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Propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes dos extratos aquosos
das folhas de Turnera subulata Sm. e Anacardium occidentale L.

RESUMO

Extratos vegetais são aplicados amplamente na medicina popular, principalmente na
região Nordeste do Brasil. O extrato das folhas de Turnera subulata e Anacardium
occidentale, por exemplo, é aplicado como alternativa no tratamento de diversas
doenças como diabetes, hipertensão, dor crônica, câncer e inflamações. Entretanto,
apesar do seu amplo uso, os efeitos desses compostos ainda não estão bem
descritos. Deste modo, buscamos avaliar as propriedades antioxidantes e antiinflamatórias dos extratos das folhas de T. subulata e A. occidentale em um modelo
de inflamação in vitro, usando o lipopolissacárideo como estimulo em macrófagos da
linhagem RAW 264.7. Para tanto, fizemos a quantificação de marcadores de
resposta inflamatória na linhagem, assim como a sua capacidade de modulação das
proteínas cinases ativadas por mitógeno (p38, ERK½ e JNK). Adicionalmente, foram
realizados ensaios de viabilidade pela reação com o brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol2-il)-2,5-difeniltetrazólio e da sulforhodamina B, avaliação da modulação em fator de
necrose tumoral alfa e interleucina-1β, além de ensaios específicos para a avaliação
antioxidante como o de oxidação de diclorofluoresceína em tempo real,
quantificação das espécies reativas do ácido tiobarbitúrico, proteínas tiol e
carbonilação de proteínas. Os extratos apresentaram atividades antioxidantes e antiinflamatórias, por ser possível observar que o co-tratamento com o extrato das
folhas de T. subulata foi capaz de reduzir o estresse oxidativo nas células, produzido
pela resposta inflamatória, tal como, possuiu a capacidade de modular diretamente a
resposta inflamatória, modulando a atividade dos membros das vias proteínas
cinases ativadas por mitógeno. No extrato das folhas de A. occidentale, os
resultados também demostraram atividade antioxidante, que foi observado a partir
da diminuição do dano oxidativo em macrófagos tratados com as dosagens de 0,5 e
5 μg/mL do extrato. Além disso, esse extrato reverteu os danos oxidativos e os
parâmetros inflamatórios induzidos por lipopolissacárideo nas células testadas,
sendo capaz de inibir a liberação do fator de necrose tumoral alfa e interleucina-1β.
Marcadores inflamatórios como receptor toll-like 4, receptor para produtos de
glicação avançada e CD40, que são induzidos por lipopolissacárideo também foram
modulados. Posteriormente avaliamos as vias de sinalização envolvidas na resposta
inflamatória mediada por lipopolissacárideo. O extrato de A. occidentale bloqueou os
efeitos do lipopolissacárideo na fosforilação de ERK½, SAPK/JNK e P38. Dessa
forma, nossos resultados indicam os possíveis efeitos antioxidantes e antiinflamatórios dos extratos aquosos de T. subulata e A. occidentale e demonstram os
possíveis mecanismos biológicos responsáveis por esses efeitos.
Palavras-chave: Chanana; Cajueiro; Inflamação induzida por lipopolissacárideo;
Macrófagos RAW 264.7; Sinalização.
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Anti-inflammatory and antioxidant properties of aqueous extracts of Turnera
subulata Sm. and Anacardium occidentale L.
ABSTRACT
Plant extracts are widely applied in popular medicine, mainly in the Northeastern
Brazil. The leaf extracts of Turnera subulata and Anacardium occidentale, for
example, are applied as an alternative in the treatment of lots diseases such
diabetes, hypertension, chronic pain, cancer and inflammation. Despite their wide
use, the effects of these are still not well described. Thus, we to evaluate the
antioxidant and anti-inflammatory properties of leaf extracts of T. subulata and A.
occidentale in an in vitro inflammation model of using lipopolysaccharide
macrophage RAW 264.7 cells. Therefore, we quantified the inflammatory response
markers in the lineage, as well as its ability to modulate the MAPKs (p38, ERK½ and
JNK). In addition, MTT and SRB viability tests, TNF-α and IL-1β modulation
evaluation were performed, as well as specific tests for antioxidant evaluation such
as DCFH, TBARS, thiol proteins and carbonylation of proteins. The extracts
presented antioxidant and anti-inflammatory activities, and it was possible to observe
that co-treatment with the extract of leaf the T. subulata was able to reduce the
oxidative stress in the cells, produced by the inflammatory response, the capacity for
modulate directly the inflammatory response, altering the activity of MAPK pathway
members. In the extract of leaf the A. occidentale the results also showed antioxidant
activity, which was observed when the extract decreased the oxidative damage in
cells of macrophages treated with the dosages of 0.5 and 5 μg/mL. In addition, this
extract reversed the oxidative damage and inflammatory parameters induced by
lipopolysaccharide in the cells tested, being able to inhibit the release of TNF-α and
IL-1β. Inflammatory markers such as TLR4, RAGE and CD40 that are induced by
LPS were also modulated. Later, we evaluated the signaling pathways involved in the
lipopolysaccharide-mediated inflammatory response. The extract of A. occidentale
blocked the effects of lipopolysaccharide on the phosphorylation of ERK½, SAPK/
JNK and p38. In this way, our results indicate the possible antioxidant and antiinflammatory effects of the aqueous extracts of T. subulata and A. occidentale and
demonstrate the possible biological mechanisms responsible for these effects.

Key-words: Sulphur alder; Cashew tree; Lipopolysaccharide-induced inflammation;
RAW 264.7 macrophages; Cell signaling.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Estresse oxidativo e Inflamação

O termo "estresse oxidativo" é frequentemente usado para se referir ao
aumento da formação das espécies reativas de oxigênio (EROs) (HALLIWELL,
1994). As EROs podem ser geradas de diversas maneiras, encontrando-se
associadas em sua maior parte à função mitocondrial e à respiração celular (LIU e
LENARDO, 2007). Geralmente, as EROs são formadas como subproduto da
transferência de elétrons para o oxigênio molecular (O2) pelos complexos I e III
dentro da cadeia transportadora de elétrons, bem como por nicotinamida adenina
dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH) e enzimas, que são fortemente associadas
às mitocôndrias (D’AUTREAUX, 2007; VERNON e TANG, 2013).
O papel que as EROs e espécies reativas de nitrogênio (ERNs) desempenham
em mecanismos que levam a patologias são amplamente estudados. Sabe-se que
as EROs/ERNs estão envolvidas em vias de sinalização e processos metabólicos
normais. As EROs, como os radicais superóxido (O2⁻∙), o peróxido de hidrogênio
(H2O2), o radical hidroxila (OH∙) e o óxido nítrico (NO) podem desencadear a
proliferação, diferenciação, apoptose e morte celular (HUANG et al., 2011). Em
baixos níveis, as EROs participam em vias de sinalização celular essenciais,
atuando como segundos mensageiros em vários processos celulares por oxidação
de resíduos de cisteína ou moléculas alvo, incluindo cinases e fosfatases, fatores de
transcrição que são sensíveis às modificações pelas EROs, reguladores do ciclo
celular e lipídios de membrana (AZAD et al., 2009).
Contudo, em altos níveis, as EROs podem causar alterações oxidativas
irreversíveis, danos aos lipídios, proteínas e DNA, interferindo nas suas funções. Por
isso, complexos mecanismos antioxidantes evoluíram para proteger as células das
lesões

oxidativas,

incluindo

mecanismos

enzimáticos

e

não

enzimáticos

(FRUCHAUF e MWYSKENS, 2007). Nos mecanismos enzimáticos temos por
exemplo, catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx)
e peroxirredoxina III (PrxIII). Já o sistema não enzimático inclui vitaminas C, E e B2,
coenzima Q10, glutationa e β-caroteno. Estes sistemas de eliminação de EROs são
necessários para manter o balanço redox celular como podemos visualizar na Figura
1 (AZAD et al., 2009).
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Figura 1: Esquema dos mecanismos de geração e efeito das EROs celular. As EROs celular
podem originar-se de fontes exógenas (listadas) ou pode ser gerado dentro da célula. A principal
fonte de EROs intracelular é a cadeia transportadora de elétrons mitocondrial (METC), local da
respiração aeróbia. Quatro componentes da METC são representados (complexos de enzimas I-IV),
sendo o fluxo de elétrons indicado pelas setas pretas espessas. O vazamento contínuo de elétrons
ocorre nos complexos I e III, resultando em redução incompleta de um elétron de oxigênio para
formar ânion do superóxido (O2•). O superóxido também pode ser gerado no citoplasma pelo
complexo NADPH oxidase associado à membrana (Nox), que depende da pequena GTPase Rac1.
As enzimas do superóxido dismutase (SOD) catalisam a conversão de O2• para o peróxido de
hidrogênio (H2O2), que por sua vez pode ser convertido em radical hidroxila (OH•), altamente tóxica
na presença de ferro reduzido (Fe2+) ou cobre (Cu), através da reação de Fenton. Alternativamente, o
H2O2 pode ser reduzido a água e oxigênio em uma reação catalisada pelas enzimas antioxidantes
catalase ou glutationa peroxidase (GPx). EROs podem causar danos celulares ou participar da
sinalização celular por vários mecanismos. O H2O2 é relativamente longo e pode difundir através das
membranas lipídicas para atuar como uma molécula de sinalização. (ADAPATADA DE AZAD et al.,
2009).

