEUA) da UFRN 

(protocolo número 031/2012). 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Obtenção do extrato 

Os frutos foram coletados em fase de maturação e utilizados in natura. A polpa dos 

frutos (parte comestível) foi separada e o pericarpo dos frutos (parte não comestível ou casca) 

foi cortado, com o auxílio de uma faca, em pedaços menores. O extrato empregado para o 

tratamento dos animais foi obtido, a partir do pericarpo dos frutos coletados, no Laboratório 

de Farmacognosia da UFRN, e seu processamento seguiu os padrões de qualidade desse 

laboratório. O pericarpo dos frutos cortados em pedaços menores foi submetido à extração 

sob infusão, na qual o material vegetal foi deixado em contato com água quente por 10 

minutos, com relação pericarpo: água de 1:3 (m/v), respectivamente. Após o período de 10 

min, o extrato foi filtrado, concentrado à pressão reduzida com auxílio de um rotaevaporador 

e liofilizado. Um extrato de folhas de P. edulis var. flavicarpa Degener foi utilizado como 

ferramenta de comparação de compostos químicos entre os extratos. O processo para coleta e 

obtenção do extrato das folhas foi o mesmo empregado para o extrato do pericarpo. 

 

3.2.2 Prospecção fitoquímica do extrato obtido 

 Foi empregada uma marcha analítica padronizada no Laboratório de Farmacognosia 

da UFRN. O extrato bruto obtido foi analisado por diferentes reações, conforme abaixo 

descrito. 

3.2.2.1 Reação com cloreto férrico (FeCl3) –reação geral para polifenóis 

Fenóis são compostos facilmente oxidáveis, suas hidroxilas são redutoras e, portanto, 

se oxidam com facilidade, resultando em substâncias coradas. A cor destes produtos de 

oxidação se deve ao seu elevado grau de conjugação. Dessa maneira oxidantes, como o 

cloreto férrico (FeCl3) são utilizados para esse tipo de reação. O desenvolvimento de 

coloração azul ou verde azulada pode indicar a presença de flavonoides ou taninos, que 

deverá ser confirmada por outros testes.  



13 

 

 

           O procedimento consistiu em transferir 1 mL do extrato bruto  para um tubo de ensaio. 

Foi adicionada uma a duas gotas de solução etanólica de cloreto férrico a 2,5%. A reação é 

considerada positiva quando da ocorrência de coloração verde-escuro, violeta e azul.  

3.2.2.2 Reação da gelatina- Reação geral para detecção de taninos  

Taninos são substâncias polifenólicas de alto peso molecular. Sua propriedade de 

precipitar proteínas é usada como característica para testar a presença de taninos, podendo 

também ser utilizado um teste de coloração. A reação de precipitação clássica é feita com 

gelatina a 2,5% em água. A complexação formada em presença de proteínas pode gerar 

complexos reversíveis via pontes de hidrogênio entre as hidroxilas fenólicas dos taninos e os 

grupamentos amida das proteínas, podendo ser solúveis ou insolúveis, dependendo da 

proporção tanino/proteína, do pH e da força iônica do meio. A adição de pequenas 

quantidades de proteína a uma solução de tanino produz um precipitado que é dissolvido com 

a adição de mais proteína. O procedimento consiste em transferir 2 mL do extrato para um 

tubo de ensaio e adicionar uma solução aquosa de gelatina a 2,5% gota a gota. A visualização 

do precipitado é realizada macroscopicamente. 

3.2.2.3 Teste de formação de espuma- reação para identificação de saponinas 

Saponinas são heterosídeos de triterpenos ou de esteróides. Apresentam a capacidade 

de formar espuma abundante e persistente em água, que não deve desaparecer após adição de 

ácido orgânico diluído. Essa característica detergente deve-se à estrutura, composta de uma 

parte lipofílica apolar (aglicona ou sapogenina) e uma parte hidrofílica polar (açúcares). O 

teste de formação de espuma se caracteriza pela físico-química dessas substâncias, 

consistindo na diminuição da tensão superficial e formação de espumas (micelas). As micelas 

se organizam pela cadeia apolar na parte interior e pela porção polar (açúcar) na parte exterior 

da molécula. Para o teste foi necessário transferir para um tubo de ensaio 2 mL do extrato e 

acrescentar 4 mL de água destilada. Após agitação vertical e vigorosa do tubo de ensaio, 

durante 1 minuto, seguido de repouso, é observado o aparecimento ou não de espuma 

persistente. A presença de espuma sugere reação positiva. 

3.2.2.4 Reação de Cianidina ou Shinoda: Reação para detecção de flavonoides 

Para realização do teste, 2 mL de cada extrato previamente filtrado foram transferidos 

para duas cápsulas de porcelana e aquecidos até secar em banho-maria (50 ºC). Em seguida o 
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resíduo das cápsulas foi dissolvido com 1 mL de etanol 70% e transferido para um tubo de 

ensaio. Cerca de 1 mL de HCl concentrado foi cuidadosamente adicionado pelas paredes do 

tubo de ensaio e, por fim uma pequena quantidade de magnésio em pó (cerca de 200 mg) foi 

adicionada. O aparecimento de coloração rósea a vermelha sugere a presença de flavonoides.  

3.2.2.5 Reação de Liebermann-Burchard – Reação para detecção de esteroides e 

triterpenoides 

 Para a realização do teste foram transferidos 2 mL de cada extrato filtrado para duas 

cápsulas de porcelana que foram, em seguida, aquecidas até secar em banho-maria (50 ºC). 

Foram adicionadas gotas de anidrido acético e, lentamente, gotas de ácido sulfúrico 

concentrado. O aparecimento de coloração violeta/azul permanente sugere a presença de 

triterpenos pentacíclicos e o aparecimento de coloração esverdeada sugere a presença de 

esteroides. 

3.2.2.6 Reação para detecção de alcaloides 

Os alcaloides são substâncias de caráter básico, que possuem em sua estrutura um ou 

mais átomos de nitrogênio, geralmente fazendo parte de uma estrutura cíclica. As reações 

gerais para alcaloides baseiam-se na formação de complexos insolúveis (precipitados). Para o 

procedimento foi necessário distribuir em placa de vidro uma gota de cada extrato e 

acrescentar ao lado uma gota de cada reagente: Bertrand, Wagner, Mayer e Dragendorff, 

conforme ilustrado na Figura 4. Com o auxílio de um capilar, o extrato e o reagente foram 

incorporados. A reação é considerada positiva quando ocorre precipitação. A precipitação é 

visualizada macroscopicamente. 

 

Figura 4- Placa de vidro com a distribuição dos extratos aquosos da folha (à esquerda) e do pericarpo (à direita) 

com os reagentes para detecção de alcaloides (Foto: Andréa Caroline Costa de Arruda). 

 



15 

 

 

3.2.2.7 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

A CCD consiste de uma fase estacionária de sílica e de outra fase móvel. Na técnica 

empregada, a fase móvel utilizada foi constituída de acetato de etila, ácido fórmico e água, na 

proporção 8:1:1. Os reveladores utilizados foram reagente natural A, como revelador 

universal; Dragendorff, para revelar alcalóides; cloreto férrico, para revelar fenóis e, vanilina, 

também empregado como revelador universal. 

 

3.2.3 Estudo da toxicidade subcrônica, do comportamento sexual e da atividade 

(anti)genotóxica do extrato em ratos machos 

            Os ratos machos foram divididos em dois grupos (n=8/grupo). O grupo experimental 

recebeu 300 mg/kg/dia por gavagem, durante 30 dias. O grupo controle recebeu apenas o 

veículo pela mesma via e tempo. Durante o período de tratamento foram acompanhados o 

peso corporal, a ingestão hídrica e o consumo de ração. Com os valores do peso corporal 

registrados, foi calculado o ganho de peso corporal.  

          No dia 29 de tratamento o comportamento sexual dos machos será investigado no 

período noturno, ativo dessa espécie. O procedimento para a quantificação do comportamento 

sexual dos ratos machos se baseou no descrito por Ahlenuis e Larsson (1984). Para tanto, oito 

ratas fêmeas adultas com o estro induzido por gavagem de estrógenos conjugados (Premarin-

Wyeth
®

), 2 comprimidos por dia durante 2 dias anteriores ao estudo, foram empregadas. No 

momento do teste, os machos foram individualmente inseridos no interior de um recinto de 

vidro (56 x 35 x 31 cm) contendo uma camada de maravalha em sua base. Após 5 minutos de 

permanência do macho no novo recinto, uma fêmea receptiva foi inserida no recinto. Diversos 

parâmetros foram em seguida anotados ao longo da observação, que tem por duração 40 

minutos: 

a) presença ou não de monta nos dez minutos subsequentes; 

b) presença ou não de ejaculação nos 40 minutos subsequentes; 

c) latência para a primeira monta; 

d) latência para a primeira intromissão;  

e) latência para a primeira ejaculação; 
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f) número de montas realizadas até a primeira ejaculação; 

g) número de intromissões até constatação da primeira ejaculação; 

h) latência para realização da primeira monta após a ejaculação; 

i) número total de montas em 40 minutos;  

j) número total de intromissões em 40 minutos; 

k) número total de ejaculações em 40 minutos. 

 O número total de montas foi calculado pela soma das montas incompletas (sem 

intromissão peniana) e o número de intromissões. As latências foram registradas em 

segundos. Com a obtenção destes resultados, foram anotadas o número de montas completas 

por minuto, o número de montas incompletas por minuto e o número de intromissões por 

minuto. 

 O comportamento sexual dos ratos também foi avaliado pela determinação dos 

componentes libido e potência (BITRAN; HULL, 1987). A libido (motivação sexual) foi 

medida através das latências para a realização de montas e intromissões, sendo que o aumento 

das latências indica menor motivação. A potência sexual foi avaliada pela eficiência 

copulatória (MALMNAS, 1973) ou pelo número de ejaculações em um determinado tempo. 

A partir destes componentes foram calculados: 

a) Eficiência copulatória (EC): 

EC= (NI/TM) x 100 

Onde: NI= número de intromissões 

           TM= número total de montas (montas incompletas + intromissões) 

b) Índice de atividade sexual (IAS):  

IAS= log[(1/LPM)x15] + log[(1/LPI)x15] + log[(1/LE)x15] + TM + Y 

Onde: LPM= latência para a primeira monta 

       LPI= latência para a primeira intromissão 

       LE= latência para a primeira ejaculação 
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        TM= número total de montas (montas incompletas + intromissões). 

       Y= 4 quando da ocorrência e 0 quando da ausência de ejaculação. 

c) Frequência de montas por minuto (FMM): número de montas incompletas dividido 

pelo tempo entre a primeira monta e a primeira ejaculação, multiplicado por 100. 

d) Frequência de intromissões por minuto (FIM): número de intromissões dividido pela 

latência para a primeira ejaculação, multiplicado por 100. 

              Os animais foram anestesiados no dia 30 de tratamento, com injeção intraperitoneal 

de tiopental (70 mg/kg) para a coleta de sangue, que foi feita por punção cardíaca. O soro 

obtido foi congelado a -20
o 

C e somente descongelado para análise bioquímica dos níveis 

séricos de creatinina, uréia, gama-GT, ALT (alanina aminotransferase) e AST (aspartato-

aminotransferase). Essas dosagens foram realizadas com o auxílio do equipamento de 

dosagem automática RA-50 Chemistry System (Bayer) e os testes utilizados seguiram os 

métodos descritos pelo laboratório, a marca utilizada foi Labtest. 

              Após deslocamento cervical dos animais ainda sob o efeito da anestesia, os órgãos 

fígado, rim, testículos, pâncreas, baço e coração (Figura 5) tiveram seus pesos úmidos 

mensurados e porções teciduais dos mesmos foram fixados em formol 10%, embebidos em 

parafina e na sequência seccionados, com auxílio de micrótomo, em porções de 4µm. Esses 

cortes foram fixados em lâmina com auxílio de xilol e depois corados por eosina-

hematoxilina, permitindo o estudo histopatológico que foi realizado pela Profa. Msc. Claudia 

Nunes Oliveira do Departamento de Patologia da UFRN. 

                               

Figura 5- Órgãos do rato macho para análise de peso e histopalogia. Acima, da esquerda para a direita: coração, 

rins e baço. Abaixo, da esquerda para a direita: fígado, pâncreas e testículo (Foto: Arthur Freire Vasconcelos).  
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   A avaliação (anti)genotóxica foi realizada empregando os mesmos animais do 

procedimento anterior. No dia 29 de tratamento, após administração do extrato, metade do 

grupo (n=4) de animais experimentais recebeu ciclofosfamida (na concentração de 50mg/kg 

i.p. num volume de 0,5mL),e passou a ser chamado de grupo experimental positivo. A outra 

metade dos animais recebeu apenas salina 0,9% (0,5 mL), pela mesma via, e passou a ser 

chamado por grupo experimental negativo. Os animais controle que receberam por gavagem 

apenas água durante todo o período de tratamento, também foram divididos em dois grupos 

menores (n=4/grupo) no dia 29 de tratamento. Um desses grupos, chamado de controle 

positivo, recebeu ciclofosfamida (na concentração de 50mg/kg i.p. num volume de 0,5mL) e o 

outro recebeu apenas salina 0,9% (0,5 mL), pela mesma via, e passou a ser chamado por 

grupo controle negativo.  

