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RESUMO 

 

Avaliação do potencial antinociceptivo e anti-inflamatório do pectinolídeo “E” isolado das 

inflorescências de Hyptis pectinata (Lamiaceae). Fernanda Rodrigues Santana, Universidade 

Federal de Sergipe, 2019. 

 

A Hyptis pectinata (Lamiaceae) apresenta elevado potencial terapêutico devido à  presença  

de  óleos  essenciais  e  de  metabólitos  secundários bioativos. No estado de Sergipe, a 

espécie H. pectinata, comumente conhecida como “canudinho” ou “sambacaitá”, é utilizada 

em algumas comunidades para o tratamento de inflamações, infecções bacterianas, dor e 

câncer. Em vista disso, é necessário uma maior investigação sobre os metabólitos secundários 

provenientes dessa espécie, uma vez que foi evidenciado em outros estudos que a fração 

enriquecida com pectinolídeos apresenta atividade antinociceptiva e anti-inflamatória em 

modelos experimentais de formalina na pata e peritonite induzido por carragenina nas doses 

de 100 e 200 mg/kg, confirmando assim o potencial terapêutico da H. pectinata. Dessa forma, 

o presente estudo visa isolar e purificar o pectinolídeo “E” das inflorescências de H. pectinata 

e avaliar seu efeito antinociceptivo e anti-inflamatório do pectinolídeo “E” em camundongos.  

Para obtenção dos extratos das inflorescências utilizou-se a turboextração e como solvente 

extrator o etanol, realizou-se a partição líquido-líquido utilizando diclorometano, a partir de 

uma solução etanol/água, 60:40 (v/v), contendo o extrato. Posteriormente foi realizado o 

isolamento dos pectnolídeos utilizando-se colunas de vidro abertas empacotadas com sílica 

gel 60 (70-230 mesh), no modo de eluição gradiente 3:1:1; 2:2:1; 2:1:2; 0:1:4 (hexano, 

diclorometano e acetona). Para a purificação e isolamento dos pectinolídeos foi empregado 

CLAE utilizando coluna C18 Luna (250 x 21,2 mm, 10 μ), vazão de 16 mL/min, Volume de 

injeção= 800 μL. A detecção foi realizada por UV a 210 nm e a fase móvel MeOH/H2O 

(50/50). As substâncias foram identificadas por técnicas espectroscópicas, como RMN, e 

espectrometria de massas. Para avaliação dos efeitos farmacológicos do pectinolídeo E 

isolados, administrado por via oral, utilizou-se camundongos Swiss machos (20 a 30 g) com  

2  a  3  meses de idade. Foram realizados testes de nocicepção induzida por formalina, 

peritonite induzida por carragenina, edema de orelha induzido por acetato de 12-O-

tetradecanoilforbol (TPA), além da toxidade aguda determinada em artemia salina. Para tanto 

esse trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa animal (CEPA) n° do protocolo 

25/2017. Foram isoladas substâncias: um novo pectinolídeo, o pectinolídeo E e o hyptolídeo. 

No teste da formalina, o Pectinolídeo E, em todas as doses testadas, demonstrou atividade 

anti-inflamatória, com a redução do tempo de lambida na segunda fase do teste, (12,5 mg/kg; 

p<0,01; 25 mg/kg; p<0,001; 50 mg/kg; p<0,001 respectivamente). No teste da peritonite 

induzida por carragenina, todas as doses também apresentaram resultados significativos na 

redução do número de leucócitos totais e no número de células polimorfonucleares (p<0,001). 

Já o efeito tópico do Pectinolídeo E, foi demonstrado no teste de edema de orelha induzido 

por TPA, que apresentou redução do edema em todas as doses (0,1; 0,3; 1 mg/orelha 

p<0,001), porém na dosagem da MPO observou-se resultado significativo apenas na maior 

dose de (1 mg/orelha p<0,05). Já no teste de toxicidade aguda utilizando artemia salina o 

pectinolídeo E não demonstrou toxicidade frente ao meio ambiente. Por tanto o pectinolídeo 
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“E” demonstrou atividade anti-inflamatória nos modelos ensaiados, o que confirma o 

potencial terapêutico da H. pectinata. 