No entanto, um desequilíbrio ou desregulação no organismo entre a produção
de EROs/ERNs e as defesas antioxidantes pode levar a uma condição conhecida
como estresse oxidativo (HALLIWELL, 1994; GUTTERIDGE e HALLIWELL, 2000).
Na maioria dos casos, as EROs são consideradas como sendo danosas para as
células, provocando uma resposta de estresse que pode levar a consequências
como dano a proteínas celulares ou a organelas e possível morte celular (KAMATA
et al., 2005). Algumas doenças como câncer, doenças neurodegenerativas, diabetes
e doenças cardiovasculares são condições patológicas que apresentam estresse
oxidativo em sua etiologia (MITTAL et al., 2014). Adicionalmente, as EROs/ERNs
cumprem um papel central na ativação e progressão das vias inflamatórias (KHODR
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e KHALIL, 2001), desencadeando uma variedade de respostas a estímulos, tais
como atividades pró-inflamatórias (com a modulação de fatores como TNF-α),
inibição da função mitocondrial por interferências na cadeia transportadora de
elétrons e respostas celulares à má nutrição (LIU e LENARDO, 2007).

1.2 Modelo inflamatório - lipopolissacárideo (LPS)
O lipopolissacárideo (LPS) é um componente derivado da parede celular de
bactérias, conhecido como o principal fator responsável pelos sintomas tóxicos
causados pela infecção de bactérias Gram-negativas (RIETSCHEL et al., 1992). O
LPS é utilizado frequentemente em estudos, para estabelecer modelos inflamatórios
in vitro em macrófagos e avaliar os efeitos anti-inflamatórios de compostos (DONG,
2017). A ativação induzida por LPS em macrófagos resulta na produção de
peroxidação de lipídeos, EROs e, em particular, mediadores peptídicos tais como
fator de necrose tumoral (TNF) e Interleucina 1 (IL-1), IL-6, IL-8, IL-b (RIETSCHEL et
al., 1994). Levando assim, à indução de mecanismos pró-inflamatórios que exercem
função vital na resposta inflamatória e mediadores do estresse oxidativo, que
induzem a produção de citocinas (AWAD, 2011). Vários tipos de células e
mecanismos de sinalização estão envolvidos na resposta inflamatória, entre eles
estão os associados às vias de sinalização imune inata, que se baseiam em alguns
princípios de transdução de sinal (DONG, 2017).
Quando o LPS é reconhecido, por exemplo, os receptores celulares de
macrófagos são recrutados para a região citosólica que, por poliubiquitinação não
degradativa e mediada por fosforilação de proteínas cinases adaptadoras, ficam em
conjunto para criar superfícies de ancoragem versáteis para o recrutamento de
componentes de sinalização citosólica a jusante do fator-IKK nuclear-κ B (NF-κ B) de
sinalização e a via de sinalização MAPK (especificamente JNK), p38 e cinases
extracelular regulada por sinal (ERK) (GAESTEL et al., 2009). Já o envolvimento do
CD40 na inflamação é bem conhecido, uma vez que é responsável pela regulação
de diferentes vias envolvidas na expressão de citocinas tais como TNF-α e IL-1β
(GEORGOPOULOS et al., 2006). Além disso, nas células B e nas células
manipuladas para co-expressar fatores associados a CD40 e TNFR (TRAFs), o
CD40 orquestra cascatas de sinalização complexas envolvendo MAPK, ERKs, JNK
e p38, e a subsequente translocação do fator nuclear (NF- kB) para o núcleo
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(FREUND et al., 2010). Está bem estabelecido que a apoptose mediada por CD40
ocorre por indução de sinalizadores de morte tais como TNF-α (GEORGOPOULOS
et al., 2006).

1.3 Potencial farmacológico de extratos vegetais

As plantas medicinais têm sido amplamente utilizadas em todo o mundo por
milhares de anos. A crescente procura por medicamentos à base de plantas requer
o desenvolvimento de metodologias de extração específicas e de controle de
qualidade, a fim de garantir a eficácia e a segurança dos produtos derivados dessas
plantas (GARZA-JUÁREZ et al., 2011). Os compostos vegetais adquiridospor meio
da ingestão de chá, suco, frutas e derivados vegetais proporcionam uma diversidade
de benefícios para a saúde das populacões (DAUCHET et al., 2006) e representam
uma fonte importante de produtos naturais biologicamente ativos, muitos dos quais
se constituem em modelos para a síntese de um grande número de fármacos
(PINTO et al., 2002). Esses produtos apresentam uma gama de diversidade em
termos de estrutura e de propriedades físico-químicas e biológicas.
Estudos acerca da eficácia desses extratos ganharam grande destaque nas
pesquisas, sendo abordados em diferentes aspectos. De fato, a composição
biológica dessas bebidas e alimentos tem sido considerada um fator importante para
reduzir o risco de doenças crônicas (COOKE et al., 2004), surgindo assim, como
uma forte alternativa aos produtos sintéticos, não apenas na medicina tradicional,
mas também na variedade de produtos alimentares e suas propriedades
famacêuticas, nutricionais e bioatividade (BESSADA et al., 2017). Encontrados
naturalmente em plantas, os compostos fenólicos, também conhecidos como
antioxidantes de polifenóis, que incluem flavonoides, ácidos fenólicos e ligninas,
possuem nas plantas dentre outras a função de proteção contra patógenos e
predadores. De modo que, em outros organismos estes compostos fenólicos podem
inibir a peroxidação lipídica, assim como eliminar radicais livres, quelar os íons ferro
e cobre, protegendo o colesterol lipoproteico da oxidação e estimulando as enzimas
envolvidas na desintoxicação de substâncias cancerígenas (SORIANO-MELGAR et
al., 2012).
Conhecidos por atuarem de forma direta ou indireta no organismo, estes
compostos podem inibir ou ativar importantes alvos moleculares e celulares, por

19

exemplo: interferindo na produção de mediadores inflamatórios (metabólitos do
ácido araquidônico, peptídeos, citocinas, aminoácidos excitatórios, entre outros);
agindo sobre a produção ou ação de segundos mensageiros (como guanosina
monofosfato cíclica (GMPc), adenosina monofosfato cíclica (AMPc), proteínas
quinases (PKs), etc.), na expressão de fatores de transcrição como proteína
ativadora-1 (AP-1), fator nuclear κB (NF-κB), e proto-oncogenes (cjun, c-fos e cmyc); inibindo ou ativando a expressão de células pró-inflamatórias como sintetase
do óxido nítrico (NOS), ciclooxigenases (COX), citocinas (interleucina (IL)-1β, fator
de necrose tumoral (TNF)-α, etc.), neuropeptídeos e proteases (CALIXTO, 2005;
FIRMO et al., 2011).
Consequentemente, com o desenvolvimento de novas tecnologias para produzir
alimentos industrializados, o interesse pelo consumo de compostos naturais que se
revelam benéficos para a saúde humana tem aumentado nos últimos anos
(BESSADA et al., 2017). Por exemplo, existem medicamentos derivados de plantas
que estão em uso clínico, como alcalóides da vinca, vinblastina e vincristina,
isoladas do Catharanthus roseus (AVELINO-FLORES et al., 2015). Entretanto,
apesar de contar com uma vasta biodiversidade, quase a totalidade das plantas
medicinais estudadas hoje e usadas na preparação de medicamentos não pertence
à flora brasileira, e isto acontece devido à falta de estudos científicos que
comprovem suas ações.

1.2.1 Turnera subulata

O gênero Turnera pertencente à família Turneraceae é constituído de
espécies que são amplamente distribuídas em regiões tropicais e subtropicais, em
especial a espécie Turnera subulata, alvo desse estudo e encontrada principalmente
no Nordeste do Brasil (BITU et al., 2015). Utilizada na medicina tradicional para o
tratamento de diferentes doenças, como diabetes, hipertensão, dor crônica e
inflamação (BRITO et al., 2012). Já foi descrito na literatura que o extrato de plantas
do gênero Turnera possuem propriedades afrodisíacas e ansiolíticas e algumas
moléculas biológicas, como os compostos fenólicos, flavonoides, alcaloides e
taninos, que podem ser responsáveis pelas atividades biológicas relacionadas ao
gênero (Tabela 1) (KUMAR et al., 2005), demonstrado efeitos antioxidantes
(ESTRADA-REYES et al., 2013; GARZA-JUÁREZ et al., 2011).
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Tabela 1. Principais compostos dos extratos de Turnera descritos na literatura
Classe bioquímica

Constituintes químicos

Fenólicos

Arbutina

Flavonoides

Luteolina

Flavonoides

Quercetina

Flavonoides

Apigenina

Flavonoides

Pinocembrina

Flavonoides

Siringetina

De fato, a diminuição da secreção de citocinas, como TNF-α, IL-1 e IL-6
observadas em tratamentos com Turnera diffusa e Turnera ulmifolia, utilizadas em
diferentes modelos de inflamação in vivo, demostraram efeitos benéficos dessas
espécies (BRITO et al., 2012; ESTRADA-REYES et al., 2013; GALVEZ et al., 2006;
SZEWCZYK e ZIDORN, 2014). De forma adicional, estudos recentes têm associado
efeitos positivos atribuídos ao gênero Turnera com maiores concentrações de
arbutina, um composto biológico encontrado em diferentes partes da planta
(TAKEBAYASHI et al., 2010). Essas propriedades antioxidantes associados aos
extratos foram confirmadas por meio da diminuição da lipoperoxidação e modulação
de enzimas antioxidantes, como glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase
(SOD) e catalase (CAT) no fígado de ratos tratados com CCl 4 (TAKEBAYASHI et al.,
2010; ZHAO et al., 2008).