O estudo da frequência de micronúcleos em células de medula óssea foi desenvolvido 

segundo método já padronizado (MacGREGOR et al., 1987; RIBEIRO et al., 2003). Após 24 

horas da administração da ciclofosfamida e após a última dose (dia 30 de tratamento) dos 

diversos extratos/frações, os animais foram submetidos à eutanásia com tiopental sódico 

(70mg/kg i.p.). Após eutanásia, o fêmur foi exteriorizado e retirado (Figura 6). A extremidade 

final proximal do fêmur foi cortada para expor o canal da medula. Em seguida, a agulha de 

uma seringa (1mL), previamente preenchida com solução fisiológica estéril (0,9%), foi 

inserida firmemente na abertura do fêmur, injetando-se o soro (Figura 7), de modo a empurrar 

a medula para dentro de um tubo de propileno do tipo Falcon. O conteúdo da seringa foi 

centrifugado por 5 min a 1.000 rpm. O sobrenadante foi desprezado e uma gota do precipitado 

foi transferida para uma lâmina de vidro. Com auxílio de outra lâmina de vidro, inclinada num 

ângulo de 45º, foi feito extensão com o material centrifugado. Foram realizados dois 

esfregaços por animal. As lâminas foram mantidas à temperatura ambiente para secagem. A 

coloração das lâminas foi realizada com o corante May-Grunwald-Giemsa diluído em 

metanol, na proporção de 1:10, durante 15 min. Após a coloração as lâminas foram lavadas 

com água destilada para a remoção do excesso do corante e deixadas a secar à temperatura 

ambiente. A coloração possibilitou diferenciar eritrócitos policromáticos de normocromáticos. 

Eritrócitos policromáticos ou jovens se coram de azul e eritrócitos normocromáticos se coram 

de vermelho (RIBEIRO et al., 2003). Foi realizada a contagem e análise de 1000 células por 

extensão, em microscópio óptico com objetiva de aumento de 100 vezes (leitura em zigue-

zague). Considera-se como normal a ocorrência de até três células micronucleadas para cada 

1000. Assim, foi anotada a frequência de células micronucleadas. 
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Figura 6- Fêmur retirado de rato macho para obtenção de medula óssea para estudo da ação (anti)genotóxica do 

extrato aquoso de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. (Foto: Andréa Caroline Costa de Arruda). 

 

Figura 7- Coleta de medula óssea do fêmur de rato macho para estudo da ação (anti)genotóxica do extrato 

aquoso de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener.  (Foto: Andréa Caroline Costa de Arruda). 

 

3.2.4 Estudo da fertilidade e do desempenho reprodutivo em ratas fêmeas 

 

As ratas fêmeas foram divididas em dois grupos (n=6/grupo). Duas fêmeas foram 

mantidas em uma mesma gaiola com um macho adulto e experiente sexualmente. 

Diariamente, por um período máximo de 15 dias, foram coletadas células da mucosa vaginal 

para observação ao microscópio. A presença de espermatozoides na lâmina de esfregaço 

vaginal foi indicativo do primeiro dia da gestação (DG 01). Um grupo de fêmeas prenhes 

recebeu, por gavagem, 300 mg/kg/dia do extrato, do dia DG01 ao dia DG21 da gestação. O 

grupo controle recebeu apenas o veículo pela mesma via e período.  Durante esse período o 

peso corporal, ingestão hídrica e consumo de ração foram acompanhados. Com os dados do 

peso corporal foi calculado o ganho de peso corporal.  
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No 20º dia de prenhez, as ratas foram anestesiadas com tiopental (70 mg/kg/dia). Os 

cornos uterinos foram expostos para observação e contagem do número de implantações, fetos 

vivos, fetos mortos e sítios de reabsorção; e para a mensuração do peso do útero gravídico, da 

ninhada e de um feto macho e um feto fêmea por ninhada (Figura 8). Os ovários foram 

isolados, e com auxílio de uma lupa, os corpos lúteos foram separados e contados. A partir da 

contagem das implantações e corpos lúteos, foram obtidos os seguintes parâmetros, 

empregados no estudo da fertilidade: 

 

a)Taxa de perda pré-implantação =                                                                        x 100 

                                                                         

b)Taxa de perda pós-implantação =                                                                      x 100 

                                                                         

c) Taxa de implantação = (nº de implantações /  nº de corpos lúteos)  x  100 

 

d) % fetos vivos = (nº de fetos vivos / nº de implantações)  x  100 

 

 

Figura 8- Laparatomia para coleta de parâmetros para avaliar a fertilidade e o desempenho reprodutivo de ratas 

prenhes tratadas com o extrato aquoso de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. (Foto: Arthur Freire 

Vasconcelos). 

 nº de corpos lúteos - nº de implantações  

nº de corpos lúteos 

nº de implantações - nº de fetos vivos 

nº de implantações 
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3.2.5 Avaliação da fetotoxicidade 

Logo após a coleta, as características macoscópicas externas dos fetos foram 

observadas. Para cada ninhada obtida, foi padronizado que fossem destinados de forma 

aleatória quatro fetos para o estudo visceral e quatro fetos para o estudo esquelético. Quanto 

ao estudo visceral, o procedimento se deu colocando os animais em solução de Bouin (150 

mL de ácido pícrico saturado, 50 mL de formaldeído e 10 mL de ácido acético glacial) nessas 

condições a solução funcionou como fixadora. Os fetos foram colocados em recipiente 

fechado com a solução até o dia de análise. As técnicas utilizadas para os cortes foram 

propostas por WILSON (1965). Com o auxílio de uma lupa, foram feitos entre 14 a 21 

secções para análise, em cada secção foi observado a ocorrência de malformações. Foram 

investigados os seguinte parâmetros: dilatação do ventrículo, anencefalia, ausência de medula, 

capilar super numérico, hidrocefalia, hemorragia cerebral, palatosquese, lingual bífida, 

alterações no septo nasal, retinocele, microftalmia, anoftalmia, catarata, degeneração do 

cristalino, arco aórtico duplo, arco aortico voltado para o lado direito, cardiomegalia, 

comunicação intra-atrial, comunicação intra-ventricular, destrocardia, sinistrocardia, ausência 

de septos, hemorragia em vasos sanguineos próximos do coração, hemorragia renal e 

hemorragia peritoneal.  

O procedimento para o estudo esquelético consistiu em depositar a ninhada destinada 

durante um dia imersa em solução fixadora de acetona a 70% em frasco de fechado. No dia 2 

de estudo, foi feita a evisceração de cada feto através de corte transversal abaixo das costelas 

para a retirada das vísceras abdominais. Em seguida, o feto foi transferido para um segundo 

frasco para a diafanização, metodologia proposta por TAYLOR (1986). Durante quatro dias 

os fetos ficaram imersos em solução contendo 200 mL de hidróxido de potássio (KOH) a 1% 

com 0,50 mg de Alizarina, sendo a solução trocada todos os dias durante o período. Após os 

quatro dias, os fetos foram transferidos para um frasco contendo solução clareadora (álcool 

benzílico, glicerina, etanol absoluto 1:2:2).  Os fetos foram mantidos dessa forma até o dia da 

análise esquelética. Foram analisados os seguintes parâmetros: fusão dos ossos do crânio, 

frontal/parietal ossificação reduzida, esterno não ossificado, esterno bipartido, esterno 

ossificação reduzida, esterno fusão, esterno com pontos ausentes, esterno supra numerário, 

vertebra ausente, vertebra fusão, vertebra ossificação reduzida, vertebra bipartida, vertebra 

assimétrica, costela ausente, costela supranumerária, costela fusão, costela não ossificada, 

costela lombar, 13ª costela com tamanho reduzido, malar ossificação reduzida, falanges 
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ausentes, falanges fusão, falanges frontais supra numéricas, metacarpo com ossificação 

reduzida, metatarso com ossificação reduzida, fusão do metacarpo e fusão do metatarso. 

 

3.2.6 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados pelo teste t teste e post-hoc de Dunnet, quando necessário. 

A ação (anti)genotóxica do extrato foi avaliada por ANOVA e teste post-hoc de Tukey-

Kramer, quando necessário. Em todos os casos, o nível de significância foi estabelecido em p 

<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA DO EXTRATO OBTIDO. 

 As reações realizadas em tubos de ensaio obtiveram resultados segundo consta no 

quadro 1. 

 

Quadro 1- Resultados para os testes fitoquímicos realizados em tubo de ensaio. 

Composto Folha Pericarpo 

Polifenois Positivo Positivo 

Taninos Negativo Negativo 

Saponinas Positivo Negativo 

Flavonoides Positivo Positivo 

 

4.1.1 Reação com cloreto férrico (FeCl3) –reação geral para polifenois  

A metodologia empregada sugere presença de fenóis nos extratos de pericarpo e de 

folhas, conforme ilustrado no figura 9-A e 9-B. Houve mudança na coloração para tons 

esverdeados, revelando a presença de fenóis.  

 

4.1.2 Reação da gelatina- Reação geral para detecção de taninos 

O resultado obtido sugere ausência de taninos em ambos os extratos devido à ausência 

de formação de precipitado, conforme ilustrado na figura 9-C e 9-D.  

4.1.3 Teste de formação de espuma- reação para identificação de saponinas 

O teste sugeriu presença de saponinas apenas no extrato obtido das folhas, pelo fato de 

ter sido observado espuma apenas no tubo de ensaio em que esse extrato foi adicionado, 

conforme ilustrado na figura 9-E e 9-F.  
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4.1.4 Reação de Cianidina ou Shinoda para detecção de flavonoides  

O teste empregado detectou a presença de flavonoides em ambos os extratos. Para o 

extrato de pericarpo foi observada formação de coloração rósea 9-G, sugerindo a presença de 

flavonas. Para o extrato obtido das folhas observou-se coloração vermelha 9-H.  

4.1.5 Reação de Liebermann-Burchard – Reação para detecção de esteroides e 

triterpenoides 

O teste de Lieberman sugeriu presença de compostos com núcleo triterpênico e núcleo 

esteroidal no extrato aquoso de pericarpo pela coloração rosa resultante. O mesmo teste, 

realizado com o extrato das folhas, sugere também a presença de compostos com núcleo 

triterpênico e núcleo esteroidal, os achados são ilustrados nas figuras 9-I e 9-J, 

respectivamente. 

4.1.6 Reação para detecção de alcaloides  

A reação realizada em placa de vidro revelou alcaloides indólicos apenas no extrato 

obtido das folhas, já que os reativos de Bertrand e Dragendorff apresentaram precipitação 

após incorporação com o extrato obtido das folhas de P. edulis var. flavicarpa Degener. Os 

resultados estão ilustrados na figura 9-K. 

4.1.7.  Cromatografia em camada delgada (CCD) 

As corridas cromatográficas realizadas sugerem perfil fitoquímico mais complexo para 

o extrato obtido das folhas, quando comparado com o pericarpo, conforme observado na 

Figura 13. Foi observado maior número de retenções nas corridas cromatográficas do extrato 

da folha com os reveladores reagente natural A (Figura 9-L), Vanilina (Figura 9-M) e Cloreto 

férrico (Figura 9-N). Com o revelador de cloreto férrico foi observado especificamente que o 

extrato obtido das folhas possui maior teor de fenóis que o pericarpo. O revelador 

Dragendorff (Figura 9-O) apresentou um perfil inesperado com maior proporção de alcaloides 

para o pericarpo, contrário ao encontrado no teste de precipitação. 
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Figura 9– Triagem fitoquímica comparativa dos extratos aquosos de pericarpo e folhas de P. edulis var. 

flavicarpa Degene. Presença de fenóis nos extratos aquosos de pericarpo (A) e de folhas (B) de P. edulis var. 

flavicarpa Degener. Teste positivo para ambos. Estudo da presença de taninos nos extratos aquosos do pericarpo 

(C) e das folhas (D) de P. edulis var. flavicarpa Degener. Teste negativo para ambos. Estudo da presença de 

saponinas nos extratos aquosos do pericarpo (E) e das folhas (F) de P. edulis var. flavicarpa Degener. Teste 

positivo para folhas. Estudo da presença de flavonoides nos extratos aquosos do pericarpo (G) e das folhas (H) 

de P. edulis var. flavicarpa Degener. Teste positivo para folhas. Estudo do teste de Lieberman para o extrato 

aquoso de pericarpo (I) e das folhas (J) de P. edulis var. flavicarpa Degener. Teste positivo para ambos. Estudo 

da presença de alcaloides em placa de vidro (K) contendo as reações de alcaloides com os dois extratos, de 

pericarpo (lado esquerdo) e de folhas (lado direito), de P. edulis var. flavicarpa Degener. Corridas 

cromatográficas dos extratos de folha (F) e pericarpo (P) de P. edulis var. flavicarpa Degener após revelação 

com os agentes cromógenos reagente natural A (L), vanilina (M), cloreto férico (N) e Dragendorff (O). (Fotos: 

Andréa Caroline Costa de Arruda). 