 

 

Palavras-chave: Hyptis pectinata; pectinolídeos; anti-inflamatório; antinociceptivo. 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of antinociceptive and anti-inflammatory potential of pectinolide "E" isolated from 

inflorescences of Hyptis pectinata (Lamiaceae). Fernanda Rodrigues Santana, Universidade 

Federal de Sergipe, 2019. 

 

 Hyptis pectinata (Lamiaceae) presents high therapeutic potential due to the presence of 

essential oils and bioactive secondary metabolites. In the state of Sergipe, H. pectinata, 

commonly known as "canudinho" or "sambacaita", is used in some communities to treat 

inflammation, bacterial infections, pain and cancer. In view of this, further research on the 

secondary metabolites of this species is needed, since it has been shown in other studies that 

the fraction enriched with pectinolide has antinociceptive and anti-inflammatory activity in 

experimental paw formalin and carrageenan-induced peritonitis at doses of 100 and 200 mg / 

kg, thus confirming the therapeutic potential of H. pectinata. Thus, the present study aims to 

isolate and purify the pectinolide "E" from the inflorescences of H. pectinata and to evaluate 

its nociceptive and anti-inflammatory effect of the pectinolide "E" in mice. In order to obtain 

the extracts of the inflorescences the turboextraction was used and the ethanol extractor was 

the liquid-liquid partition using dichloromethane from a 60:40 (v / v) ethanol / water solution 

containing the extract . Subsequently, the isolation of the pectnolides was performed using 

open glass columns packed with silica gel 60 (70-230 mesh), in the 3: 1: 1 gradient elution 

mode; 2: 2: 1; 2: 1: 2; 0: 1: 4 (hexane, dichloromethane and acetone). For the purification and 

isolation of the pectinolides, HPLC was used using Luna C18 column (250 x 21.2 mm, 10 μ), 

flow rate of 16 mL / min, injection volume = 800 μL. Detection was performed by UV at 210 

nm and the mobile phase MeOH / H2 O (50/50). The substances were identified by 

spectroscopic techniques, such as NMR, and mass spectrometry. For the evaluation of the 

pharmacological effects of pectinolide E isolated orally administered, male Swiss mice (20 to 

30 g) were used at 2 to 3 months of age. Tests of formalin-induced nociception, carrageenan-

induced peritonitis, 12-O-tetradecanoylforfole acetate (TPA) -induced ear edema, and acute 

toxicity determined on saline brine were performed. For this purpose, this work was approved 

by the ethics committee on animal research (CEPA) no. 25/2017. Substances were isolated: a 

new pectinolide, pectinolide E and hyptolide, but to date only hypotholide has biological 

studies. In the formalin test, Pectinolide E, at all doses tested, demonstrated anti-inflammatory 

activity, with reduction of licking time in the second phase of the test (12.5 mg / kg p <0.01, 

25 mg / kg p <0.001, 50 mg / kg, p <0.001 respectively). In the carrageenan-induced 

peritonitis test, all doses also showed significant results (12.5 mg / kg, 25 mg / kg, 50 mg / kg) 

in the reduction of total leukocyte count and number of polymorphonuclear cells (p <0.001 ). 

However, the topical effect of Pectinolide E was demonstrated in the TPA-induced ear edema 

test, which showed edema reduction at all doses (0.1, 0.3, 1 mg / ear p <0.001), but at the 

dosage of MPO which is an enzyme that is present in neutrophils and can be used to label the 

presence of these cells in inflamed tissues, a significant result was observed only at the 

highest dose of (1 mg / ear p <0.05). Already in the acute toxicity test using artemia salina 

pectinolide E showed no toxicity to the environment. Therefore pectinolide "E" demonstrated 



10 
 

anti-inflammatory activity in the models tested, which confirms the therapeutic potential of H. 

pectinata. 