1.2.2 Anacardium occidentale

Nativa da América Tropical, a Anacardium occidentale L. é popularmente
conhecida como cajueiro, pertencente à família Anacardiaceae é única espécie
cultivada e a mais dispersa do gênero (BARROS et al., 2002). A sua inflorescência
dá origem ao fruto denominado castanha de caju, comestível de grande importância
na agroindústria (ASSUNÇÃO et al., 2003). O pseudofruto caju é a parte suculenta,
podendo se apresentar em três colorações amarelo, laranja e vermelho (BAHADUR
et al., 2008) e é utilizado comercialmente pela indústria para produzir suco (SILVA et
al., 2013). O cajueiro é utilizado na medicina tradicional, sendo bem estabelecido e
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cultivado em muitas regiões tropicais como Índia e alguns países africanos (BITU et
al., 2015). Possui efeitos terapêuticos descritos na literatura com atividades
farmacológicas comprovadas. Desta forma, o cajueiro possui atividade antiinflamatória (OLAJIDE et al., 2004), antidiabética (BARBOSA-FILHO et al., 2005) e
antimicrobiana (AKINPELU, 2001), podendo atuar como inibidora da enzima
acetilcolinesterase (BARBOSA-FILHO et al., 2006)
O cajueiro apresenta diferentes compostos voláteis responsáveis pelo aroma,
mas que também podem estar envolvidos em sintomas clínicos advindos de
processos alérgicos (KULIS et al., 2012). Outros compostos biológicos como
flavonoides, carotenoides e vitaminas (C e A) também estão presentes no fruto. O
teor destes compostos fitoquímicos é de fundamental importância, pois podem estar
relacionados com atividades biológicas significativas. Além disso, o extrato do caju
tem sido usado como alternativa a medicamentos na atenção primária à saúde
(LUIZ-FERREIRA et al., 2008).
Propriedades anestésicas, bactericidas e inseticidas de extratos derivados de A.
occidentale foram relatados por diferentes autores (BEGUM et al., 2002; CASTILLOJUÁREZ et al., 2007; KUBO et al., 2011). Esses efeitos foram associados à
presença de ácidos anacárdicos (AAs).

Os AAs são os principais compostos

presentes no extrato, suco e fibras derivadas do caju e estão sendo relacionadas em
estudos recentes com a inibição de metástases cancerígenas, diminuindo a
atividade das metaloproteinases de matriz (MMP) (OMANAKUTTAN et al., 2012).
Outro efeito importante dos AAs é a regulação da atividade das histonas
desacetilases (HDACs) (SUN et al., 2006). Estes são responsáveis pela modulação
da expressão gênica e podem estar envolvidos na diferenciação e proliferação
celular. Recentemente foi demonstrado que eles são responsáveis pela modulação
da atividade de NF-kB em células tratadas com extratos advindos da A. occidentale
(OLAJIDE et al., 2013).
Contudo, não existem relatos na literatura sobre as propriedades antiinflamatórias do extrato de caju.

Atualmente, foi demonstrado que o extrato da

casca do caule alteram expressão gênica e a produção de citocinas, como TNF-α,
IL-1 e IL-6. Estas alterações foram observadas em neurônios e microgliais (OLAJIDE
et al., 2013). De fato, os potenciais anti-inflamatórios dos extratos da casca foram
observados em modelos animais (OLAJIDE et al.,2004). Evidências de que as
características antioxidantes dos extratos são responsáveis por níveis atenuados de
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EROs em sistemas foram amplamente relatados nos últimos anos (OLAJIDE et al.,
2013).
No entanto, apesar do crescente número de pesquisas nesta área, as
informações disponíveis revelam que apenas 15 a 17% das plantas foram estudadas
quanto ao seu potencial medicinal (SIMÕES et al., 2003). Diante desses fatos, as
plantas representam uma fonte importante de produtos naturais biologicamente
ativos, muitos dos quais se constituem em modelos para a síntese de um crescente
número de fármacos.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral

Avaliar as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias dos extratos aquosos
das folhas de Turnera subulata Sm. e Anacardium occidentale L. em células de
macrófagos RAW 264.7 estimuladas por LPS.

2.2 Objetivos específicos

i.

Quantificar a viabilidade/toxicidade celular;

ii.

Mensurar o nível de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS),
carbonilação de proteínas e conteúdo de tiol proteico;

iii.

Estimar a modulação de enzimas antioxidantes CAT e SOD;

iv.

Determinar a produção intracelular de espécies reativas de oxigênio pelo método
de DCFH-DA;

v.

Avaliar o nível de fosforilação das proteínas cinases ativadas por mitógeno
(MAPKs), p38, ERK½ e JNK;

vi.

Quantificar a secreção das citocinas TNF-α e IL-1β;

vii.

Investigar a expressão/conteúdo de marcadores de inflamação em macrófagos
como: o receptor tipo 4 (TLR4), receptor de produtos de glicação avançada (RAGE)
e CD40.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Reagentes

Os reagentes de grau analítico para a cultura foram adquiridos a Sigma
Chemical Co. (ST.LOUIS, MO, EUA). Os anticorpos agonistas das fosfo SAPK-JNK
total, MAPK total e fosfo-p38, fosfo-ERK e total, receptor tipo toll-like 4 (TLR4) e βactina, foram todos adquiridos de Cell Signaling (BEVERLY, MA, EUA). Os
anticorpos anti-RAGE e CD40 foram adquiridos a AbCam (CAMBRIDGE, RU).

3.2 Extrato

As folhas de Turnera subulata Sm. e Anacardium occidentale L. foram
coletadas em Parnamirim (5 ° 55'21.0 "S - 35 ° 11 '50.5" W) - Rio Grande do Norte Brasil. O material vegetal foi identificado pelo Centro de Faculdade de Farmácia da
UFRN - Brasil. Os espécimes de T. Subulata e A. occidentale foram depositados no
Herbário do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia da UFRN - Brasil. Para
preparar o extrato, as folhas de T. subulata e A. occidentale foram secas a 40 °C,
pulverizadas e extraídas por infusão com água fervente (100 °C, vegetal/solvente
1:10, p/v) durante 10 minutos. Posteriormente, os extratos aquosos foram filtrados,
liofilizados e armazenados a - 80 °C até serem testados.

3.3 Cultura de células e tratamentos

A linhagem celular de macrófagos de rato RAW 264.7 foi crescida em RPMI1640, SFB a 10 % e mantida a 37 °C em uma atmosfera contendo 5 % de CO2. O
meio foi suplementado com penicilina/estreptomicina 1 %. Nos tratamentos o extrato
foi dissolvido em meio. Os estoques concentrados foram preparados imediatamente
antes dos experimentos por diluição dos extratos no meio e a solução foi mantida
protegida da luz e temperaturas elevadas durante todos os procedimentos.
Utilizamos duas formas de tratamentos, o tratamento em si que foi o extrato frente as
células em diferentes concentrações e o co-tratamento no qual as células eram
incubadas com o extrato e posteriormente era adicionado LPS a 1 μg/ml. As
concentrações dos extratos utilizadas foram em progreção logaritima (0,5 μg/mL, 5
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μg/mL, 500 μg/mL). Todos os tratamentos foram iniciados pela adição de soluções
concentradas para atingir as concentrações finais no poço.

3.4 Ensaio de MTT

As células foram plaqueadas em placas de 96 poços. Quando a cultura atingiu 60
% de confluência, o meio de cultura das células RAW 264,7 foi removido e os
tratamentos foram adicionados (PASQUALI et al., 2013). Após 24 h de tratamento
com o extrato adicionou-se uma solução de MTT (solução de reserva estéril de 5
mg/ml) ao meio de incubação em cada poço a uma concentração final de 0,5 mg/ml.
As células foram deixadas por 45 min a 37 °C em uma atmosfera humidificada a 5 %
de CO2. O meio foi então removido e as placas foram agitadas com DMSO durante
30 min. A densidade óptica de cada poço foi medida a 550 nm (teste) e 690 nm.
H2O2 (300 μM) foi utilizado como controle positivo para a morte celular.