 

 

4.2 ESTUDO DA TOXICIDADE SUBCRÔNICA, DO COMPORTAMENTO SEXUAL E 

DA AÇÃO (ANTI)GENOTÓXICA DO EXTRATO EM RATOS MACHOS 

 

O estudo da toxicidade subcrônica avaliou diversos parâmetros nos animais do grupo 

controle e do grupo experimental. Durante o período de tratamento, o extrato do pericarpo de 

P. edulis var. flavicarpa Degener não foi capaz de promover morte ou alterações 

comportamentais visíveis. O ganho de peso corporal (Figura 10) e a ingestão de água (Figura 

11) e de ração (Figura 12) não foram diferentes entre os grupos. Entretanto, foi observado nos 

animais experimentais, aumento do ganho de peso no intervalo do dia 7 ao dia 10 [t = 2.206, 

F = (1/14)= 1.078, p < 0.05] e do dia 13 ao 16 [t = 3.079, F = (1/14) =  2.949, p < 0.05] e, 

redução no ganho de peso nos intervalos entre os dias 16 ao dia 19 [t = 3.325, F = (1/14) = 

2.350, p < 0.01] e do dia 22 ao dia 25 [t = 2.684, F = (1/14) = 1.120, p < 0.05], apesar da 

análise estatística ter revelado ausência de alterações no ganho de peso total desses animais, 

como ilustrado na Figura 14.  
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Figura 10- Ganho de peso corporal (g) de ratos machos tratados ou não (grupo controle) durante 30 dias com 300 

mg/kg (v.o.) do extrato obtido do pericarpo de  P. edulis var. flavicarpa Degener. (Média ± erro padrão) (n= 

8/grupo).  **p < 0,01, *p < 0,05 – teste t seguido de teste de Dunnet.  
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Figura 11 – Ingestão de água (mL) de ratos machos tratados ou não (grupo controle) durante 30 dias com 300 

mg/kg (v.o.) do extrato obtido do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. (Média ± erro padrão) 

(n=8/grupo). p > 0.05 – teste t.  
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Figure 12 – Consumo de ração (g) de ratos machos tratados ou não (grupo controle ) durante 30 dias com 

300mg/kg (v.o.) do extrato obtido do pericarpo de  P. edulis var. flavicarpa Degener.  Média ± erro padrão ) (n = 

8/grupo). p > 0.05 – teste t.  

  

A análise estatística revelou ausência de alterações em todos os parâmetros avaliados 

no estudo do comportamento sexual realizado com os machos. A eficiência copulatória, o 

índice de atividade sexual, a freqüência de montagens e de intromissões por minuto estão 

demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Comportamento sexual de ratos machos tratados ou não (grupo controle) com o 

extrato de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. 

Parâmetros Controle (n = 8) Experimental (n = 8) 

EC 47,63 ± 15,05          34,92 ± 10,31 

IAS 41,68 ± 8,82               44,18 ± 10,34             

FMM 63,72 ± 4,21 52,14 ± 2,04           

FIM 130,7 ± 66,98 156,2 ± 19,14           

Dados expressos como Média ± desvio padrão. p > 0.05 – teste t. EC: Eficiência copulatória, IAS: Índice de 

atividade sexual, FMM: Frequência de montas por minuto, FIM: Frequência de intromissões por minuto. 

 

 Os valores dos parâmetros bioquímicos AST, ALT, creatinina e uréia, no soro dos 

ratos machos, não foram diferentes entre os grupos experimental e controle (Tabela 2). As 

análises hematológicas desenvolvidas com sangue total dos animais revelaram ligeira 

diminuição do número de monócitos nos machos experimentais [t = 2,251, F = (1/14) = 2,166, 
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p <0,05]. No entanto, não foram observadas alterações na contagem dos outros leucócitos, 

como demonstrado na Tabela 3, o que sugere o desenvolvimento normal de células. Os órgãos 

rins, coração, pâncreas, baço, fígado e testículo foram coletados e seus pesos mensurados. Em 

seguida foi calculada a razão peso do órgão/peso corporal no dia 30. A análise estatística 

revelou ausência de alterações nas razões peso órgão/peso corporal para os diversos órgãos 

coletados dos animais do grupo experimental quando comparado com o grupo controle, 

conforme demonstrado na Tabela 4.  

 

Tabela 2 - Parâmetros bioquímicos analisados para o grupo controle e experimento 

(n=8/grupo).  

Grupos                AST                       ALT                    Ureia              Creatinina 

Experimento     188,6 ± 25,90      112,5 ± 4,950          77,13 ± 5,761       0,5429 ± 0,03689 

Controle            211,3 ± 16,78      111,6 ± 4,170         80,00 ± 8,538       0,6143 ± 0,03401 

Media ± erro padrão. p > 0.05 – Teste t. 

 

Tabela 3 – Contagem relativa de leucócitos no sangue total de ratos machos tratados ou não 

(grupo controle), durante 30 dias com 300 mg/kg (v.o.) do extrato aquoso obtido de pericarpo 

de P. edulis var. flavicarpa Degener.  

 

Célula Controle (n = 8) Experimental (n = 8) 

Neutrófilos (%) 

Linfócitos (%) 

Monócitos (%) 

Eosinófilos (%) 

23,38 ± 3,16 

47,63 ± 3,01 

28,75 ± 2,39 

0,25 ± 0,16 

25,75 ± 4,07 

51,75 ± 3,37 

22,25 ± 1,62* 

0,25 ± 0,16 

Media ± erro padrão. *p < 0.05 – Teste t  seguido de post-hoc teste de Dunnet. 
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Tabela 4– Razão peso órgão/peso corporal (x10
3
) de ratos machos tratados ou não (grupo 

controle), durante 30 dias com 300 mg/kg (v.o.) do extrato obtido de pericarpo de P. edulis 

var. flavicarpa Degener.  

 

Orgãos Controle (n = 8) Experimental (n = 8) 

Rim 3,5 ± 0, 1 3,7 ± 0,2 

Pâncreas 2,5 ± 0, 2 2,1 ± 0,1 

Baço 1,8 ± 0, 1 1,9 ± 0,1 

Fígado  33,6 ± 0,8 34,7 ± 0,9 

Coração 3,1 ± 0,1 3,2 ± 0,1 

Testículo 4,7 ± 0,2 4,7 ± 0,3 

Media ± erro padrão. p > 0.05 – Teste t. 

A avaliação histopatológica em porções teciduais do fígado, baço, pâncreas, rim, 

coração e testículo revelou que o extrato e/ou a ciclofosfamida, nas doses administradas, não 

promoveram lesões reversíveis ou irreversíveis nos órgãos estudados. Revelou ainda que, a 

associação entre extrato e ciclofosfamida não provocou alterações na morfologia celular dos 

tecidos analisados, conforme ilustrado nas Figuras 13 a 18. 

O estudo realizado com a medula óssea de ratos para a contagem de micronúcleos em 

EPC revelou que o extrato não promoveu efeitos (anti)genotóxicos. Os animais do grupo 

experimental positivo apresentam número semelhante de EPCMN que os animais do grupo 

controle positivo, revelando ausência de efeito antigenotóxico do extrato, ou seja, o extrato 

não evitou o aparecimento de aberrações no DNA, resultantes da ação da ciclofosfamida. Os 

animais dos grupos controle negativo e experimental negativo apresentaram o mesmo número 

de EPCMN, revelando que o extrato não foi capaz de promover efeito genotóxico. Esses 

resultados estão demonstrados na Tabela 5. 
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Figura 13- Corte histológico (40x) de baço dos animais contole negativo (A), controle positivo (B), experimental 

negativo (C), experimental positivo (D). Corado por HE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Corte histológico (40x) de coração nos animais contole negativo (A), controle positivo (B), 

experimental negativo (C), experimental positivo (D). Corado por HE. 
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Figura 15- Corte histológico (40x) de fígado nos animais contole negativo (A), controle positivo (B), 

experimental negativo (C), experimental positivo (D). Corado por HE. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Corte histológico (40x) de pâncreas nos animais contole negativo (A), controle positivo (B), 

experimental negativo (C), experimental positivo (D). Corado por HE. 
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Figura 17- Corte histológico (40x) de rim nos animais contole negativo (A), controle positivo (B), experimental 

negativo (C), experimental positivo (D). Corado por HE. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Corte histológico (40x) de testículo nos animais contole negativo (A), controle positivo (B), 

experimental negativo (C), experimental positivo (D). Corado por HE. 
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Tabela 5- Avaliação do efeito do extrato de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener na 

clastogenicidade, induzida por ciclofosfamida ou não induzida, em medula óssea de ratos 

tratados durante 30 dias com 300mg/kg (v.o.) do extrato, ou não (grupo controle). 

Parâmetros Controle 

positivo 

Experimental 

positivo 

Controle 

negativo 

Experimental 

negativo 

N
o
 EPCMN 11,72 ± 1,02

***a,c
 10,47 ± 0,87

***e,f
 3,26 ± 0,42 4,02 ± 0,13

**b, d
 

% EPCMN 0,37 ± 0,11
***a,c

 0,52 ± 0,15
***e,f

 0,13 ± 0,08 0,11 ± 0,03
** b,d

 

N
o 
EPC 184,32 ± 5,43

***c
 197,13 ± 6,34

**e,f
 273,40 ± 8,21 268,56 ± 7,66

**d
 

N
o
 ENC 813,12 ± 4,68

***c
 842,51 ± 6,43

**e,f
 746,42 ± 7,93 724,11 ± 8,01

**d
 

EPC/ENC 0,23 ± 0,05
**a,c

 0,23 ± 0,02
**e,f

 0,37 ± 0,08 0,37 ± 0,07
**b,d

 

Dados expressos como Média ± desvio padrão. **p < 0.01, ***p < 0.001 - ANOVA seguido de teste Tukey-

Krumer. Ciclof= ciclofosfamida, EPCMN= eritrócitos policromáticos micronucleados, EPC= eritrócitos 

policromáticos, ENC= eritrócitos normocromáticos. (a) = experimental negativo vs controle negativo, (b) = 

experimental positivo vs controle positivo, (c) controle positivo vs controle negativo, (d) experimental negativo 

vs controle positivo, (e) experimental positivo vs controle negativo, (f) experimental positivo vs experimental 

negativo.  

 

 

4.3 ESTUDO DA FERTILIDADE E DO DESEMPENHO REPRODUTIVO EM RATAS 

FÊMEAS 

 O peso corporal e os consumos de água e ração das fêmeas prenhes de ambos os 

grupos foram acompanhados durante todo o período da gestação. O ganho de peso foi 

calculado. A análise estatística revelou ausência de alterações nesses parâmetros, conforme 

ilustrado nas figuras 19,20 e 21. 
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Figura 19- Ganho de peso (g) de ratas fêmeas prenhes tratadas ou não (grupo controle) durante o período de 

gestação com 300 mg/kg (v.o.) do extrato obtido do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener.  (Média ± 

erro padrão) (n = 7/grupo). p > 0.05 – teste t  
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Figura 20 – Consumo de água (mL) de ratas fêmeas prenhes tratados ou não (grupo controle) durante o período 

de gestação com 300 mg/kg (v.o.) do extrato obtido do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. (Média ± 

erro padrão) (n = 7/grupo). p > 0.05 – teste t  
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Figure 21 – Consumo de ração (g) de ratos fêmeas prenhes tratados ou não (grupo controle) durante o período de 

gestação com 300 mg/kg (v.o.) do extrato obtido do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. (Média ± 

erro padrão) (n = 7/grupo). p > 0.05 – teste t  

 

Após anestesia das fêmeas com tiopental, os cornos uterinos dos animais foram 

exteriorizados para a coleta e análise de diversos parâmetros descritos no item 3.4.2. A análise 

estatística revelou que o extrato, na dose utilizada, não foi capaz de promover prejuízos na 

gestação, nem provocar alterações no desempenho reprodutivo nem na fertilidade das ratas 

fêmeas tratadas durante todo o período da gestação com 300 mg/kg do extrato aquoso obtido 

do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. Os dados referentes ao estudo do 

desempenho reprodutivo estão descritos na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Avaliação do desempenho reprodutivo de ratas prenhes tratadas ou não (grupo 

controle) com 300 mg/kg/dia (v.o.) do extrato aquoso do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa 

Degener, durante o período de gestação. 