 

 

Key words: Hyptis pectinata; pectinolides; anti-inflammatory; antinociceptive. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O uso de plantas medicinais faz parte de uma prática remoto, onde as primeiras 

civilizações foram responsáveis pela descoberta de algumas substâncias que curavam. Prática 

esta que se disseminou pela sociedade e vem sendo utilizada como recurso terapêutico natural 

para intervir no processo saúde/doença em diferentes culturas, pela população em geral 

(BADKE, 2008). 

A biodiversidade pode ser analisada pelo seu papel evolutivo, ecológico ou como 

recurso biológico. As espécies vegetais para uso medicinal têm recebido atenção especial 

pelos diferentes contextos que as plantas medicinais recebem dentro de uma cultura como um 

recurso biológico, destacando-se seu potencial genético para o desenvolvimento de novas 

drogas, possível fonte de recursos financeiros, através de sua comercialização, para o resgate 

e fortalecimento da identidade cultural e como acesso primário à saúde para muitas 

comunidades (BEUNO, 2005). 

 A flora medicinal tem uma enorme importância terapêutica, uma vez que as plantas 

vêm sendo empregadas em tradicionais (chás, sucos, xaropes, cataplasmas, tinturas, 

unguentos etc.) e na forma de princípios ativos puros. De acordo com Balme (1982), a 

terapêutica atual, composta por medicamentos com ações específica sobre receptores, enzimas 

e canais iônicos, alcançou o nível de desenvolvimento atual com o auxílio dos produtos 

naturais. 

Muitos medicamentos foram desenvolvidos, de fontes naturais, principalmente da 

flora, incluindo entre outros a morfina, a pilocarpina, os digitálicos, os curares, a quinina, a 

artemisinina, a atropina escopolamina e cromolin. Além disso, são também de origem natural 

vários medicamentos usados no tratamento do câncer (vimblastina, vincristina, taxol, 

campotequinas), as estatinas usadas no tratamento das dislipemias, vários imunossupressores 

e antibióticos (BEUNO, 2005). 

O grande problema é que o consumo dessas plantas ainda em seu estado natural,  

possui pouca ou nenhuma comprovação de suas características farmacológicas e 

toxicológicas,  como é o caso da espécie Hyptis pectinata, popularmente conhecida, em 

Sergipe e na região Nordeste, como “canudinho”ou “sambacaitá” (VEIGA, 2005). 

A Hyptis é um gênero rico em espécies de grande importância econômica e 

etnofarmacológica, sendo que uma variedade de plantas faz parte,  como a Hyptis suaveoles, 

H. capitata, H.verticillata, H spicigera, h. mutabilis, H. álbida, H. emoryi, H. crenata , H. 

romboides, H. umbrosa, H. salzmanii, H fructicosa, H pectinata, H. lavioles, H. mutabilis e 
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H. lanceolata dentre outras, são plantas popularmente usadas em casos de infecções, dores, 

feridas, gripes, resfriados, febre, asma, doenças fúngicas, cicatrização, dores de estômago e 

desordens gastrointestinais, reumatismos, infecções cutâneas, doenças de pele, tratamento de 

cãibras. Atribuem-se também propriedades anti-helmíntica e expectorante, possuem 

atividades pesticida, antifúngica e antiséptica comprovadas, propriedades carcinogênicas, 

como micotoxina e fitotoxina, são usadas no controle de insetos, inibição de germes Gram-

positivos e Gram-negativos resistentes (FALCÃO, 2003). 

 A H. pectinata pertence a família botânica Lamiaceae ou Labiatae é uma das mais 

representativas contendo cerca de 236 gêneros e de 6.900 a 7200 espécies, espalhadas em 131 

países. Só o Brasil é detentor de 23 dos 236 gêneros e 232 das 7193 espécies, o que compõe 

uma vasta biodiversidade. Essas podem apresentar-se sob a forma de ervas, arbustos ou 

árvores. Uma característica marcante desta família vegetal é o aroma que possuem. As plantas 

pertencentes a esse gênero apresentam elevado potencial econômico e terapêutico devido à 

presença de grande teor de óleos essenciais e de metabólitos secundários bioativos (RAJA, 

2012). 