3.5 Ensaio de Sulforodamina B (SRB)

Este ensaio colorimétrico foi realizado para avaliar o crescimentodas células. Ele
estima o número de células indiretamente por coloração da proteína celular total
com SRB (SKEHAN et al., 1990). As células foram plaqueadas em placas de 96
poços. Quando a cultura atingiu 80 % de confluência, os meios de cultura foram
alteradas e os tratamentos foram adicionados. Após 24 h de tratamento com o
extrato, as células foram fixadas por camadas de 100 μL de ácido tricloroacético
(TCA) a 40 % por cima do meio de cultura e incubou-se a 4 °C durante 1 h. As
placas foram então lavadas cinco vezes com água. O excesso de água foi então
decantado e as placas deixadas para secar ao ar. Adicionou-se a coloração SRB (50
μL, 0,4 % e 1 % de ácido acético) em cada poço e deixou em contato com as células
durante 30 min. As células foram lavadas com ácido acético a 1 %, lavadas 4 vezes
até que apenas o corante que aderisse às células ficasse. As placas foram então
secas ao ar e foram adicionados 100 μL de Tris-base 10 mM pH 10,5 a cada poço
para solubilizar o corante. A absorbância de cada poço foi lida a 492 nm. A
sobrevivência celular foi medida como a percentagem de absorbância em
comparação com a absorbância de um controle (células não tratadas).
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3.6 Espécies reativas ao ácido Tiobarbitúrico (TBARS), conteúdo de grupos
carbonil e grupos tiol em proteínas
As células foram plaqueadas em frascos de 25 cm 2. Após 24 h de tratamento, as
células foram recolhidas e homogeneizadas. Como índice de peroxidação lipídica,
medimos a formação do complexo MDA-TBA durante uma reação de aquecimento
ácido, que é amplamente adotada para a medição do estado redox lipídico, como
descrito anteriormente (DRAPER et al., 1993). O dano oxidativo às proteínas foi
medido pela quantificação de grupos carbonil com base na reação com
dinitrofenilhidrazina como previamente descrito (LEVINE et al., 1990). E o teor de tiol
proteico nas amostras foi analisado para estimar alterações oxidativas nestes grupos
(ELLMAN, 1959).

3.7 Estimativa da atividade das enzimas antioxidantes

A atividade de Catalase (EC 1.11.1.6) (CAT) foi ensaiada medindo a taxa de
diminuição na absorbância de H2O2 em um espectrofotômetro a 240 nm e os
resultados foram expressos em unidades de CAT/mg de proteína (AEBI, 1984). A
atividade da superóxido-dismutase (EC 1.15.1.1) (SOD) foi avaliada quantificando a
inibição da auto-oxidação da adrenalina dependente de superóxido em um
espectrofotômetro a 480 nm por 5 min, tal como anteriormente descrito e os
resultados foram expressos em unidades de SOD/mg de proteína (MISRA e
FRIDOVICH, 1972).

3.8 Determinação da produção intracelular de espécies reativas (ensaio de
oxidação de diclorofluoresceína em tempo real)

A produção de espécies reativas intracelulares foi determinada pelo ensaio
em tempo real baseado em DCFH-DA, utilizando células vivas intactas. O reagente
permeante celular 2',7'-diacetato de diclorofluorescina (DCFDA) é um corante
fluorogênico que mede a atividade da hidroxila, peroxido e outras EROs dentro da
célula. Após a difusão para a célula, DCFDA é desacetilado por esterases celulares
para um composto não fluorescente, que é mais tarde oxidado por EROs em 2',7'diclorofluoresceína (DCF). O DCF é um composto altamente fluorescente que pode
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ser detectado por espectroscopia de fluorescência com espectros de excitação e
emissão máximos de 495 nm e 529 nm, respectivamente. As células RAW 264.7
foram então plaqueadas em placas de 96 poços e incubadas durante 1 h com
DCFH-DA 100 μM (solução de reserva em DMSO, 10 mM) em meio de cultura FBS
a 1 % a 5 % de CO2 a 37 °C (WANG e JOSEPH, 1999). As células foram lavadas e
os tratamentos foram realizados. Durante o tratamento, as alterações na
fluorescência pela oxidação de DCFH no fluorogênio DCF foram monitorizadas em
um leitor de fluorescência de microplacas (F2000, HITACHI LTD., TÓQUIO, JAPÃO)
durante 1 h a 37 °C.

3.9 Immunoblot

Para realização dos immunoblots, as células RAW 264.7 foram lisadas em
tampão de amostra Tris-HCl 62,5 mM, pH 6,8, SDS a 1 % (p/v), glicerol a 10 % (v/v)
e quantidades iguais de proteína celular 30 μg/poço) foram fracionados por SDSPAGE e eletro-transferidos em membranas de nitrocelulose. A carga de proteínas e
a eficiência de eletrostransferência foram verificadas através de Ponceau S e a
membrana foi bloqueada em solução salina tamponada com Tween-Tris (TTBS: TrisHCl 100 mM, pH 7,5, contendo NaCl a 0,9 % e Tween-20 a 0,1 %) contendo
albumina a 5 %. As membranas foram incubadas overnight a 4 °C com anticorpos,
na presença de 5 % de leite desnatado e depois lavadas com TTBS. O anticorpo
secundário ligado à peroxidase de IgG anti-anticorpo de coelho foi incubado com as
membranas durante mais 1 h (intervalo de diluição de 1: 5000), lavado novamente e
a imunorreatividade foi detectada por quimioluminescência aumentada, utilizando o
kit ECL Plus. A análise densitométrica dos filmes foi realizada com o software Image
J. Os blots foram desenvolvidos para serem lineares na gama utilizada para
densitometria.

3.10 ELISA indireto
O TNF-α foi quantificado por ELISA indireto. A placa de 96 poços foi coberta com
200 μL de meio de cultura purificado com proteína recombinante de TNF-α (ABCAMCAMBRIDGE, UK) diluído em 50 mM de tampão carbonato pH 9,0 para iniciar o
cálculo da curva. Passadas 24 h de incubação, as placas foram lavadas três vezes
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com tampão Tween-Tris salina. Subsequentemente, foram adicionados 200 μL de
anti-TNFα (intervalo de diluição 1: 8000) e a incubação foi realizada a 4 °C durante
24 h. A placa foi lavada três vezes com TTBS e incubada com 200 μL de um
anticorpo secundário ligado à peroxidase de IgG de coelho (intervalo de diluição de
1: 7000) durante 2 h. Após lavagem da placa três vezes com TTBS, adicionaram-se
200 μL de solução de substrato (kit de detecção espectrofotométrica de ELISA TMB)
a cada poço e incubou-se durante 15 min. A reação foi terminada com 50 μL/poço
de reagente de parada com ácido sulfúrico 12 M e a placa foi lida a 450 nm. A IL-1β
foi detectada pelo Kit de imunoensaio ELISA (Ensaio de imunoabsorção ligado a
enzima) de Abcam IL-1 beta, seguindo as instruções do fabricante.

3.11 Análises estatísticas

Os experimentos foram feitos em triplicata e os resultados foram expressos como
valores de média ± erro padrão da média (SEM); p valores foram considerados
significativos quando p<0,05. As diferenças nos grupos experimentais foram
determinadas por ANOVA unidirecional seguida do teste de Tukey pós-hoc sempre
que necessário.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Resultados-Turnera subulata