Parâmetros Controle (n = 7) Experimental (n = 7) 

Perda Pré-implantação (%)           26,88 ± 10,89 13,59± 3,73 

Perda Pós-implantação (%) 7,03 ± 3,74 3,24± 2,08 

Percentagem de implantação                  73,12 ± 10,89 86,41 ± 3,73 

Percentagem de fetos vivos       92,97 ± 3,74 96,76 ± 2,08 

Dados expressos como Média ± desvio padrão. p > 0.05 - teste t. 
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4.4 AVALIAÇÃO DA FETOTOXICIDADE 

As análises macroscópica, visceral e esquelética dos fetos expostos do dia 01 ao dia 21 

da gestação ao extrato aquoso de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener, revelaram 

ausência de variações e malformações, conforme demonstrado nas Tabelas 7, 8 e 9, 

respectivamente.  

 

Tabela 7 – Análise macroscópica externa em fetos expostos, durante a gestação, a 300 mg/kg 

do extrato do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. 

Parâmetros Controle Experimental  

 Nº fetos Nº ninhadas Nº fetos Nº ninhadas 

M – Dígitos supranumerários  0/52 0/7 0/54 0/7 

M – Dígitos fundidos 0/52 0/7 0/54 0/7 

M – Porção intestinal posterior 0/52 0/7 0/54 0/7 

M – Porção posterior mal rotacionado 0/52 0/7 0/54 0/7 

V - Hematoma 0/52 0/7 0/54 0/7 

M – Anexo carnudo na cauda 0/52 0/7 0/54 0/7 

M – Artresia anal  0/52 0/7 0/54 0/7 

Número total de malformações 0/52 0/7 0/54 0/7 

Número total de variações 0/52 0/7 0/54 0/7 

Número de achados/numero total analisado. p > 0.05; Teste t. M, malformações; V, variações.                           
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Tabela 8 – Análise visceral em fetos expostos, durante a gestação, a 300 mg/kg do extrato do 

pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. 

Parâmetros Controle Experimental 

 Nº fetos Nº Ninhada Nº fetos Nº Ninhada 

Sulco cerebral ventricular dilatado 0/52 0/7 0/54 0/7 

Ausência de diencéfalo 0/52 0/7 0/54 0/7 

Ausência de medula oblongata  0/52 0/7 0/54 0/7 

Veias sanguíneas supranumerárias 0/52 0/7 0/54 0/7 

Hidroencefalia 0/52 0/7 0/54 0/7 

Hemorragia cerebral  0/52 0/7 0/54 0/7 

Palatosquese 0/52 0/7 0/54 0/7 

Língua bífida  0/52 0/7 0/54 0/7 

Alteração no septo nasal  0/52 0/7 0/54 0/7 

Retinocele 0/52 0/7 0/54 0/7 

Microftalmia 0/52 0/7 0/54 0/7 

Anoftalmia 0/52 0/7 0/54 0/7 

Catarata 0/52 0/7 0/54 0/7 

Degeneração do cristalino  0/52 0/7 0/54 0/7 

Arco aórtico dilatado 0/52 0/7 0/54 0/7 

Arco aórtico virado para o lado correto 0/52 0/7 0/54 0/7 

Cardiomegalia 0/52 0/7 0/54 0/7 

Comunicação intra-atrial  0/52 0/7 0/54 0/7 

Comunicação intra-ventricular  0/52 0/7 0/54 0/7 

Destrocardia 0/52 0/7 0/54 0/7 

Câmera atrial pequena  0/52 0/7 0/54 0/7 

Ausência de septo do miocárdio  0/52 0/7 0/54 0/7 

Veia sanguínea perto de hemorragia 

cardíaca 

0/52 0/7 0/54 0/7 

Rim hemorrágico 0/52 0/7 0/54 0/7 

Fígado hemorrágico 0/52 0/7 0/54 0/7 

Número de achados/numero total analisado. p > 0.05; Teste t.                                               
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Tabela 9 – Análise esquelética em fetos expostos, durante a gestação, a 300 mg/kg do extrato 

do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. 

Parâmetros Controle Experimental  

 Nº fetos Nº ninhada Nº fetos Nº ninhada 

Fusão de ossos do crânio  0/52 0/7 0/54 0/7 

Ossificação frontal/parietal reduzida  0/52 0/7 0/54 0/7 

Esterno descalcificado 0/52 0/7 0/54 0/7 

Esterno bipartido 0/52 0/7 0/54 0/7 

Esterno com calcificação reduzida 0/52 0/7 0/54 0/7 

Esterno fundido 0/52 0/7 0/54 0/7 

Esterno disforme 0/52 0/7 0/54 0/7 

Esterno supranumerário  0/52 0/7 0/54 0/7 

Ausência de vertebra 0/52 0/7 0/54 0/7 

Fusão de vertebra  0/52 0/7 0/54 0/7 

Vertebra com calcificação reduzida 0/52 0/7 0/54 0/7 

Vertebra bipartida 0/52 0/7 0/54 0/7 

Vertebra assimétrica 0/52 0/7 0/54 0/7 

Costela ausente 0/52 0/7 0/54 0/7 

Costela supranumerária 0/52 0/7 0/54 0/7 

Fusão de costela  0/52 0/7 0/54 0/7 

Costela descalcificada 0/52 0/7 0/54 0/7 

Costela lombar 0/52 0/7 0/54 0/7 

13
a
 costela de tamanho reduzido 0/52 0/7 0/54 0/7 

Ossificação malar reduzida 0/52 0/7 0/54 0/7 

Falange ausente 0/52 0/7 0/54 0/7 

Fusão de falange  0/52 0/7 0/54 0/7 

Falanges frontais supranumerárias  0/52 0/7 0/54 0/7 

Calcificação reduzida do metacarpo 0/52 0/7 0/54 0/7 

Calcificação reduzida do metatarso 0/52 0/7 0/54 0/7 

Fusão do metacarpo  0/52 0/7 0/54 0/7 

Fusão do metatarso  0/52 0/7 0/54 0/7 

Número de achados/numero total analisado. p > 0.05; Teste t.   
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5. DISCUSSÃO 

Mesmo no mundo moderno, o uso de plantas medicinais ainda é prevalente (LEAL et 

al., 2013). A avaliação toxicológica de extratos de plantas é uma importante ferramenta 

empregada para investigar possíveis efeitos adversos e tóxicos e estabelecer seu uso seguro 

pela população. De acordo com Barros (2005), há uma grande preocupação sobre o uso 

seguro de extratos vegetais. Freitas (2007) ressalta que os produtos naturais tradicionalmente 

consumidos pela população precisam ser melhor estudados, uma vez que podem ser 

mutagênicos. A fim de garantir a qualidade e segurança dos medicamentos fitoterápicos, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), publicou a Resolução nº. 24 em Junho 

de 2011 (Brasil, 2011). Este documento estabeleceu que os medicamentos à base de derivados 

vegetais associados a vitaminas e/ou minerais e/ou aminoácidos e/ou proteínas e/ou 

fitofármaco sejam submetidos a testes toxicológicos pré-clínicos e clínicos antes de serem 

usados por seres humanos.  

Não há relatos sobre a toxicidade do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. 

Apenas um estudo sobre dados farmacológicos obtidos em camundongos tratados com esta 

parte do fruto foi encontrado na literatura (SENA et al., 2009) e apenas dois estudos clínicos, 

realizados em seres humanos com diabetes tipo 2, para entender a ação hipoglicemiante da 

farinha do pericarpo, foi encontrado (JANEBRO et al., 2008; QUEIROZ et al., 2012). O 

estudo atual foi realizado para fornecer dados preliminares sobre a toxicidade de um extrato 

seco obtido do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. Assim, apenas a dose de 

extrato seco que provocou efeitos terapêuticos (ansiolíticos e hipnóticos) em camundongos – 

300 mg/kg/dia – encontrada na pesquisa desenvolvida por Sena e colaboradores, em 2009, foi 

empregada, para avaliar a ação em ratos machos adultos, ratas prenhes e fetos expostos. 

A análise fitoquímica desenvolvida neste estudo detectou a presença de compostos 

fenólicos, flavonoides, compostos triterpênicos e alcaloides inespecíficos no extrato aquoso 

de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. O estudo atual detectou taninos e não 

detectou saponinas no extrato, diferente dos dados obtidos anteriormente (ZUCOLOTTO; 

PALERMO; SCHENKEL, 2006), onde taninos não foram detectados e saponinas foram 

detectadas em um extrato obtido a partir de folhas da mesma espécie. Provavelmente, as 

diferentes partes da planta utilizada em cada extrato explicam as diferenças citadas acima. 

Trabalhos anteriores detectaram flavonoides glicosilados em um extrato aquoso obtido do 

pericarpo desta espécie por CCD e HPLC-DAD (SENA et al., 2009). Recentemente, outros 
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trabalhos detectaram flavonoides em extratos etanólicos obtidos das partes aéreas por HPLC 

(LOPEZ-VARGAS et.al., 2013) e por ressonância magnética nuclear (XU et.al., 2013). 

ZERAIK e colaboradores, em 2011, detectaram elevada concentração de isoorientina 

(flavonoide glicosilflavona tipo C) no pericarpo em relação às folhas desta espécie. Lopez-

Vargas e colaboradores, em 2013, detectaram flavonoides glicosilflavonas do tipo C, 

isoorientina e isovitexina, em fibra de sementes e caule desta espécie. A presença de 

alcaloides em P. edulis var. flavicarpa Degener é controversa. Alguns estudos sugerem a 

presença destes compostos nesta espécie. Alcaloides foram detectados em extratos etanólicos, 

mas não foram detectados em extratos aquosos e butanólicos obtidos de partes aéreas desta 

espécie (DENG et al., 2010). O estudo atual detectou alcaloides inespecíficos por técnica de 

CCD, após revelação com o reagente de Dragendorff. 

A dose letal (DL50) estabelecida para o extrato etanólico obtido a partir de folhas de 

P. edulis var. flavicarpa Degener é 10.687 mg/kg para ratos, como descrito anteriormente 

(ROJAZ; DIAZ, 2006). Esta dose é 35 vezes superior à dose utilizada no atual estudo, 300 

mg/kg, escolhida por ser a dose de extrato aquoso obtido a partir do pericarpo que provocou 

efeito farmacológico (hipnótico e ansiolítico) em camundongos (SENA et al., 2009). Ratos 

machos tratados por 30 dias e ratas prenhes tratadas durante todo o período da gestação com 

300 mg/kg do extrato aquoso obtido do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener não 

apresentaram toxicidade. A gestação não foi prejudicada e os fetos expostos não apresentaram 

alterações esqueléticas e viscerais. 

Está bem estabelecido em avaliações de toxicidade que uma variabilidade maior que 

10% no ganho de peso corporal e peso dos órgãos indicam efeitos adversos de fármacos, 

produtos químicos ou mesmo extratos de plantas (RAZA et al., 2002;. TEO et al., 2002). 

Nenhuma variação no ganho de peso corporal ou nas razões peso órgão/peso corporal foram 

observados nos animais tratados com o extrato. É possível considerar que o extrato, na dose 

utilizada e no período de tratamento adotado, não promoveu alterações no metabolismo de 

carboidratos, proteínas ou lipídios. Nenhuma alteração na ingestão de água e alimentos foi 

observada nos animais do grupo experimental, quando comparado ao grupo controle. Em 

pesquisa realizada com ratos tratados por via oral com extrato aquoso obtido através de Spray 

Dryer a partir das partes aéreas de P. alata Curtis, na dose de 250 mg/kg, durante 14 dias, os 

autores sugerem que o extrato dificultou a evolução do peso corporal e reduziu a ingestão de 

alimentos em camundongos (BRAGA et al., 2013). No entanto, diferentes espécies de plantas 

e animais foram utilizados em ambos os estudos, mas, provavelmente, o principal fator que 
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promoveu as diferenças observadas entre os estudos foi as diferentes espécies de plantas 

utilizadas, além da dose também diferente. 

Parâmetros bioquímicos hematológicos e histopatológicos são importantes ferramentas 

utilizadas para avaliar a toxicidade. A medida das enzimas hepáticas aminotransferases (ALT 

e AST) é importante para indicar uma lesão hepática. Da mesma maneira, os níveis séricos de 

creatinina e ureia são usados para indicar lesão renal. O aumento dos níveis destes parâmetros 

no soro, acompanhados de lesões do fígado e do tecido renal, sugerem fortemente 

hepatotoxicidade e nefrotoxicidade. O sistema hematopoiético é muito sensível a substâncias 

tóxicas e é utilizado para avaliar os estados fisiológicos e patológicos de animais e de seres 

humanos (ADENEYE et al., 2006). 

A atual pesquisa sugere que o extrato obtido a partir do pericarpo de P.edulis var. 

flavicarpa Degener não foi capaz de promover hepatotoxicidade ou nefrotoxicidade. 