A H. pectinata é uma espécie utilizada para diversos fins terapêuticos, sendo que no 

estado de Sergipe é utilizada pela população para o tratamento de inflamações, infecções 

bacterianas, febre, cicatrização, dor e câncer. Essa espécie apresenta-se com grande potencial 

na busca de substâncias com atividades anti-inflamatórias e antinociceptiva, evidenciado por 

alguns ensaios farmacológicos com extratos desta espécie, sendo de extrema importância um 

estudo químico e farmacológico mais aprofundado (LISBOA, 2006, BISPO et al, 2001; 

PAIXÃO, 2013).  

 Os metabólitos secundários isolados de H. pectinata mais ativos frente a quatro 

espécies de bactérias (LB; Staphylococcus aureus, SA; Bacillus subitilis, BS; Escherichia 

coli, EC; Pseudomonas aeruginosa, PA) e uma espécie de fungo ( Candida albicans, CA) 

foram os pectinolídeos A, B e C. Os pectinolídeos são os metabólitos secundários que estão 

em maior quantidade nas inflorecências de H. pectinata. Dentre eles, o pectinolídeo A merece 

destaque por estar em maior quantidade na espécie, apresentando assim, atividades 

antibacterianas, e atividade citotóxica em células de carcinoma de nasofaringe KB (PEREDA-

MIRANDA, 1993).   

Em vista disso, o presente trabalho justifica-se, pela necessidade de haver maiores 

investigações a respeito de seus metabolitos secundários, uma vez que esta espécie é utilizada 

de forma exacerbada pela medicina tradicional em alguns países, para tratar, dentre outros 

problemas de saúde, dores e inflamações.  Sendo que, já foram comprovados que metabólitos 

https://www.infoescola.com/geografia/biodiversidade/
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secundários dessa espécie apresentam elevado potencial terapêuticos, com grandes chances de 

tornarem-se protótipos a fármaco, pois ainda não há relatos na literatura dessa classe e 

metabólitos secundários com atividade anti-inflamatória e antinociceptiva, o que torna esta 

pesquisa algo inovador e promissor na busca por novas substâncias com atividades biológicas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1 Etnofarmacologia e Produtos naturais 

 

O conhecimento tradicional refere-se às informações acumuladas ao longo do tempo 

por uma determinada comunidade em relação às suas práticas, seus valores, sua cultura. 

Fitoterápicos tradicionais são aqueles elaborados a partir de planta medicinal de uso 

alicerçado na tradição popular, sem evidências, conhecidos ou informados de risco à saúde do 

usuário, cuja eficácia é validada por meio de levantamentos etnofarmacológicos, 

documentação tecnocientífica ou publicações indexadas (FIRMO, 2011). 

Alguns laboratórios farmacêuticos multinacionais, tais como: o US NCI; a Pfizer e a 

Monsanto, baseiam-se em pesquisas etnofarmacológicas na busca de novas drogas 

patenteáveis, sobretudo, aquelas com grande procura pelo mercado mundial, como as 

utilizadas em tratamentos de câncer e AIDS. Sabe-se que 80.0% dos laboratórios que utilizam 

pesquisas etnofarmacológicas para o desenvolvimento de seus produtos, obtêm tais 

informações com base na literatura e bancos de dados, ao invés de enviarem pesquisadores a 

campo para resgatar o conhecimento de determinadas culturas (RODRIGUES, 2002). 

Como estratégia na investigação de plantas medicinais, a abordagem 

etnofarmacológica incide em compilar informações adquiridas de usuários da flora medicinal, 

comunidades e especialistas, com estudos químicos e farmacológicos. O método 

etnofarmacológico permite a formulação de hipóteses quanto às atividades farmacológicas e 

às substâncias ativas responsáveis pelas ações terapêuticas relatadas (ELISABETSKY, 2003). 