Inicialmente analisamos a viabilidade de células tratadas com o extrato de
Turnera subulata nas concentrações de 0,5, 5 e 500 μg/mL (Figura 2 A e B).
Observou-se que todos os tratamentos não alteraram a viabilidade celular, como
indicado pelos ensaios baseados em MTT e SRB. Também analisamos os efeitos do
extrato quando utilizados em co-tratamento durante a resposta inflamatória em
células de macrófagos mediada pelo tratamento com LPS 1 μg/mL. Em
concentrações de 0,5 e 5 μg/mL, o co-tratamento com o extrato não inibiu a
diminuição da viabilidade celular mediada por LPS (Figura 2 A e B). Contudo, o cotratamento em concentrações de 500 μg/mL bloqueou o efeito mediado pelo LPS na
viabilidade dos macrófagos.
As propriedades antioxidantes foram avaliadas por meio da medição de
parâmetros de estresse oxidativo em células de macrófagos tratadas com diferentes
concentrações do extrato durante 24 h. O extrato quando utilizado isoladamente em
células de macrófagos, não alterou os níveis de peroxidação lipídica. Entretanto, em
células de macrófagos induzidas por LPS foi observado uma diminuição dos níveis
de peroxidação lipídica em células de macrófagos que receberam co-tratamento
com o extrato (Figura 2 D).
Os níveis de carbonilação de proteínas também foram avaliados. O tratamento
com o extrato não alterou os níveis de carbonilação de proteínas em células de
macrófagos (Figura 2 C). De forma semelhante aos efeitos observados na
peroxidação lipídica, o co-tratamento com extrato em células de macrófagos
induzidas por LPS bloqueou o aumento dos níveis de carbonilação de proteínas
(Figura 2 D). Curiosamente, o teor de tiol proteico não foi alterado pelo tratamento
com o extrato. Contudo, os co-tratamentos em células de macrófagos induzidas por
LPS bloquearam o efeito mediado por LPS no teor de tiol de proteína (Figura 2 E).
A atividade das enzimas antioxidantes foi alterada pelo tratamento com o extrato
foliar. Observamos uma diminuição nas atividades de CAT e SOD em células
tratadas isoladamente com o extrato de T. subulata (Figura 2 F e G). Nas células de
macrófagos induzidas por LPS, o co-tratamento com o extrato bloqueou efeitos em
atividades de CAT e SOD (Figura 2 F e G). Além disso, os efeitos observados nas
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atividades das enzimas antioxidantes foram dose dependentes (Figura 2 F e G).
Juntos, esses dados indicam que o extrato foliar de T. subulata apresenta
propriedades antioxidantes que resultam na modulação de parâmetros redox
induzidos por LPS.
Para confirmar as propriedades antioxidantes do extrato, avaliamos a produção
de EROs/ERNs em células de macrófagos tratadas com extrato foliar utilizando o
ensaio de oxidação em DCFH em tempo real. Observamos que o extrato em todas
as concentrações inibiu a produção de EROs/ERNs celular (Figura 2 H). Outro
método de confirmação que usamos foi o co-tratamento de células de macrófagos
induzidas por LPS e a taxa de produção de espécies reativas intracelulares foi
avaliada por fluorescência de DCF. Portanto, mais uma vez o tratamento e o cotratamento com o extrato exibem propriedades antioxidantes (Figura 2 H), que foi
responsável pela diminuição da detecção de EROs/ERNs em ensaios de DCFH.
Juntos, estes resultados demonstram que o extrato foi eficaz e capaz de reduzir a
produção de EROs/ERNs celular e prevenir o aumento dos níveis de EROs/ERNS
quando as células são expostas a condições de estresse oxidativo.
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Figura 2. Parâmetros de viabilidade celular e estresse oxidativo em células RAW 264.7 tratadas com extrato das folhas
de Turnera subulata estimuladas com lipopolissacárideo (LPS) (1 μg/mL) durante 24 h e co-tratadas com o extrato das
folhas de T. subulata por 24 h. As células RAW 264.7 foram tratadas com extrato nas concentrações de 0,5; 5 e 500 μg/mL.
Foram realizados diferentes ensaios para avaliar a viabilidade celular após incubação; o LPS (1 μg/mL) foi utilizado como
controle positivo para a perda de viabilidade: (A) ensaio de redução do MTT; (B) ensaio de incorporação de SRB. Parâmetros
do estresse oxidativo; (C) níveis de carbonilação foram quantificados a fim de avaliar os danos oxidativos das proteínas
celulares; (D) níveis de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS); peroxidação lipídica celular (E); níveis de tiol foram
avaliados para verificar a modificação redox. As atividades das enzimas antioxidantes (F) catalase (CAT) e (G) superóxido
dismutase (SOD). Produção de espécies reativas intracelulares por células RAW 264,7 submetidas ao tratamento com extrato.
(H). As células foram tratadas com diferentes concentrações de extrato por 1 h e a produção total de espécies reativas por
células vivas foi avaliada pelo tempo de ensaio de oxidação de DCFH; utilizou-se LPS (1 μg/mL) como controle positivo para a
produção de espécies reativas e a intensidade de fluorescência foi calculada em relação às células de controle. O grupo
controle é representado em todos os gráficos por "Control". Os dados representam a média ± S.E.M. de três experimentos
independentes (n = 6 por grupo). ANOVA unidirecional seguida pelo teste post hoc de Tukey, * p <0,05 versus o grupo
controle. 210 x 272 mm (72 x 72 DPI).

32

Os EROs/ERNs estão envolvidos na gênese da resposta inflamatória. Devido às
vias de sinalização celular que poderiam ser afetadas pelo estresse oxidativo
durante a resposta inflamatória, decidimos investigar os efeitos do extrato em
proteínas-cinases ativadas por mitógeno (MAPKs), que são uma família de proteínas
envolvidas na sinalização da resposta inflamatória. Analisamos os efeitos do extrato
foliar de T. subulata na resposta inflamatória mediada através do tratamento com
LPS em células de macrófagos no estado de ativação das MAPKs ERK ½,
SAPK/JNK e p38. A fosforilação de MAPK é geralmente desencadeada dentro de
poucos minutos após a estimulação celular; por isso os macrófagos foram préincubados com extrato em diferentes doses durante 60 min e depois adicionou-se
LPS 1 μg/mL às células. Subsequentemente, realizou imunoblots para detectar as
formas fosforiladas (isto é, ativas) destas proteínas cinases. Sabe-se que o
tratamento com LPS estimula a fosforilação ERK ½, JNK e p38 em poucos minutos.
A fosforilação de ERK½ aumentou de forma constante com o tempo e atingiu o pico
aos 60 min, enquanto que a ativação de p38 e JNK atingiu um pico aos 30 min de
incubação. O co-tratamento com o extrato de folhas de T. subulata na concentração
de 500 μg/mL inibiu a fosforilação induzida por LPS de ERK½ (Figura 3 A). Em p38
(Figura 3 C), não foram observadas alterações nos estados de ativação em células
de macrófagos que foram co-tratadas com o extrato. Foi observado comportamento
semelhante na ativação de SAPK/JNK (Figura 3 B). Estes resultados indicam que o
extrato das folhas de T. subulata foi capaz de bloquear efeitos em células através
dos estados de ativação de ERK½. Os outros membros das proteínas MAPK
avaliadas não foram modulados pelos tratamentos com o extrato foliar de T.
subulata.
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Figura 3. Efeito da pré-incubação do extrato das folhas de Turnera subulata (0,5 e 5 μg/mL) na
fosforilação de (A) EKR ½ (60 min); (B) SAPK/JNK (30 min) e (C) p38 (30 min), em células RAW
264,7 e RAW 264.7 estimuladas por LPS. As imagens representativas (western blots) revelam a
detecção de isoformas fosforiladas de EKR ½, SAPK/JNK e p38. Os gráficos exibem a quantificação
relativa de isoformas fosforiladas de EKR ½, SAPK/JNK e p38 em relação ao seu imunoconteúdo
total. Os dados representam a média ± S.E.M. de três experiências independentes (n = 3 por grupo).
ANOVA unidirecional seguida pelo post hoc e teste de Tukey, * p <0,05 versus o grupo controle. 323
x 139 mm (72 x 72 DPI).

Durante a resposta celular induzida pelo tratamento com LPS, ocorre secreção
de citocinas, tais como TNF-α e IL-1β. Estas citocinas regulam processos celulares
críticos, tais como apoptose, inflamação e proliferação. Nesse trabalho, foi
observado que o co-tratamento com 500 μg/mL de extrato de folha de T. subulata
reduziu a secreção tanto de TNF-α como de IL-1β (Figura 4 D e E) em macrófagos
induzidas por LPS. As outras concentrações utilizadas no co-tratamento não
bloquearam a secreção de TNF-α e IL-1β mediada por LPS. Nos macrófagos, o
receptor tipo 4 (TLR4) pode ser modulado pelo tratamento com LPS. Além disso,
também é conhecido que RAGE e CD40 têm a sua expressão modulada durante o
processo inflamatório induzido por LPS. Portanto, decidimos investigar o
imunoconteúdo desses receptores em células tratadas com LPS e co-tratadas com
extrato das folhas de T. subulata. Descobriu-se que o co-tratamento com o extrato
não inibiu o aumento de TLR4 mediado pelo tratamento com LPS (Figura 4 A).
Contudo, os efeitos mediados por LPS em RAGE e imunoconteúdo de CD40 foram
inibidos através do co-tratamento com extrato de folha de T. subulata na
concentração de 500 μg/mL (Figura 4 A e B). Tomados em conjunto, esses dados
indicam que o extrato de folha de T. subulata usado em nosso estudo tem
propriedades anti-inflamatórias. Além disso, os resultados encontrados aqui
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sugerem que a ação do extrato foliar pode ser desencadeada pela inativação de
ERK½.

Figura 4. Efeito do extrato das folhas de Turnera subulata (0,5 e 5 μg/mL) nos biomarcadores
inflamatórios bem como a liberação de citocinas. (A) TLR-4, (B) CD40 e (C) imunoconteúdo de
RAGE em células RAW 264,7 e RAW 264,7 estimuladas por LPS, após 24 h. Imagens
representativas (western blots) revelam imunoconteúdo de detecção de proteínas em homogenatos
celulares totais. Os gráficos mostram a quantificação relativa do imunoconteúdo de proteínas em
relação ao seu imunoconteúdo total de β-actina. (D) TNF-α, e (E) teor de IL-1β em meio de
incubação. A libertação de citocinas foi realizada por ELISA. Os dados representam a média ± S.E.M.
de três experimentos (n = 3 por grupo para western blotting e n = 6 por grupo para ensaios ELISA).
ANOVA unidirecional seguido pelo teste post hoc de Tukey, * p <0,05 versus o grupo controle. 316 x
224 mm (72 x 72 DPI).