Variações dos parâmetros no soro citados acima e os achados histopatológicos em porções do 

fígado e do tecido renal não foram verificados nos animais do grupo experimental. Da mesma 

maneira, a contagem de leucócitos no sangue total dos ratos também não foi muito diferente 

entre os grupos. Apenas o número de monócitos no sangue dos ratos experimentais foi 

reduzido quando comparado com os ratos controle, essa monocitopenia acaba por deixar os 

animais mais expostos às infecções. Esses dados corroboram com os dados obtidos por Rojaz 

e Diaz (2009) e Devaki e colaboradores (2012), após o tratamento de ratos machos com um 

extrato obtido a partir de folhas de P. edulis (variedade não especificada). No primeiro estudo, 

ratos Holtzmann foram tratados por via oral, durante 28 dias, com 200 mg/kg de um extrato 

metanólico. No segundo estudo, ratos Wistar foram tratados por via oral, durante sete dias, 

com doses entre 100 e 400 mg/kg de extrato aquoso obtido a partir das folhas. Em ambos os 

estudos, os extratos não foram capazes de promover alterações no ganho de peso corporal, nas 

razões peso órgão/peso corporal e nos parâmetros bioquímicos (AST, ALT, uréia e 

creatinina), hematológicos e histopatológicos analisados. No estudo posterior, observou-se 

aumento de plaquetas e neutrófilos e o número de linfócitos estava reduzido nos animais 

tratados com 400 mg/kg do extrato aquoso.  

É sabido que os produtos naturais consumidos tradicionalmente pela população podem 

ter potencial mutagênico. Assim, estudos são necessários para confirmar esta possibilidade 

(FREITAS, 2007). Entre os testes de genotoxicidade recomendados pelas agências 

reguladoras internacionais e instituições governamentais, o teste de micronúcleos (MN) in 

vivo em medula óssea de ratos é amplamente aceito e recomendado para avaliar e registrar 
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novos produtos químicos e farmacêuticos que entram no mercado mundial (RIBEIRO, 2003; 

SPEIT; ZELLER; NEUSS, 2011). Este teste é frequentemente usado para a detecção de 

agentes clastogênicos (que fragmentam cromossomos) e agentes aneugênicos (que induzem 

aneuploidia ou segregação cromossômica anormal devido à disfunção do fuso mitótico) 

(MACGREGOR et al., 1987;. HAYASHI et al.; 1994, OECD, 2014). Ele foi inicialmente 

desenvolvido em eritrócitos de medula óssea de rato, mas também pode ser realizado em 

camundongos (GEORGE; WOOTON; GATEHOUSE, 1990). Ensaios in vivo são importantes 

para futuros estudos in vitro (OECD, 2014). No estudo em questão, a dose utilizada de P. 

edulis var. flavicarpa Degener (300 mg/kg), foi testada para avaliar atividades genotóxicas, 

antigenotóxicas e citotóxicas nas células da medula óssea de ratos machos.  

Os resultados obtidos no teste de contagem de eritrócitos policromáticos 

micronucleados (EPCMN) de medula óssea de ratos, corroboram os dados da literatura, 

confirmando o efeito genotóxico da ciclofosfamida, que é expressa pelo aumento da 

frequência de MN. A ciclofosfamida é um agente antineoplásico com propriedades 

alquilantes, que se ligam indiscriminadamente com complexos de DNA de células normais e 

cancerosas e as inativam até que sejam metabolizadas no fígado por oxidases de função mista 

do citocromo P-450 (VALADARES; CASTRO; CUNHA, 2007; RANG et al., 2003). A 

toxicidade aguda da ciclofosfamida está principalmente associada com a sua genotoxicidade 

(KRISHNA; HAYASHI, 2000). A frequência de EPCMN nos animais tratados apenas com o 

extrato foi semelhante à taxa de EPCMN espontânea de 3 micronúcleos por 1000 EPCs 

(RABELLO-GAY, 1991), encontrada no grupo controle negativo. Esse dado sugere que o 

extrato não exibe atividade genotóxica. Além disso, não foi evidenciada para o extrato 

aquoso, atividade protetora das células da medula óssea contra os danos causados pela 

ciclofosfamida, pelo fato da frequência de EPCMN ter sido semelhante entre o grupo 

experimental positivo e o grupo controle positivo.  

A citotoxicidade de uma substância pode ser avaliada pela razão eritrócitos 

policromáticos (EPC)/eritrócitos normocromáticos (ENC). De acordo com Mavournin e 

colaboradores (1990), a relação entre a frequência entre EPC e ENC diminui quando a 

substituição de EPCs originários de eritroblastos é reduzido. A avaliação da citotoxicidade de 

eritrócitos de medula óssea mostrou que os animais tratados com o extrato apresentaram 

maior razão EPC/ENC quando comparado com o controle positivo e razão semelhante ao do 

grupo controle negativo (Tabela 5), indicando que o extrato não provoca citotoxicidade. Em 

um estudo desenvolvido com outra espécie de Passiflora, P. alata Curtis, a citotoxicidade 



44 

 

 

também não foi verificada em camundongos tratados oralmente com dose únicas entre 600-

4800 mg/kg de um extrato extrato aquoso de folhas (BOEIRA et al., 2010).  

O comportamento pode ser utilizado como um ponto importante na pesquisa 

toxicológica de drogas, compostos químicos e extratos de plantas. No presente trabalho, o 

comportamento sexual dos ratos machos foi avaliado e, após a comparação dos resultados 

entre os animais experimentais e controles, a análise estatística revelou que o extrato, na dose 

utilizada e período de tratamento estabelecido, não promoveu alterações no comportamento 

sexual, na eficiência copulatória e na motivação (libido) do rato macho, como observado na 

Tabela 1. Considerando que os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos convencionais, de 

forma generalizada, promovem menor motivação sexual, o uso do pericarpo de P. edulis pela 

indústria farmacêutica, como uma fonte de elaboração de novos medicamentos ansiolíticos e 

hipnóticos pode ser interessante. Um dos principais desafios dos compostos ansiolíticos é que 

a sua atividade muitas vezes vem acompanhada de efeitos sedativos. Estudo realizado por 

Lolli e colaboradores (2007) sugere que dose oral única de extratos hidroetanólicos (300 e 

600 mg/kg) e metanólicos (100 e 300 mg/kg) de Passiflora actínia não produz efeito sedativo, 

não produzindo efeitos adversos semelhantes aos causados por benzodiazepínicos como 

sedação, relaxamento muscular e ataxia.  

As avaliações de fertilidade e gestação trazem informações importantes sobre as 

consequências da exposição a agentes químicos para o sistema reprodutivo (US EPA, 1996). 

Em um estudo anterior, ratas Wistar prenhes tratadas por via oral, com 30 ou 300 mg/kg, de 

um extrato seco padronizado das partes aéreas de P. incarnata, desde o dia 0 de gestação ao 

dia 21 de lactação, não apresentaram alterações no peso corporal e nos parâmetros hepáticos 

(AST, ALT), assim como no desempenho reprodutivo (duração da gestação, perda pós-

implantação, tamanho da ninhada, peso da ninhada) (BOLL et al., 2014). O presente estudo 

foi realizado com outra espécie de planta, entretanto, com as mesmas espécies de animais e 

dose. Não foram observadas alterações no ganho de peso corporal, na ingestão de alimentos e 

água, desempenho reprodutivo e gestação. Os percentuais de índice de perdas pré e pós 

implantação, de fetos vivos e de implantações também não foram alterados pelo extrato 

aquoso obtido do pericarpo, como observado na Tabela 6. Outro estudo (AMARAL; 

SCHENKEL; LANGELOH, 2001) investigou os efeitos dos extratos secos de folhas de P. 

alata e P. edulis Sims em ratos fêmeas prenhes tratadas oralmente do dia 0 de gestação ao dia 

20 de gestação com 800 mg/kg/dia. Os autores concluíram que ambos os extratos não 

afetaram significativamente a fertilidade dos ratos fêmea e não induziram o aborto. Estes 



45 

 

 

dados também corroboram os dados obtidos no presente estudo. No entanto, é importante 

considerar que os estudos citados foram desenvolvidos com extratos de outras espécies de 

plantas. 

Sabe-se que a exposição de embriões a teratógenos nos períodos pré e pós  

implantação, fatalmente leva à letalidade embrionária. Na organogênese, esta exposição pode 

promover malformações compatíveis ou não com a vida. No período fetal, que sucede a 

organogênese, anomalias funcionais ou estruturais podem ocorrer em fetos como um 

resultado da exposição aos teratógenos (JELINEK, 2005). Essas anomalias ocorrem 

geralmente nos sistemas nervoso central, reprodutivo ou imune e podem causar à 

pessoa/animal exposto, desde criança até a idade adulta, distúrbios reprodutivos e/ou 

comportamentais e/ou doenças auto-imunes (HOYER, 2001; JELINEK, 2005). As análises 

viscerais e esqueléticas realizadas (Tabelas 8 e 9) revelaram ausência de malformações em 

fetos expostos ao extrato aquoso durante o período gestacional. A análise macroscópica 

também não apresentou qualquer malformação ou variação (Tabela 7). Os dados obtidos no 

presente estudo corroboram os observados anteriormente (AMARAL, SCHENKEL, 

LANGELOH, 2001), obtidos com o extrato aquoso de folhas de P. edulis Sims e P. alata. 

Estes autores observaram que os extratos não foram capazes de promover malformação 

macroscópica externa, alterações no desenvolvimento sexual e no comportamento em fetos de 

ratos Wistar expostos a doses de até 800 mg/kg/dia, durante todo o período de gestação. 

Os dados obtidos sugerem que o extrato aquoso obtido a partir do pericarpo desta 

espécie, na dose de 300 mg/kg/dia, não provocou toxicidade em ratos adultos machos, ratas 

prenhes e fetos expostos, nas condições experimentais adotadas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O extrato aquoso obtido de pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener apresentou 

compostos fenólicos, flavonóides, compostos triterpênicos e alcalóides inespecíficos. Esse 

mesmo extrato não foi capaz de provocar toxicidade e alterar o comportamento sexual de 

ratos machos tratados com 300 mg/kg durante 30 dias. A ação genotóxica da ciclofosfamida 

não foi neutralizada nem exacerbada pelo extrato e, portanto, é sugerido que o mesmo não 

promove ação (anti)genotóxica nem citotoxicidade, quando analisado em medula óssea de 

ratos machos. A gestação, fertilidade e desempenho reprodutivo de ratas prenhes tratadas com 

300 mg/kg do extrato aquoso entre os dias 01 e 21 da gestação, não foram prejudicados nem 

alterados.  Os fetos expostos ao extrato durante a gestação também não apresentaram 

variações e malformações esqueléticas e viscerais. O presente estudo sugere que o extrato 

aquoso obtido a partir do pericarpo desta espécie não provocou toxicidade em ratos adultos 

machos, ratas prenhes e fetos expostos, na dose de 300 mg/kg/dia e nas condições 

experimentais adotadas. Sabe-se que esta dose, promove atividade farmacológica - efeitos 

ansiolíticos e hipnóticos - em ratos e camundongos. Os dados obtidos neste estudo fornecem 

novas informações a respeito da toxicidade do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa Degener. 
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ABSTRACT  

The aim of the present study was investigate the (anti)genotoxicity of aqueous extracts 

obtained from Passiflora edulis var. flavicarpa Degener (PEF) and Passiflora edulis var. 

edulis (PEE) pericarp in rats. During 30 days male rats (n=8) were treated with 300 mg/kg of 

the extracts, by gavage. The control groups received water (1 mL). At day 29, groups were 

divided into two subgroups (n=4/group) and received cyclophosphamide (50 mg/kg, i.p.) or 

saline 0.9% (1 mL, i.p.). After 24 hours, the frequency of micronucleated polychromatic 

erythrocytes was analyzed for each animal (MNPCE) at 1000 PCE. Cytotoxicity was 

evaluated with the PCE/NCE ratio (NCE=normochromatic erythrocytes). Statistical analysis 

(mean ± SEM) revealed absence of changes in the frequency of MNPCE [PEF (negative 

control: 3.26±0.42; positive control: 11.72±1.02; negative experimental: 4.02±0.13; positive 

experimental: 10.47±0.87) and PEE (negative control: 2.84 ± 0.45; positive control: 9.32 ± 

0.83; negative experimental: 2.62±0.48; positive experimental: 9.23±0.96)] or cytotoxicity 

[PEF (negative control: 0.37±0.08; positive control: 0.23±0.05; negative experimental: 

0.37±0.07; positive experimental: 0.23±0.02) and PEE (negative control: 0.32±0.08; positive 

control: 0.13±0.06; negative experimental: 0.28±0.12; positive experimental: 0.15±0.03)].  

This study suggests that the extracts showed no (anti)genotoxic and no cytotoxic activities 

under the experimental conditions. 

Key-words: Passiflora edulis var. flavicarpa Degener, Passiflora edulis var. edulis, pericarp, 

genotoxicity, cyclophosphamide, rats. 

 

RESUMO 

Investigação dos efeitos (anti)genotóxicos de extratos aquosos obtidos de pericarpo de 

Passiflora edulis var. flavicarpa Degener e Passiflora edulis var. edulis em medula óssea 

de ratos pelo teste do micronúcleo. 