O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. As plantas são matérias-primas para a 

fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos, deveria ser o foco prioritário de 

investigação farmacológica de novas drogas, e da realização de pesquisas que resgatassem o 

conhecimento popular/indígena em relação aos recursos genéticos, para que eles pudessem ser 

conhecidos, estudados e conservados (RODRIGUES, 2002). O estímulo à pesquisa, ao 

desenvolvimento tecnológico e inovadora ocorre de acordo com as necessidades 

epidemiológicas da sociedade, isso constitui uma estratégia importante para a Política 

nacional de Plantas Medicinais e Fitoterapicos” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Essas ações políticas demonstrada em um programa são importantes para o melhor 

acesso da população a fitoterápicos e outras plantas medicinais, à inclusão ao 

desenvolvimento tecnológico e industrial, a segurança nutricional e alimentar, bem como o 

uso sustentável da biodiversidade brasileira e a preservação dos conhecimentos tradicionais 
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relacionados às diferentes culturas e as tradições dos povos (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2009) 

As regulamentações em plantas medicinais devem ser direcionadas à guarda, 

preservação e apoio a etnofarmcologia.  As práticas, saberes e entendimentos tradicionais em 

plantas medicinais, remédios caseiros e produtos para saúde que se baseiam em 

conhecimentos dos primórdios, e na agricultura familiar. A qualidade, segurança e eficácia 

estão embasadas nos conhecimentos tradicionais (MINISTERIO DA SAÚDE, 2017).  

As Medicinas Tradicionais e Complementares possuem um importante papel na saúde 

global e são compostas por abordagens de cuidado e recursos terapêuticos. A organização 

Mundial da Saúde (OMS) incentiva o fortalecimento a isenção, reconhecimento e 

regulamentação destas práticas nos Sistemas Nacionais de Saúde. Atualizando as diretrizes do 

documento “Estratégia da Organização Mundial da Saúde sobre Medicinas Tradicionais para 

2014-2023" (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

A PNPIC define responsabilidades institucionais para implantação das praticas 

integrativas e complementares (PICS) orientando que estados, distrito federal e municípios 

construam  suas próprias leis contribuindo com o Sistema Único de Saúde com Práticas que 

atendam as necessidades regionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

  À Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares envolve práticas  de 

apiterapia, aromaterapia, constelação familiar, bioenergética, cromoterapia, geoterapia, 

imposição das mãos, hipnoterapia, terapia florais, ozonioterapia e Cromoterapia 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

A importância da utilização das plantas medicinais foi reconhecida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que recomenda o seu uso como forma de reduzir os custos dos 

programas de saúde pública, provendo mais fácil acesso para a população mais pobre, 

especialmente em Países  subdesenvolvidos e em desenvolvimento (BUENO, 2005).  

A ampliação das alternativas terapêuticas proporcionadas aos usuários do SUS, com 

garantia de segurança, qualidade e eficácia as plantas medicinais e fitoterápicas nos distintos 

níveis de complexidade do sistema, voltando-se especialmente para atenção básica, através de 

prevenções de doenças, promoção e recuperação da saúde, funciona como estratégia visando a 

melhoria da atenção a saúde da população. Com isso, a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e fitoterápicos e a Política Nacional de Praticas Integrativas e Complementares do 

SUS, aprovada pela portaria nº 91, de 03 de maio de 2006 e a portaria nº 1600, de 17 de julho 

2006, deliberam diretrizes e responsabilidades para inclusão das plantas medicinais e 

fitoterápicos, homeopatia, acumputura, medicina antroposófica e termolismo social, como 
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opções terapêuticas no sistema público de saúde  como sendo estratégias importantíssimas 

para o SUS. 