4.2 Discussão- Turnera subulata

O papel que os extratos de plantas exercem na medicina tradicional vem
sendo cada vez mais estudado. As propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias
e antioxidantes de diversos extratos têm sido associadas a inúmeros metabólitos
secundários encontrados em diferentes partes das plantas. Os efeitos benéficos
descritos para estas moléculas estimularam a utilização de produtos vegetais
naturais em suplementos nutricionais. Além disso, inúmeros autores sugeriram a
relação positiva entre o consumo de produtos naturais e diminuição do risco de
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doenças crônicas (MUKHTAR et al., 2008; LÓPEZ-ALARCÓN e DENICOLA, 2013).
Neste sentido, o uso de extratos vegetais ao longo dos anos vem se mostrando uma
ferramenta promissora para prevenir e diminuir o aparecimento de doenças crônicas.
Nosso trabalho demonstra os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios do
extrato foliar de Turnera subulata, quando utilizado em um modelo de inflamação in
vitro. O extrato foliar diminuiu a peroxidação lipídica e a carbonilação proteica, o que
foi evidenciado por meio de efeitos dose dependentes durante o tratamento induzido
por LPS. As atividades de CAT e SOD também foram moduladas, principalmente o
co-tratamento com LPS. Autores descreveram recentemente que o gênero Turnera é
uma fonte de compostos secundários diferentes, tais como fenólicos, alcaloides,
glicosídeos cianogênios, esteroides, saponinas e flavonoides que provavelmente
estão associados aos efeitos positivos de produtos vegetais (KUMAR et al., 2005;
SPERANZA, 2007; SZEWCZYK e ZIDORN, 2014). Alguns destes compostos podem
exibir atividades antioxidantes mais elevadas, sendo sugerido em diversos estudos a
sua utilização para reduzir a produção de EROs/ERNs em sistemas biológicos.
As propriedades antioxidantes de metabólitos secundários de plantas podem
ser exercidas por diferentes mecanismos. Os autores relatam que compostos
encontrados em plantas podem atuar como agentes redutores, como eliminadores
de radicais livres, quelantes de íons metálicos que são cofatores de enzimas que
catalisam reações oxidativas, inibidores de oxidases, terminadores de reações
radicalares em cadeia e estabilizadores de radicais livres (RICE-EVANS et al., 1997;
RUIZ-LARREA et al., 1997). Para reforçar esses achados, sabe-se que os
compostos fenólicos estão associados à diminuição da produção de O2•⁻ (ROLEIRA
et al., 2015; COSTA et al., 2012). Além disso, são capazes de inibir a formação de
radicais hidroxila (OH.) em um sistema contendo ferro e peróxido de hidrogênio
(H2O2) por meio da reação de Fenton (WANG et al., 2013; MORETTI et al., 2012).
Demonstramos então que o extrato foliar de T. subulata foi capaz de reduzir a
peroxidação lipídica e a carbonilação de proteínas em macrófagos induzidos por
LPS. O tratamento com LPS é conhecido por aumentar a produção de O 2•⁻ e •OH
em células de macrófagos. Portanto, nossa descoberta sugere que o extrato exerceu
efeito antioxidante e que esses efeitos podem estar associados a compostos
secundários presentes nesse extrato, com ação sinérgica desses compostos
biológicos.
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A capacidade do gênero Turnera na modulação de enzimas por inibição/
ativação tem sido relatada em diferentes estudos. Sabe-se que o extrato de Turnera
diffusa tem propriedades para inibir a enzima aromatase. A maior parte desse efeito
foi associado ao maior teor de flavonoides no extrato (ZHAO et al., 2008). No
entanto, não está claro os efeitos do gênero Turnera na modulação de enzimas
antioxidantes responsáveis pela diminuição de EROs/ERNs. Curiosamente,
descobrimos que o extrato foliar de T. subulata foi capaz de modular as atividades
das enzimas antioxidantes, como as atividades de CAT e SOD, em células de
macrófagos. Estes efeitos foram mais claros nas células de macrófagos induzidas
por LPS. É bem descrito que o tratamento com LPS em macrófagos leva a uma
diminuição do sistema de transferência de elétrons, aumentando assim a taxa de
produção de O2•⁻ (AWAD et al., 2011; WANG et al., 2007; ZHOU et al., 2011).
Nossos resultados confirmaram o aumento da atividade de SOD e da produção
de O2•⁻ durante o tratamento em células de macrófagos induzido por LPS. Além
disso, foi observado uma diminuição na atividade de CAT. Nestes termos, está bem
descrito que O2•⁻ é um inibidor de CAT (PASQUALI et al., 2008; GELAIN et al.,
2008). O co-tratamento com T. subulata, inibiu a diminuição das atividades de CAT e
SOD de células de macrófagos induzidas por LPS. Estes efeitos corroboram com os
dados encontrados na peroxidação lipídica e carbonilação de proteínas, onde o
extrato foliar mostrou propriedades antioxidantes durante o co-tratamento. Sabe-se
que parte das propriedades biológicas e funções envolvendo estrutura de proteína,
catálise enzimática e vias de sinalização redox dependem do estado redox das
células. Este último pode levar as células durante a proliferação para diferenciação
e/ou inflamação (GELAIN et al., 2008; WINTERBOURN e HAMPTON, 2008). Além
disso, inúmeros relatos demonstraram que o aumento da carbonilação de proteínas
pode estar envolvido na formação de agregados proteicos, que podem culminar na
disfunção celular generalizada (BOURDON e BLACHE, 2001). O aumento dos
danos nas proteínas pode resultar em aumento do ferro livre, devido à sua libertação
de ferritina danificada e outras proteínas contendo ferro, favorecendo a manutenção
do estado pró-oxidativo. A correlação entre danos proteicos e resposta inflamatória
está relacionada com o aumento da produção de EROs/ERNs que ocorre durante a
resposta inflamatória. A diminuição da produção de EROs/ERNs está associada à
resposta anti-inflamatória e moléculas biológicas que apresentam atividades para
inibir a produção de EROs/ERNs são alvo de estudos recentes (CHENG et al., 2013;
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VEIT et al., 2015). Nesse trabalho, descobrimos que o extrato foliar de T. subulata
foi capaz de reduzir o dano em proteínas e lipídios em células de macrófagos
submetidas ao tratamento com LPS. A inibição de danos em moléculas biológicas
pode contribuir para a manutenção da estrutura e função das proteínas e lipídios, o
que por sua vez leva à resposta anti-inflamatória no organismo (HÖHN e GRUNE,
2013; DAVIES, 2001).
Durante a resposta pró-inflamatória, ocorre caracteristicamente a liberação de
citocinas, tais como IL-1β e TNF-α. A IL-1β é um importante mediador envolvido na
resposta inflamatória das células (GELAIN et al., 2011; ANDRADES et al., 2012). Em
relação a esse aspecto, nosso estudo demonstrou que o co-tratamento com extrato
foliar de T. subulata induz a inibição da secreção de IL-1β em macrófagos induzidos
por LPS. Curiosamente, o co-tratamento com extrato foliar inibiu parcialmente o
aumento do imunoconteúdo de TLR4. Sabe-se que o tratamento com LPS induz a
expressão de TLR4 e que a expressão deste receptor está associada com resposta
inflamatória. A classe de receptores TLR está envolvida na ativação de diferentes
vias celulares que regulam a expressão de citocinas, incluindo IL-1β (SHON et al.,
2015). A secreção de TNF-α também foi inibida pelo co-tratamento com o extrato. O
TNF-α é conhecido por regular as respostas pró-inflamatórias em diferentes células,
como as células endoteliais e contribui para um aumento da produção de
EROs/ERNs em células do sistema imunológico envolvidas na resposta inflamatória
(TILSTRA et al., 2014). O envolvimento do CD40 na inflamação é bem conhecido,
uma vez que é responsável pela regulação de diferentes vias envolvidas na
expressão de citocinas tais como TNF-α e IL-1β (GEORGOPOULOS et al., 2006).
Os nossos resultados mostraram que o co-tratamento com o extrato foi capaz de
inibir a expressão de CD40 e RAGE em macrófagos induzidos por LPS. Tomados
em conjunto, os nossos resultados demonstram que o extrato foliar de T. subulata
tem propriedades anti-inflamatórias.
O co-tratamento com o extrato também inibiu a fosforilação de ERK½. A
associação de vias de sinalização de MAPKs durante a resposta inflamatória foi
demonstrada em numerosos relatos. Além disso, a ativação de MAPKs transitória
está associada à proliferação celular, enquanto que a ativação prolongada de
MAPKs pode estar envolvida na morte celular. Trabalhos prévios têm demonstrado o
envolvimento da ativação de MAPKs em mecanismos reguladores da expressão de
RAGE, CD40, TNF-α, IL-1β e TLR4 em modelos induzidos por LPS (FREUND et al.,
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2010). Em parte, os efeitos do tratamento LPS em MAPKs podem ser mediados por
meio do envolvimento de EROs/ERNs. A ativação de MAPKs pode estimular
diferentes fatores de transcrição, como o fator nuclear kappa B (NF-κB), o fator 2
nuclear relacionado a E2 (NRF2) e p53, que são classicamente conhecidos por seus
papéis ubíquos em respostas inflamatórias, imunes, relacionadas ao estresse e
regulação da sobrevivência celular em todos os tecidos (RYTER et al., 2002). A
inibição da fosforilação de MAPK mediada por LPS tem sido sugerida como um
mecanismo anti-inflamatório para diferentes compostos biológicos em numerosos
estudos. Estes efeitos, pelo menos em parte, são devidos a MAPKs que sinalizam o
bloqueio, que por sua vez conduz à inibição da ativação de fatores de transcrição
tais como NF-κB e diminuem a expressão de citocinas em macrófagos e outras
células do sistema imunológico (GAESTEL et al., 2009). Portanto, nossos resultados
indicam fortemente que o extrato foliar de T. subulata tem a capacidade de
modulação das vias de sinalização MAPK. Especulamos que a inibição da
fosforilação de ERK½ mediada pelo extrato era capaz de bloquear a resposta
inflamatória em células de macrófagos. A mesma dose de extrato que inibiu a
fosforilação de ERK½ em macrófagos induzidos por LPS, bloqueou também o
aumento do imunoconteúdo de RAGE e CD40, reduzindo a secreção de TNF-α e IL1β.
Em conclusão, os resultados aqui apresentados demonstram pela primeira
vez que o extrato foliar de T. subulata apresenta propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. Desta forma, os dados reforçam a importância dos potenciais
benefícios para a saúde que o consumo de plantas do género Turnera pode
promover. Nossos resultados também podem ser úteis para uma melhor
compreensão das propriedades e mecanismos de ação mediados por compostos de
plantas do gênero Turnera.
4.3 Resultados- Anacardium occidentale
Os macrófagos RAW 264.7 foram tratadas com extrato de Anacardium
occidentale em concentrações de 0,5, 5 e 500 μg/mL (Figura 5) para determinação
da viabilidade. O tratamento com 500 μg/mL de extrato foliar diminuiu
significativamente a viabilidade celular durante as primeiras 24 h. Em contrapartida,
isso não foi visualizado nas duas concentrações mais baixas indicadas e