O objetivo do presente estudo foi investigar a (anti)genotoxicidade de extratos aquosos 

obtidos do pericarpo de Passiflora edulis var. flavicarpa Degener (PEF) e Passiflora edulis 

var. edulis (PEE) em ratos. Durante 30 dias ratos machos (n=8) foram tratados com 300 

mg/kg dos extratos, por gavagem. Os grupos controle receberam água (1 mL). No dia 29, 

metade dos animais de cada grupo receberam ciclofosfamida (50 mg/kg, i.p.) para avaliação 

da (anti)genotoxicidade na medula óssea e a outra metade recebeu salina 0,9% (1 mL, i.p.). 
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Após 24 horas, a freqüência de eritrócitos policromáticos micronucleados (EPCMN) foi 

avaliada em 1000 EPC. A citotoxicidade foi avaliada pela relação entre eritrócitos 

policromáticos e normocromáticos (EPC/ENC). A análise estatística (média ± erro do desvio 

padrão) revelou ausência de alterações na frequência de EPCMN [PEF (controle negativo: 

3,26±0,42; controle positivo: 11,72±1,02; experimental negativo: 4,02±0,13; experimental 

positivo: 10,47±0,87) e PEE (controle negativo: 2,84 ± 0,45; controle positivo: 9,32 ± 0,83; 

experimental negativo: 2,62±0,48; experimental positivo: 9,23±0,96)] ou citotoxicidade [PEF 

(controle negativo: 0,37±0,08; controle positivo: 0,23±0,05; experimental negativo: 

0,37±0,07; experimental positivo: 0,23±0,02) e PEE (controle negativo: 0,32±0,08; controle 

positivo: 0,13±0,06; experimental negativo: 0,28±0,12; experimental positivo: 0,15±0,03)]. 

Este estudo sugere que os extratos não apresentaram atividade (anti)genotóxica e citotóxica 

nas condições experimentais adotadas.  

Unitermos: Passiflora edulis var. flavicarpa Degener, Passiflora edulis var. edulis, pericarpo, 

genotoxicidade, ciclofosfamida, ratos. 

 

INTRODUCTION 

The belief on the safety of natural products as medicines makes them appealing even 

for children, pregnant women and the elderly. The species of the genus Passiflora, known as 

passion fruit in Europe and United States, as maracujá in Brazil and as culuba in Colombia 

(Pio-Correa, 1978 Blumenthal; Goldberg, Brinckmann, 2000; Jiménez et al., 2011), are some 

of the herbal products most used in traditional medicine because of its well-known high 

therapeutic potential. The Passiflora species are used in folk medicine as tea, mainly as 

sedatives and tranquilizers, but also as anti-inflammatory and diuretics. Most of the studies 

conducted with Passiflora species describes that extracts prepared with the leaves and/or 

aerial parts promote actions in central nervous system (Deng et al., 2010; Li et al.., 2011; Boll 

et al., 2014). The aerial parts of these species are included in pharmaceutical compendia of 

various countries, such as Brazil, France, Germany and Switzerland (Farm Bras, 1977; 

Blumenthal, Goldberg and Brinckmann, 2000).  

Passiflora edulis var. flavicarpa Degener and Passiflora edulis var. edulis frequently 

are cited only as Passiflora edulis by authors. The most notable difference between these 

populations is the fruit color, so the complete form to refer to the species is by P. edulis var. 
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flavicarpa to the species with yellow fruits and P. edulis var. edulis to the species with purple 

fruits (Li et al., 2011). P. edulis var. edulis is important to Colombia, a worldwide tropical 

fresh fruit producer (Jiménez et al., 2011) and P. edulis var. flavicarpa Degener is the most 

cultivated species in Brazil, the largest producer of yellow passion fruit in the world (Sato et 

al., 1992; Reis et al., 2000; Seixas et al., 2014). Some studies conducted with the aerial parts 

of these species revealed that some extracts obtained from it leaves promote antidepressive 

(Wang et al., 2013), anxiolytic and sedative (De-Paris et al., 2001; Coleta et al., 2006) effects, 

and that the leaves present flavonoids as major active compounds (De-Paris et al., 2001; 

Zucollotto et al., 2006). An aqueous extract obtained from the pericarp of P. edulis var. 

flavicarpa Degener promoted anxiolytic and hypnotic effects in mice treated with a single 

dose (100 or 300 mg/kg, v.o.) (Sena et al., 2009). The flour obtained from the pericarp show 

hypoglycemic effect in humans treated with 30g during 60 days (Janebro et al., 2008; De 

Queiroz et al., 2012). However, little is known about the toxicity of extracts obtained from 

leaves (Rojas and Diaz, 2009; Devaki et al., 2012) and there are no reports about 

toxicological studies with the pericarp from both species. Specifically about genotoxicity, 

there are no reports about these species, even when is known that harman and harmine, 

alkaloids present in the genus Passiflora, are capable to cause genotoxicity (Boeira et al., 

2010). 

Considering that little is known in the literature about the toxic effects of both species, 

the present experiment was undertaken to evaluate the (anti)genotoxicity of aqueous extracts 

obtained from the pericarp of P. edulis var. flavicarpa Degener and P. edulis var edulis fruits 

in rats, to ascertain if this species could be used as resource material for therapeutical 

purposes. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Extract  

Passiflora edulis var. flavicarpa Degener fruits (20 Kg) were collected in October 

2013 in a farm at Coronel Ezequiel city (506º 23’44,2”), Rio Grande do Norte-Brazil. A 

voucher specimen was identified and deposited at the Herbarium of Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró-Rio Grande do Norte (register number ICN 

1375.6). The collection of the plant material was conducted under authorization of the 

Brazilian Authorization and Biodiversity Information System (SISBIO) (process number 

5524549). The fruits were taken to Pharmacognosy Laboratory at Universidade Federal do 
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Rio Grande do Norte (UFRN). The pericarp was separated and chopped in little slices with 

about 3cm. The sliced pericarp was added to water (100
o
C) at the proportion of one part of 

pericarp to three parts of water (1:3 m/v). After infusion for 10 min the extract was filtrated 

and concentrated under reduced pressure by using a rotaevaporator (Buchi® R-3 Flawil-

Switzerland). The residue obtained was lyophilized (Christ Alpha 1-2 LD- Shropshire – UK) 

and the dry extract was then placed in glass flasks at -20
o
C, until moment of use. 

 

Phytochemical analysis 

 An analytical step march, padronized at Pharmacognosy Laboratory of UFRN, was 

employed to characterize the extract. The extract was analyzed by different colour tube 

reactions: general reaction for poliphenols with ferric chloride (FeCl3 ) ( Quimis® Diadema-

SP) general reaction for tannins with gelatin (Vetec® Saint Louis - Missouri), reaction for 

saponins identification by foam formation, alkaloid detection by Dragendorff, Mayer and 

Wagner and Bertrand solutions; flavonoids detection by cianidin or Shinoda reaction, steroids 

and triterpenoids detection by Liebermann-Burchard reaction. Thin layer chromatography 

methodology was also employed. 60 gel –G silic plates (Merck Barueri-São Paulo) were used 

as solid phase. The mobile phase was constituted of ethyl acetate:formic acid:water (8:1:1). 

The revealers adopted were natural reagent A (universal revealer), Dragendorff (for alkaloids 

detection), ferric chloride (for phenols) and vaniline (also as universal revealer). An extract 

from leaves of P. edulis var. flavicarpa Degener was used to compare with the pericarp 

extract, the procedure of the leaves extract obtainment was the same employed for the 

pericarp extract. 

 

Animals 

Adult male (n=32) rats with an initial weight of 200g were obtained from the vivarium 

of the Health Sciences Center at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). 

Individuals were from the same strain of the species Rattus novergicus, family Wistar, and 

were randomly separated into two groups/passiflora specie (n=8/group). Over a period of 30 

days, the experimental groups received 300 mg/kg/day of dry P. edulis var. flavicarpa 

Degener or P. edulis var. edulis extract, by gavage, suspended in distilled water. The control 

groups received only water, using the same method and time period. Body weight, food 

consumption and water intake were monitored during treatment and weight gain was also 

calculated. Animals were housed in polypropylene cages with metal lids measuring 40 x 50 x 
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20 cm, for no less than 5 days before being submitted to the different experimental conditions. 

Individuals were kept in a room at approximately constant temperature (23 to 26º C) in a 12 

hour light/dark cycle. Water and feed (Labina
®
 - Purina) were offered ad libitum throughout 

the experimental process. The research project was approved by the Ethics Committee on 

Animal Use at the Federal University of Rio Grande do Norte (CEUA – UFRN) under 

protocol number 031/2012. The methodology used was in accordance with guidelines of the 

Brazilian Animal Experimentation College (COBEA) and standards described in Law nº 

11.794/2008. 

 

(Anti)genotoxicity assessment. 

At day 29, after treatment with the extract, half of the groups (n=4/group/passiflora 

specie) of experimental animals received cyclophosphamide (Sigma Chemical Co., USA) at a 

concentration of 50 mg/kg i.p. in a volume of 0.5 ml, and started to be called positive 

experimental group. The other half of the animals received only saline 0.9% (0.5 mL) by the 

same route, and came to be called by negative experimental group. Control animals that 

received only water by gavage during the treatment period were also divided into two smaller 

groups (n=4/group/passiflora specie) on day 29 of treatment. One such group, called positive 

control, received cyclophosphamide (Sigma Chemical Co., USA) at a concentration of 50 

mg/kg i.p. in a volume of 0.5 mL and the other received only saline 0.9% (0.5 mL) by the 

same route, and went on to be called by negative control group.  

At day 30, after extracts administration, the animals were anesthetized with thiopental 

(70mg/kg, i.p.). The sedated animals were euthanized by cervical disjoint. The femur was 

aseptically exteriorized and removed, the far end of the proximal femur was cut to expose the 

spinal canal. Next, a syringe needle previously filled with 1.0 mL of 0.9% sterile saline 

solution was inserted firmly into the opening, injecting the serum and extracting the cells 

from the femoral cavity of each animal. Cells were place in 15mL conical centrifuge tubes. 

Centrifuge tubes containing the bone marrow cells were centrifuged for 5 minutes at 1000 

rpm, discarding the supernatant. From the resulting suspension, a small drop was transferred 

to a glass slide for distension. Two smears were performed per animal and slides were stained 

with May-Grunwald-Giemsa stain (Merck), modified by Rosenfeld. Staining allowed for 

differentiation between polychromatic (PCE) and normochromatic erythrocytes (NCE). 

Genotoxic and antigenotoxic activity was assessed on an optical microscope with a 100x 

objective lens (zigzag orientation), using the frequency of micronucleated polychromatic 
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erythrocytes (MNPCE) in 1000 polychromatic erythrocytes, for each animal. We also 

determined the polychromatic erythrocyte count in 200 total erythrocytes (PCE + NCE) by 

the PCE/NCE ratio in order to confirm the presence of cytotoxicity. 

 

Statistical analysis 

Data were analyzed by the t test and the post-hoc Dunnet test, when necessary. The 

(anti)genotoxicity and citotoxicity actions of the extract were analyzed by ANOVA and the 

post-hoc Tukey-Kramer test, when necessary. In all cases, the level of significance was set at 

p<0.05. 

 

RESULTS 

Phytochemical analyzes 

With the P. edulis var. flavicarpa Degener species, the tube reactions employed 

suggest the presence of phenolic compounds, flavonoids, triterpenic compounds and the 

absence of tannins, saponins and alkaloids in the extract. The thin layer chromatography 

detected unspecific alkaloids in the extract.  

 

(Anti)genotoxicity assessment 

The study conducted in slides with the bone marrow of rats for the count of 

micronucleus (MN) in PCE revealed that the extracts did not promote antigenotoxic or 

genotoxic effects. The animals that received the extracts and cyclophosphamide (positive 

experimental groups) presented similar number of PCEMN that the control animals that 

received cyclophosphamide (positive control groups), revealing that the extracts do not 

promote antigenotoxic effect. The animals that received only water and only extract, without 

cyclophosphamide, (negative control and negative experimental, respectively) presented the 

same number of PCEMN, revealing that the extracts did not promote genotoxic effect. The 

evaluation of the cytotoxicity of erythrocytes in the bone marrow demonstrated that animals 

treated only with the extracts (negative experimental groups) showed a EPC/ENC ratio 

statistically increased compared to the positive control groups, which is similarly compared to 

the negative control group, indicating that the extracts the do not promote cytotoxicity. These 

data are presented in Table I and Table II.   
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Table I- Effect of the extract obtained from pericarp of P. edulis var. flavicarpa Degener in 

the clastogenicity induced by cyclophosphamide in bone marrow of rats treated or not (control 

group) during 30 days with 300mg/kg (v.o.) of the extract. 

Parameters  Positive Control Positive 

Experimental 

Negative 

Control 

Negative 

Experimental 

N
o
 PCEMN 11.72 ± 1.02

***a,c
 10.47 ± 0.87

***e,f
 3.26 ± 0.42 4.02 ± 0.13

**b, d
 

% PCEMN 0.37 ± 0.11
***a,c

 0.52 ± 0.15
***e,f

 0.13 ± 0.08 0.11 ± 0.03
** b,d

 

N
o 
PCE 184.32 ± 5.43

***c
 197.13 ± 6.34

**e,f
 273.40 ± 8,21 268.56 ± 7.66

**d
 

N
o
 NCE 813.12 ± 4.68

***c
 842.51 ± 6.43

**e,f
 746.42 ± 7.93 724.11 ± 8.01

**d
 

PCE/NCE 0.23 ± 0.05
**a,c

 0.23 ± 0.02
**e,f

 0.37 ± 0.08 0.37 ± 0.07
**b,d

 

Data are expressed as mean ± SEM. **p < 0.01, ***p < 0.001 - ANOVA followed by Tukey-

Krumer test., PCEMN= micronucleated polychromatic erythrocyte, PCE= polychromatic erythrocyte, 

NCE= normochromatic erythrocyte. (a) = negative experimental vs negative control, (b) = positive 

experimental vs positive control, (c) positive control vs negative control, (d) negative experimental vs 

positive control, (e) positive experimental vs negative control, (f) positive experimental vs negative 

experimental. 

 

Table II- Effect of the extract obtained from pericarp of P. edulis var. edulis in the 

clastogenicity induced by cyclophosphamide in bone marrow of rats treated or not (control 

group) during 30 days with 300mg/kg (v.o.) of the extract. 

Parameters  Positive Control Positive 

Experimental 

Negative 

Control 

Negative 

Experimental 

N
o
 PCEMN 9.32 ± 0.83***a,c

 9.23
 
± 0.96***e,f

 2.84 ± 0.45 2.62
 
± 0.48**b, d

 

% PCEMN 0.53 ± 0.09
***a,c

 0.57 ± 0.08
***e,f

 0.11 ± 0.03 0.10 ± 0.04
**d

 

N
o 
PCE 176.57 ± 4.67

***c
 183.42 ± 5.42

**e,f
 286.08 ± 6,86 272.16 ± 6.35

**d
 

N
o
 NCE 823.43 ± 5.76

***c
 815.58 ± 7.03

**e,f
 713.92 ± 8,43 727.84 ± 7.67

**d
 

PCE/NCE 0,13
 
± 0,06**a,c

 0,15 ± 0,03**e,f
 0,32 ± 0,08 0,28 ± 0,12**b,d
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Data are expressed as mean ± SEM. **p < 0.01, ***p < 0.001 - ANOVA followed by Tukey-

Krumer test., PCEMN= micronucleated polychromatic erythrocyte, PCE= polychromatic erythrocyte, 

NCE= normochromatic erythrocyte. (a) = negative experimental vs negative control, (b) = positive 

experimental vs positive control, (c) positive control vs negative control, (d) negative experimental vs 

positive control, (e) positive experimental vs negative control, (f) positive experimental vs negative 

experimental. 

 

DISCUSSION 

Toxicological assessment of plant extracts is an important tool employed to investigate 

possible adverse and toxic effects and establish their safe use by population. Freitas (2007) 

underscores that natural products traditionally consumed by the population need further study, 

since they may be mutagenic. In order to ensure the quality and safety of phytomedicines, the 

Brazilian National Agency of Sanitary Vigilance (ANVISA), published Resolution no. 24 on 

June 2011 (Brazil, 2011). This document established that phytomedicines must be submitted 

to preclinical and clinical toxicological trials before used by humans. There are no reports 

about the toxicity of the pericarp from these Passiflora species. The lethal dose (LD50) 

established for the ethanolic extract obtained from P. edulis var. flavicarpa Degener leaves is 

10,687 mg/kg for rats, as described previously (Rojas and Diaz, 2006). This dose is 35 times 

superior the dose employed in the present study, 300mg/kg, chosen because it was the higher 

dose of an aqueous extract obtained from the pericarp of the same species, used in a 

previously research (Sena et al., 2009), conducted in mice, that presented the desired 

pharmacological, hypnotic and anxyolitic, effects after an oral single dose administration.  

Li et al. (2011) compared the chemical composition and the pharmacological activities 

in mice of ethanol extracts from the leaves of P. edulis var. flavicarpa Degener and P. edulis 

var edulis. There were found pharmacological and flavonoid composition differences between 

both extracts. At the dose of 400 mg/kg, the P. edulis var. edulis ethanol extract possesses 

sedative activity while the P. edulis var. flavicarpa Degener ethanol extract showed 

anxiolytic-like effect. The P. edulis var. flavicarpa Degener ethanol extract presented six 

flavonoid compounds,  lucenin-2, vicenin-2, isoorientin, isovitexin, luteolin-6-C-chinovoside, 

and luteolin-6-C-fucoside, not detected in Passiflora edulis var. edulis.  

The aqueous extract from P. edulis var. flavicarpa Degener presented, by the analyses 

developed in this study, phenolic and triterpenic compounds, flavonoids and inespecific 

alkaloids. However, tannins and saponnins were not detected in the extract of pericarp 

differently from the previously obtained data (Zucolotto; Palermo; Schenkel, 2006), where 
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tannins were not detected and saponnins were detected in an extract obtained from leaves of 

the same species. Probably the different part of the plant employed in each extract, the 

variation in period of the year and in soil of the place they were harvested explains the 

differences cited above. Previous work detected glicosilated flavonoids in an aqueous extract 

from pericarp of P. edulis var. flavicarpa Degener by TLC and HPLC-DAD (Sena et al., 

2009). Zeraik et al. (2011) detected elevated isoorientine (a glycosylflavone-type C flavonoid) 

concentration in pericarp when compared to leaves of this species. Coleta et al. (2006) 

suggests the presence of flavone type flavonoids in aqueous extract of Passiflora edulis Sims 

leaves using TLC methods. Silva et al. (2014a) detected, according to Folin-Ciocalteu's 

method with adaptation, phenolic compounds in aqueous extracts of P. edulis Sims peel flour 

samples. Also, accused by colorimetric reaction with aluminum chloride, increased flavonoids 

content in P. edulis Sims peel than in orange and grapefruit peels (aqueous extract). Phenols 

were also found by Folin-Ciocalteu's method in methanol, acetone and petroleum ether 

extracts from stems and leaves of P. edulis Sims (Ramayia et.al, 2014). The presence of 

alkaloids in P. edulis var. flavicarpa Degener is controversial, a previous approach detected 

alkaloids in ethanol extracts and did not detect these compounds in aqueous and buthanol 

extracts obtained by aerial parts of this species (Deng et al., 2010).   

The present work was undertaken to deliver data about the genotoxicity of the pericarp 

of P. edulis var. flavicarpa Degener and compare it with genotoxicity of the pericarp of P. 

edulis var. edulis. As a preliminary study, only the dose that promoted hypnotic and sedative 

effects in mice was analyzed to evaluate the impact in adult rats. 

It is well known that natural products traditionally consumed by population may have 

mutagenic potential. Among genotoxicity tests recommended by international regulatory 

agencies and government institutions, the in vivo Micronucleus Test (MN) in rat bone marrow 

is widely accepted and recommended to assess and record new chemical and pharmaceutical 

products that enter the world market (Ribeiro, 2003; Speit; Zeller; Neuss, 2011). This test is 

frequently used to detect clastogenic agents (which break chomosomes) and aneugenic agents 

(which induce aneuploidy or abnormal chromosome segregation due to mitotic spindle 

dysfunction) (Macgregor et al., 1987; Hayashi et al.; 1994).  

As expected, our results corroborate data from the literature confirming the genotoxic 

effect of cyclophosphamide expressed by the increased frequency of micronuclei. 

Cyclophoshamide is an antineoplasic agent with alkylating properties, which indiscriminately 

complexes with DNA among normal and cancerous cells and is inactive until it is metabolized 
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in the liver by mixed function oxidases of the cytochrome P-450 (Valadares; Castro; Cunha, 

2007; Rang et al., 2003). The acute toxicity of cyclophosphamide is primarily associated with 

its genotoxicity (Krishna; Hayashi, 2000). The PCEMN frequency of the animals form the 

negative experimental groups, was similar to the spontaneous PCEMN rate of 3 micronuclei 

per 1000 PCEs (Rabello-Gay, 1991), found in the negative control groups. These data suggest 

the extracts does not exhibit mutagenic activity, although the approach made by Boeira (2010) 

analyzed genotoxicity of an aqueous extract from leaves of Passiflora alata Curtis revealing 

that only the highest tested dose (3× 50 mg/kg) were capable to increase micronucleus 

frequency in peripheral blood. Furthermore, our research showed no protective activity in 

bone marrow cells against damage caused by cyclophosphamide. This was evidenced by the 

similar PCEMN frequency between the positive experimental groups and the positive control 

groups. 

The cytotoxicity of a substance can be assessed by the PCE/NCE ratio. According to 

Mavournin et al. (1990), the ratio between PCE and NCE frequency decreases when 

replacement of PCEs originating in erythroblasts is lowered. Cytotoxicity evaluation of bone 

marrow erythrocytes showed that the negative experimental groups exhibited a statistically 

increased PCE/NCE ratio when compared to positive control groups (Table I and Table II). 

This is similar to the negative control groups, indicating that the extract do not promote 

cytotoxicity at this dose in rats. The study conducted by Boeira (2010) did not investigated the 

cytotoxicity in bome marrow of mice treated with an extract from P. alata Curtis at doses 

between 600 and 4800 mg/kg, by gavage. 

 

CONCLUSIONS 

This work suggest that the aqueous extract obtained from the pericarp of this species 

do not promote (anti)genotoxic nor cytotoxic effects to rats at the dose of 300 mg/kg/day. It is 

known that this dose notably promote pharmacological activity – ansiolytic and hypnotic 

effects – in rats and mice, as previously demonstrated in literature. The data obtained in this 

study brings more knowledge and must be adopted as start point to other researchers 

interested in investigate the toxicity and risk evaluation of the pericarp from P. edulis var. 

flavicarpa Degener and P. edulis var. edulis. 

 

ACKNOWLEDGEMENT 

 

 

 



72 

 

 

These research studies were funded by Capes (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior). Special thanks are to Maria Cléa Santos Alves and José Edison de 

Araujo by turning possible the acquisition of the fruit and to Thaciane Soares da Cunha by 

helping during aqueous extract elaboration. 

 

REFERENCES 

 

BARBOSA, P.R.; VALVASSORI, S.; BORDIGNON JÚNIOR, C.L.; KAPPEL, V.D.; 

MARTINS, M.R.; GAVIOLI, E.C.; QUEVEDO, J; REGINATTO, F.H. The Aqueous 

Extracts of Passiflora alata and Passiflora edulis Reduce Anxiety-Related Behaviors Without 

Affecting Memory Process in Rats. J. Med. Food, v.11, p.282-288, 2008. 

 

BLUMENTHAL, M; GOLDBERG, A; BRINCKMANN. Expanded Commission E 

monographs. Austin: American Botanical Council. J. Herbal Medicine p.293-296, 2000. 

 

BOEIRA, J.M.; FENNER, R.; BETTI, A.H.; PROVENSI, G.; LACERDA, L.A.; BARBOSA, 

P.R.; GONZÁLEZ, F:H.D.; CORRÊA, A.M.R.; DRIEMEIER, D.; DALL’ALBA, M.P.; 

PEDROSO, A.P.; GOSMANN, G.; DA SILVA, J.; RATES, S.M.K. Toxicity and 

genotoxicity evaluation of Passiflora alata Curtis (Passifloraceae). J. Ethnopharmacol., 

v.128, p.526–532, 2010. 

 

BOLL, K.M.; BORTOLASCI, C.C.; ZAMINELLI, T.; VERÍSSIMO, L.F.; BACCHI, A.D.; 

HIGACHI, L.; BARBOSA, D.S.; MOREIRA, E.G. Passiflora incarnata treatment during 

gestation and lactation: toxicological and antioxidant evaluation in wistar dams. Braz. J. 

Pharm. Sciences, v.50, p.353-359, 2014. 

 

BRAGA, A.; MEDEIROS, T.P.; ARAÚJO, B.V. Revista Brasileira de Farmacognosia. 

Investigação da atividade antihiperglicemiante da farinha da casca de Passiflora edulis Sims, 

Passifloraceae, em ratos diabéticos induzidos por aloxano. Braz. J. Pharmacogn., v.20, p.186-

191, 2010. 

 

  



73 

 

 

BRAGA, A.; STEIN, A.C.; STOLZ, E.D.; DALLEGRAVE, E.; BUFFON, A.; REGO, J.C. 

DO; GOSMANN, G.; VIANA, A.F.; RATES, S.M.K. Repeated administration of na aqueous 

spray-dried extract of the leaves of Passiflora alata Curtis (Passifloraceae) inhibits body 

weight gain without altering mice behavior. J. Ethnopharmacol., v.145, p.59–66, 2013. 