39

confirmadas através dos testes MTT e SRB. Ao mesmo tempo, analisamos os
efeitos do co-tratamento durante a resposta inflamatória mediada pelo tratamento
com LPS 1 μg/mL. Em concentrações de 0,5 μg/mL e 5 μg/mL, o co-tratamento com
o extrato inibiu a diminuição da viabilidade celular mediada por LPS (Figura 5).
Figura 5 A

B

Figura 5. Parâmetros de viabilidade celular e estresse oxidativo em células RAW 264.7 tratadas
com extrato de folha de Anacardium occidentale por 24 h. As células RAW 264.7 foram tratadas
com extrato foliar em concentrações diferentes - 0,5, 5 e 500 μg/mL. Foram realizados diferentes
ensaios para avaliar a viabilidade celular após a incubação; o LPS (1 μg/mL) foi utilizado como
controle positivo para a perda de viabilidade. (A) Ensaio de MTT e (B) Ensaio de incorporação de
SRB. O grupo de controle é representado em todos os gráficos por "Control". Os dados representam
a média ± S.E.M. de três experiências independentes (n = 6 por grupo). ANOVA unidirecional seguido
pelo teste post hoc de Tukey, * p <0,05 versus o grupo controle.

Os níveis de peroxidação lipídica e carbonilação das proteínas diminuíram
nas concentrações de 0,5 e 5 μg/mL (Tabela 2) quando comparados ao grupo
controle em células tratadas com extrato foliar durante 24 h. Adicionalmente, o cotratamento de células com o extrato bloqueou o efeito mediado por LPS em células
de macrófagos tanto na peroxidação lipídica como na carbonilação de proteínas
(Tabela 2). Em contraste, o teor de tiol proteico não foi alterado pelos tratamentos
com o extrato (Tabela 2). Curiosamente, o co-tratamento com doses de 0,5 μg/mL e
5 μg/mL inibiu o efeito mediado por LPS no teor de tiol proteico em células de
macrófagos (Tabela 2).
A atividade das enzimas antioxidantes foi modificada durante o tratamento
com o extrato das folhas de A. occidentale. No entanto, esses efeitos só foram

40

observados em células estimuladas por LPS. As atividades de CAT e SOD em
células tratadas com extrato de folha sem estimulação com LPS não mostraram
alterações significativas (Tabela 2). No entanto, verificou-se que o extrato das folhas
impediu os efeitos estimulados pelo LPS nas atividades CAT e SOD (Tabela 2).
Estes efeitos foram observados em células tratadas com extrato das folhas na
concentração de 5 μg/mL. Dessa forma, esses dados fornecem evidências de que o
extrato das folhas de A. occidentale exibem propriedades antioxidantes que
resultaram na inibição do dano redox induzido pelo LPS.
Tabela 2- Parâmetros de estresse oxidativo

Legenda: Parâmetros de estresse oxidativo: os níveis de grupos carbonil foram quantificados para avaliar o dano oxidativo a
proteína celular. Os níveis de espécies reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS) foram avaliados como um índice para a
peroxidação lipídica celular; e os níveis de proteínas tiol foram avaliados para verificar a modificação redox da proteína. As
atividades das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD) também foram avaliadas. Os dados
representam a média ± S.E.M. de três experiências independentes (n = 6 por grupo). ANOVA unidirecional seguido do teste
post hoc de Tukey, * p <0,05 versus o grupo controle; ** p <0,05 vs grupo tratado.

O ensaio de oxidação de DCFH em tempo real foi utilizado para avaliar a
produção de EROs/ERNs em células de macrófagos tratados com o extrato das
folhas de A. occidentale. Observou-se a inibição na produção de EROs/ERNs celular
nas concentrações de 0,5 e 5 μg/mL (Figura 6). Reafirmando as propriedades
antioxidantes do extrato, a produção de espécies reativas intracelulares no cotratamento de macrófagos estimulados por LPS foi avaliada por fluorescência DCF
(Figura 6). Nossos resultados mostraram que o tratamento com extrato foliar foi
capaz de diminuir a detecção de EROs/ERNs em ensaios DCFH.
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Figura 6

Figura 6. Células tratadas com diferentes concentrações de extrato das folhas de Anacardium
occidentale durante 1 h e a produção total de espécies reativas por células vivas avaliada pelo
ensaio de oxidação de DCFH em tempo real; O LPS (1 μg/mL) foi utilizado como um controle
positivo para a produção de espécies reativas e a intensidade de fluorescência foi calculada em
relação às células do controle. O grupo de controle é representado em todos os gráficos por "Control".
Os dados representam a média ± S.E.M. de três experiências independentes (n = 6 por grupo).
ANOVA unidirecional seguido do teste post hoc de Tukey, * p <0,05 versus o grupo controle; ** p
<0,05 vs grupo tratado.

A secreção de citocinas inflamatórias tais como TNF-α e IL-1β é induzida
quando células de macrófagos são estimuladas por LPS. Demonstramos então, que
o co-tratamento com o extrato das folhas de A. occidentale mediou uma redução na
secreção de TNF-α e IL-1β (Figura 7) em diferentes concentrações. Tomados em
conjunto, esses dados sugerem que o extrato das folhas de A. occidentale possuem
propriedades anti-inflamatórias.
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Figura 7 A

B

Figura 7. Os níveis de IL-1β (A) e TNF-α (B) no meio de incubação. A detecção de citocinas foi
realizada por ensaios ELISA. O grupo de controle é representado em todos os gráficos por "Control".
Os dados representam a média ± S.E.M. de três experiências independentes (n = 6 por grupo).
ANOVA unidirecional seguido do teste post hoc de Tukey, * p <0,05 versus o grupo controle; ** p
<0,05 vs grupo tratado.
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4.4 Discussão- Anacardium occidentale
Nos últimos anos, uma vasta diversidade de metabólitos secundários
produzidos a partir das plantas tem sido alvo de estudos, principalmente devido às
propriedades redox, anti-inflamatórias e antitumorais (GANDHI et al., 2016;
MARTINEZ-KLIMOVA, 2016; OGUNGBE et al., 2016; ROLEIRA et al., 2015). Nestes
termos, a Anacardium occidentale é uma das espécies que no Nordeste do Brasil
têm maior importância para a saúde pública (BITU et al., 2015). Normalmente, o
extrato desta planta é usado terapeuticamente com objetivos medicinais para o
tratamento de diferentes doenças, incluindo: inflamação, diabetes, arteriosclerose,
doenças respiratórias, até distúrbios neurodegenerativos (BITU et al., 2015). No
entanto, os efeitos apresentados por extratos de diferentes tecidos da A. occidentale
continuam sem ser elucidados. Nossos dados revelam evidências de que o extrato
das folhas de A. occidentale podem exibir atividades antioxidantes e antiinflamatórias em um sistema biológico.
Primeiro, investigamos a viabilidade das células tratadas com extrato das
folhas de A. occidentale. Os ensaios de MTT e SRB foram realizados para avaliar a
viabilidade/toxicidade

do

extrato

em

células

de

macrófagos

RAW

264.7.