 

BRASIL. Farmacopéia brasileira 3.ed., São Paulo: Atheneu, 1977 

 

BRASIL. Ministério da Saúde, 2011. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Resolução de Diretoria Colegiada nº 24, de 17 de junho de 2011. Define a categoria de 

medicamentos específicos e estabelecer os requisitos mínimos para seu registro e 

renovação de registro.  

COLETA, M.; BATISTA, M.T.; CAMPOS, M.G.; CARVALHO, R.; COTRIM, M.D.; 

DE LIMA, T.C.M. CUNHA, A.P. Neuropharmacological evaluation of the putative 

anxiolytic effects of Passiflora edulis Sims, its sub-fractions and flavonoid constituents. 

Phytotherapy Research, v. 20, p. 1067-1073, 2006 

 

DE PARIS, F.; PETRY, R.D.; REGINATTO, F.H.; GOSMANN, G.; QUEVEDO, J.; 

SALGUEIRO, J.B.; KAPCZINSKI, F.; ORTEGA, G.G.; SCHENKEL, E.P. 

Pharmacochemical study of aqueous extracts of Passiflora alata Dryander and Passiflora 

edulis Sims. Acta Farm. Bonaerense, v.21, n.1, p.5-8, 2002. 

 

DENG, J.; ZHOU, Y.; BAI, M.; LI, H.; LI, L. Anxiolytic and sedative activities of Passiflora 

edulis f. flavicarpa. J. Ethnopharmacol., v.128, p.148-153, 2010. 

 

DEVAKI, K.; BEULAH, U.; AKILA, G.; GOPALAKRISHNAN, V.K. Effect of aqueous 

extract of Passiflora edulis on biochemical and hematological parameters of Wistar Albino 

rats. Toxicol. Int., v.19, p.63-67, 2012. 

 

DHAWAN, K; KUMAR, S.; SHARMA, A. Comparative biological activity study on 

Passiflora incarnata and P. edulis. Fitoterapia, v.72, p.698-702, 2001.  

 

 

 



74 

 

 

FREITAS, O.S. Investigação do potencial mutagênico do extrato de frutos de Vaccinium 

corymbosum (mirtilo) em células do sangue periférico de camundongos swiss in vivo. 

Dissertation of Master degree. Post-graduation in Genetics. José do Rosário Vellano 

University. 2007  

 

HAYASHI, M.; TICE, R.R.; MACGREGOR, J.T.; ANDERSON, D.; BLAKEY, D.H.; 

KIRSCH-VOLDERS M.; OLESON JÚNIOR, F.B.; PACCHIEROTTI, F.; ROMAGNA, F.; 

SHIMADA, H.; SUTOU, S.; VANNIER, B. In vivo rodent erythrocyte micronucleus assay. 

Mutat. Res., v.312, p.293-304,1994. 

 

JANEBRO DI, QUEIROZ MSR, RAMOS AT, SABAA-SRUR AUO, CUNHA MAL, DINIZ 

MFFM. Efeito da farinha da casca do maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. fl avicarpa Deg.) 

nos níveis glicêmicos e lipídicos de pacientes diabéticos tipo 2. Braz. J. Pharmacogn., v.18, 

p.724-732, 2008. 

 

JIMÉNEZ, A.M.; SIERRA, C.A.; RODRÍGUEZ-PULIDO, F.J.; GONZÁLEZ-MIRET, M.L.; 

HEREDIA, F.J.; CORALIA, O. Physicochemical characterisation of gulupa (Passiflora edulis 

Sims. fo edulis) fruit from Colombia during the ripening, Food Res. Int., v.44, p.1912-1918,  

2010. 

 

KRISHNA, G.; HAYASHI, M. In vivo rodent micronucleus assay: protocol, conduct and data 

interpretation. Mutat. Res., v.455, p.155-166, 2000. 

 

LI, H.; ZHOU, P.; YANG, Q.; SHEN, Y.; DENG, J.; LI, L.; ZHAO, D. Comparative studies 

on anxiolytic activities and flavonoid compositions of Passiflora edulis ‘edulis’ and 

Passiflora edulis ‘flavicarpa’. J. Ethnopharmacol., v.133, p.1085-1090, 2011. 

 

MACGREGOR, J.T.; HEDDLE, J.A.; HITE, M.; MARGOLIN, B.H.; RAMEL, C.; 

SALAMONE, M.F.; TICE, R.R., WILD, D. Guidelines for the conduct of micronucleus 

assays in mammalian bone marrow erythrocytes. Mutat. Res., v.189, p.103:112, 1987. 

 

 



75 

 

 

MAVOURNIN, K.H.; BLAKEY, D.H.; CIMINO, M.C. The in vivo micronucleus assay in 

mammalian bone marrow and peripheral blood. A report of the U.S. Environmental Protection 

Agency Gene-Tox Program. Mutat. Res., v.239, p.29-80, 1990. 

 

PETRY, R.D.1, REGINATTO, F.; DE PARIS F.; GOSMANN, G.; SALGUEIRO, J.B.; 

QUEVEDO, J.; KAPCZINSKI, F.; ORTEGA, G.G.; SCHENKEL, E.P. Comparative 

pharmacological study of hydroethanol extracts of Passiflora alata and Passiflora edulis 

leaves. Phytotherapy Res., v.15, p.162-164, 2001.  

 

PIO CORRÊA, M. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. 5.v. Rio 

de Janeiro: Imprensa Nacional, 1978.  

 

QUEIROZ, M.S.R.; JANEBRO, D.I.; DA CUNHA, M.A.L.; MEDEIROS, J.S.; SABAA - 

SRUR, A.U.O.; DINIZ, M.F.F.; DOS SANTOS, S.C. Effect of the yellow passion fruit peel 

flour (Passiflora edulis f. flavicarpa deg.) in insulin sensitivity in type 2 diabetes mellitus 

patients. Nutrition J., v.11, p.89, 2012. 

 

RABELLO-GAY, M.N. Teste do Micronúcleo em medula óssea. In: RABELLO-GAY, M.N.; 

RODRIGUES, M.A.L.R; MONTELEONE-NETO, R. Mutagênese, teratogênese e 

carcinogênese: métodos e critérios de avaliação. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de 

Genética/Revista Brasileira de Genética, p.246, 1991. 

 

RAMAIYA, S.D.; BUJANG, J.S.; ZAKARIA, M.H. Assessment of Total Phenolic, 

Antioxidant, and Antibacterial Activities of  Passiflora Species. The Scientific World Journal, 

v. 2014, p. 10, 2014. 

 

RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; MOORE, P.K. Farmacologia. 5th ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier; 2003. 

 

REGINATTO, F.H.; DE PARIS, F.; PETRY, R.D.; QUEVEDO, J.; ORTEGA, G. G.; 

GOSMANN, G.; SCHENKEL, E.P. Evaluation of anxiolytic activity of spray dried powders 

of two south Brazilian Passiflora species. Phytotherapy Res., v.20, n.5, p.348-351, 2006 

 

 



76 

 

 

REIS, J.; PAIVA, P.C.A.; VON TIESENHAUSEN, I.M.E.V.; REZENDE, C.A.P. 

Composição química, consumo voluntário e digestibilidade de silagens de resíduos do fruto 

do maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa) e de capim-elefante (Pennisetum 

purpureum Schum) CV. Cameroon e suas combinações. Ciência Agrotecnologia, v. 24, n. 1, 

p. 213-224, 2000. 

 

RIBEIRO, L.R. Teste do micronúcleo em medula óssea de roedores in vivo. In: RIBEIRO 

L.R.; SALVADORI, D.M.F.; MARQUES, E.K. Mutagênese ambiental. Canoas: ULBRA, 

p.173-198, 2003. 

 

ROJAS, J.; DIAZ, D. Evaluación de la toxicidad del extracto metanólico de hojas de 

Passiflora edulis Sims (maracuyá), en ratas. Anales de la Facultad de Medicina, p.70, 2009. 

 

SANTOS, K.C.; KURTZ, S. M. T. F.; MULLER, S. D.; BIAVATTI, M. W.; OLIVEIRA, 

R.M.M.W.; SANTOS, C.A.M. Sedative and anxiolytic effects of methanolic extract from the 

leaves of Passiflora actinia. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 49, n. 4, p.565-

573, 2006. 

 

SATO, G.S.; CHABARIBERY, D.; BESSA JR., A.A. Panorama da produção e de mercado 

do maracujá. Informações Econômicas, v. 22, n. 6, p. 17-31, 1992. 

 

SEIGLER, D.S.; PAULI, G.F.; NAHRSTEDT, A.; LEEN, R. Cyanogenic allosides and 

glucosides from Passiflora edulis and Carica papaya. Phytochemistry, v.60, p.873-882, 2002. 

 

SEIXAS, F.L.; FUKUDA, D.L.; TURBIANIA, F.B.L.; GARCIA, P.S.; PETKOWICZ, 

C.M.O.; JAGADEVANC, S., GIMENESA, M.L. Extraction of pectin from passion fruit peel 

(Passiflora edulis f. flavicarpa) by microwave-induced heating. Food Hydrocolloids, v.38, 

p.186-192, 2014. 

 

SENA, L.M.; ZUCOLOTTO, S.M.; REGINATTO, F.H.; SCHENKEL, E.P.; LIMA, T.C.M. 

Neuropharmacological activity of the pericarp of Passiflora edulis flavicarpa Degener: 

putative involvement of C-glycosylflavonoids. Experimental Biology and Medicine, v.234, 

p.967-975, 2009. 

 



77 

 

 

 

SILVA, J.K.; CAZARIN, C.B.B.; BATISTA; A.G.; MARÓSTICA JUNIOR, M.R. Effects of 

passion fruit (Passiflora edulis) byproduct intake in antioxidant status of Wistar rats tissues. 

LWT - Food Science and Technology, p.1-7, 2014a. 

 

SILVA, J.K.; CAZARIN, C.B.B.; BOGUSZ JUNIOR, S.; AUGUSTO, F.; MARÓSTICA 

JUNIOR, M.R. Passion fruit (Passiflora edulis) peel increases colonic production of short-

chain fatty acids in Wistar rats. LWT - Food Science and Technology, p.1-6, 2014b. 

 

SOULIMANI, R.; YOUNOS, C.; JARMOUNI, S.; BOUSTA, D.; MISSLIN, R.; 

MORTIER, F. Behavioural effects of Passiflora incarnata L. and its indole  alkaloid and 

flavonoid derivatives and maltol in the mouse. J. Ethnopharmacol., v.57, p.11-20, 1997. 

 

SPEIT, G.; ZELLER, J.; NEUSS, S. The in vivo or ex vivo origin of micronucleic measured in 

human biomonitoring studies. Mutagenesis. v.26, p.107-110, 2011. 

 

SPERONI, E.; MINGHETTI, A. Neuropharmacological activity of extracts from Passiflora 

incarnata. Planta Med., v.54, n.6, p.488- 491, 1988. 

 

VALADARES, M.C.; CASTRO, N.C.; CUNHA, L.C. Synadenium umbellatum: 

citotoxicidade e danos ao DNA de células da medula óssea de camundongos. Rev. Bras. Ciên. 

Farm., v.43, p.631-638, 2011. 

 

VALE, N.B.; LEITE, J.R. Efeitos psicofarmacológicos de preparações de Passiflora edulis 

(maracujá). Ciência e Cultura, v. 35, p. 11-24, 1983. 

 

WANG, C.; XU, F.Q.; SHANG, J-H.; XIAO, H.; FAN, W.W.; DONG, F.W.; HU, J.M.;  

ZHOU, J. Cycloartane triterpenoid saponins from water soluble of Passiflora edulis Sims and 

their antidepressant-like effects. J. Ethnopharmacol.,v.148, p.812-817, 2013. 

 

ZERAIK, M.L.; SERTEYN, D.; DEBY-DUPONT, G.; WAUTERS, J.N.; TITS, M.; 

YARIWAKE, J.H.; ANGENOT, L., FRANCK, T. Evaluation of the antioxidant activity of 

 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/fbd2bcb72153532461634e0a88013e6b
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/6efffba2c9e77fe3e3f7b2508ad36b57
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/2c803cd13237e41633c036a2ce7d1d25
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/282d7525443deb2e95c3fd9185d17796
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/7cbb8a676d88c0a2a0504b1bbda10950
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/c1ccfb2ccc8fb392b19e4bc4281e39e0
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/6a9f6a93664600d4a8bc3832a2bc1121
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/c9e393cc6a3571aa917ed6d0393f069a
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/c9e393cc6a3571aa917ed6d0393f069a


78 

 

 

passion fruit (Passiflora edulis and Passiflora alata) extracts on stimulated neutrophils and 

myeloperoxidase activity assays. Food Chem.,v.128, p.259-265, 2011. 

 

ZUCOLOTTO, S.M.; PALERMO, J.A.; SCHENKEL, E.P. Estudo fitoquímico de Passiflora 

edulis forma flavicarpa Degener. Acta Farmaceutica Bonaerense, v.25, p.5-9, 2006. 

 

 

 

 