A dose mais elevada de 500 μg/mL de tratamento com extrato inibiu
significativamente a viabilidade celular. Porém, em menores concentrações, o
extrato foliar de A. occidentale não mostrou alterações na viabilidade celular.
Quando as células foram estimuladas por LPS, as doses mais baixas do cotratamento de 0,5 e de 5 μg/mL inibiram a diminuição da viabilidade celular mediada
por LPS. Sabe-se que a composição fitoquímica da A. occidentale apresenta
compostos fenólicos, tais como quercetina, antocianinas e taninos (VISWANATH et
al., 2016; ABREU et al., 2013; TROX et al., 2010). Esses compostos fitoquímicos
estão associadas as várias atividades biológicas, incluindo atividades antioxidantes,
apoptóticas, antiapoptóticas e anti-inflamatórias (GORLACH et al., 2015). Estudos
anteriores demonstraram que o tratamento com LPS em células de macrófagos leva
a comprometimento do sistema de transferência de elétrons, aumentando assim a
taxa de produção do O2⁻∙ e, além disso, o dano em lipídios, proteínas e DNA (MILIS
et al., 2016). A consequência desses danos é uma diminuição da viabilidade celular.
Nossos resultados mostraram que o co-tratamento do extrato das folhas inibiu a
diminuição da viabilidade celular nas células estimuladas com o LPS. Sugerimos que
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o efeito observado na viabilidade celular pode ser associado a diferentes compostos
presentes no extrato das folhas de A. occidentale, que estão associados a
propriedades antioxidantes.
Sabe-se que a produção de EROs/ERNs é um processo que ocorre
naturalmente durante o metabolismo celular, no entanto níveis mais altos de
produção de EROs/ERNs têm sido associados a comprometimento das funções
metabólicas (SANZ e STEFANATOS, 2008). Plantas e derivados apresentam uma
diversidade de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Com base nessas
características, há um estimulo na ingestão desses produtos, principalmente por
ajudar a manter as funções dos sistemas biológicos (ROLEIRA et al., 2015). Além
disso, vários estudos demonstraram o envolvimento de EROs/ ERNs com maior
risco e incidência de doenças crônicas, como arteriosclerose, doenças respiratórias,
diabetes e distúrbios neurodegenerativos (WEN et al., 2013). Essas descobertas
reforçam o uso de extratos de plantas por meio de chá, suco ou suplementação de
alimentos como mecanismo para melhorar o tratamento e/ou prevenção dessas
diferentes condições patológicas (DAVIS et al., 2007; RICO et al., 2016). Nossos
resultados mostram pela primeira vez que o tratamento com extrato das folhas de A.
occidentale em diferentes doses exibe efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios em
células de macrófagos.
O extrato inibiu os efeitos mediados por LPS nos parâmetros redox quando
utilizados como co-tratamento em células de macrófagos estimuladas por LPS. O
extrato das folhas diminuiu a peroxidação lipídica, a carbonilação de proteínas e o
teor de tiol proteico. As atividades de CAT e SOD também foram moduladas pelo
extrato das folhas de A. occidentale. Uma classe de compostos presentes na A.
occidentale que foram associados com efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e
antitumorais são ácidos anacárdicos (AAs) (OMANAKUTTAN et al., 2012; TROX et
al., 2010; KUBO et al., 2008; HA et al., 2005; GENY et al., 2016; HAMAD et al.,
2015; LEE et al., 2009; WANG et al., 1998). Estes compostos provavelmente
contribuem para reduzir EROs/ERNs. Deste modo, os AAs são eficazes pois
induzem a inibição de enzimas pró-oxidantes responsáveis pela produção de
EROs/ERNs. Os AAs também apresentam propriedades químicas de quelar íons
metálicos divalentes e, portanto, podem reduzir as reações que desencadeiam a
produção de EROs/ERNs, como ocorre na reação de Fenton (GENY et al., 2016;
MASUOKA et al., 2004; TSUJIMOTO et al., 2007). Nas células estimuladas por LPS,
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a formação de ambos o O2•⁻ e o radical hidroxila (•OH) está relacionada com os
danos oxidativos observado nas células. Com relação a produção de EROs/ERNs,
avaliados por meio do ensaio DCF, nossos resultados fornecem evidências que
confirmam que o LPS induz essas alterações. Do mesmo modo, o co-tratamento
com extrato das folhas evita essas alterações. De acordo com os dados sugerimos
que o extrato das folhas de A. occidentale apresentam propriedades antioxidantes
que induzem a resposta celular a lesões, principalmente com a modulação dos
parâmetros redox.
Durante a resposta pró-inflamatória em células estimuladas por LPS ocorre
caracteristicamente a libertação de citocinas, como IL-1β e TNF-α. A ação de IL-1β é
bem caracterizada (SCHETT et al., 2016). O bloqueio da ação/secreção de IL-1β
tem sido associado a respostas anti-inflamatórias (SCHETT et al., 2016). Estes
resultados demonstraram que o co-tratamento com extrato das folhas em diferentes
doses foi capaz de mediar a inibição da secreção de IL-1β em macrófagos
estimulados com LPS. A importância na inibição da secreção/ativação de IL-1β tem
sido associada à diminuição da ativação inflamatória e, portanto, a resposta
fisiológica mediada principalmente por células de macrófagos (CONFORTIANDREONI et al., 2011; LAMKANFI et al., 2012; STROWIG et al., 2012). A secreção
de TNF-α também coopera com o sistema imunológico para induzir inflamação em
condições patológicas (WYNN et al., 2013). Nas células-alvo, o TNF-α está
envolvido na produção de EROs/ERNs (GAN et al., 2016). Ainda não está claro os
mecanismos envolvidos nas vias de sinalização de TNF-α para induzir a produção
de EROs/ERNs, no entanto, foram demonstrados que esta citosina altera a função
mitocondrial e como consequência, aumenta a produção de EROs (GALKIN et al.,
2016).
Dessa forma, mostramos que o tratamento com extrato das folhas de A.
occidentale bloqueou a secreção de citocinas, como IL-1β e TNF-α em células de
macrófagos estimuladas com LPS. Esses achados demonstram que esse extrato
pode apresentar propriedades anti-inflamatórias. Nossos dados sugerem que os
efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes observados em nosso estudo são derivados
do efeito sinérgico de compostos biológicos presentes no extrato das folhas de A.
occidentale.
Em conclusão, os resultados apresentados demonstram pela primeira vez que
o extrato das folhas de Anacardium occidentale exibe propriedades antioxidantes e
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anti-inflamatórias em um sistema biológico. Além disso, nossos dados fornecem
evidências que reforçam a importância dos potenciais benefícios para a saúde
associados ao consumo que derivado de A. occidentale podem promover. Nossas
descobertas também contribuem para melhorar a compreensão das propriedades e
do mecanismo de ação mediado pelos compostos biológicos de A. occidentale.
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5 CONCLUSÃO
Os resultados demonstram que os extratos das folhas de Turnera subulata e
Anacardium occidentale apresentaram atividades antioxidantes que resultam na
modulação de parâmetros redox induzidos por LPS nos macrófagos RAW 264.7
estimulados por LPS. Os extratos na maioria dos tratamentos não alteraram a
viabilidade celular, apenas o tratamento com 500 μg/mL da A. occidentale, porém
observamos que o co-tratamento com os extratos conseguiu bloquear a diminuição
da viabilidade celular mediada por LPS. Já com relação as propriedades
antioxidantes que foram avaliadas, os extratos, quando utilizados isoladamente não
alteraram os níveis de peroxidação lipídica, carbonilação de proteínas e conteúdo de
tiol proteico entretanto, em células de macrófagos induzidas por LPS foi observado
uma diminuição dos níveis de peroxidação lipídica em células de macrófagos que
receberam co-tratamento com o extrato, em alguns deles de forma dose
dependente. Com relação à atividade das enzimas antioxidantes, observamos uma
diminuição nas atividades de CAT e SOD em células tratadas isoladamente com os
extratos e que o co-tratamento bloqueou os efeitos do LPS, além disso, os efeitos
observados em um dos extratos foram dependentes da dose. Para confirmar as
propriedades antioxidantes dos extratos, verificamos que os extratos em todas as
concentrações inibiram a produção de EROs/RNS celular.
Os resultados também demonstram que os extratos das folhas de T. subulata
e A. occidentale apresentaram atividades anti-inflamatorias devido a modulação de
vias de sinalização celular que poderiam ser afetadas pelo estresse oxidativo
durante a resposta inflamatória. Observamos que os extratos conseguiram modular
a fosforilação em alguns membros das MAPKs (ERK ½, SAPK/JNK e p38) e o cotratamento em algumas concentrações dos extratos reduzir a secreção tanto de
TNF-α como de IL-1β. Além disso, vimos que os extratos não inibiram o aumento de
TLR4 mediado pelo tratamento com LPS. Contudo, os efeitos mediados por LPS em
RAGE e CD40 foram inibidos através do co-tratamento com os extratos usados.
Com isso, os resultados encontrados aqui sugerem que a ação dos extratos pode
ser desencadeada pela inativação de ERK½.
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