Uma das vantagens da inclusão da fitoterapia no tratamento complementar está no fato 

de tornar-se possível o emprego terapêutico do princípio ativo, de plantas conhecidas e fáceis 

de serem cultivadas. Proposta esta que vem sendo discutida desde a Declaração de Alma-Alta, 

em 1978, onde a Organização Mundial da Saúde vem expressando seu posicionamento 

relacionado a valorização de plantas medicinais, pois 80% da população mundial dependem 

dessas espécies, no que se refere à atenção primária à saúde (BRASILEIRO, 2008). Com isso, 

o Brasil busca criar diretrizes no que se refere a Plantas medicinais e saúde  pública, como por 

exemplo a aprovação da Política Nacional de Praticas Integrativas e complementares do 

Sistema Único de Saúde (BARROS et al, 2007). 

Isso porque as plantas medicinais sempre fizeram parte da terapêutica popular, prática 

que se inscreve no âmbito do empirismo médico. Além de que esses produtos de origem 

vegetal estão envolvidos no desenvolvimento de 44% de todas as novas drogas. Sendo um 

avanço significativo para a área da farmácia, pois este processo de descobertas através das 

plantas é extremamente importante para o meio científico (POLITI, 2009).  

Em virtude dos AINES apresentarem uma série de efeitos colaterais, pesquisadores 

buscam, constantemente, novas alternativas terapêuticas que visem melhorar o quadro da dor 

e inflamação relatado pelos pacientes, com novas opções que tenham ação diretamente no 

centro da dor, sem causar danos, ou ainda que promovam o mínimo de risco possíveis.  Em 

vista disso, procura-se estudar outras formas de tratamento para a dor através de produtos 

biológicos ou naturais, por meio de estudos etnofarmacológicos, químicos e farmacológicos. 

Como aconteceu com a planta Cordia verbenacea, conhecida como erva baleeira ou maria-

milagrosa, uma planta nativa da mata atlântica, utilizada pelas populações nativas do litoral 

brasileiro como cicatrizante e anti-inflamatório e a partir de pesquisas passou a ser utilizada 

na produção de um fitomedicamento, que é o principal constituinte ativo do produto Acheflan, 

desenvolvido no Brasil e aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

em 2004 para o tratamento de traumas, tendinopatias e dores miofaciais. (KRAYCHETE, 

2006).  

O óleo essencial da Cordia verbenácea e seus constituintes são o trans-cariofileno e o 

α-humuleno, estes apresentam ações anti-inflamatórias, relacionados com a produção de 

mediadores inflamatórios, destacando a inibição das prostaglandinas, cininas pró- 

inflamatórias IL-1ß e TNFα. O princípio ativo do creme a base de Cordia Verbenácia, o α-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cicatrizante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-inflamat%C3%B3rio
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humuleno, apresenta capacidade de permeação cutânea em virtude de suas características 

lipofílicas e hidrofílicas (MEDEIROS, 2007). 

 

2.2 Dor e Inflamação 

 

A dor é um fenômeno complexo composto tanto por fatores sensitivo-discriminativo 

quanto por fatores afetivo-emocional. É um mecanismo fisiopatológico de proteção, onde a 

ativação do sistema nervoso simpático, prepara o organismo para reações de luta ou fuga, 

levando por exemplo a um aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade capilar em um 

tecido que tenha sofrido injúria a fim de que o agente agressor seja removido, porém o 

consequente processo inflamatório leva a ativação de fibras sensoriais que originam a 

sensação de dor (KRAYCHETE, 2006). 

A dor é conceituada pela Associação internacional para o Estudo da Dor (IASP) como 

uma experiência sensorial, subjetiva e emocional, que esta relacionada a um dano real ou 

potencial. A dor constitui um dos principais sintomas de desordem orgânica, sendo uma 

reclamação frequente de pacientes que buscam cuidados e assistência no âmbito da saúde. A 

inflamação pode ser definida como reação circulatória induzida por um agravo aos tecidos, 

com extravasamento de fluidos, moléculas e células, para o espaço extravascular. Ela é 

caracterizada pela vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo, ocasionando a migração de 

leucócito, onde ocorreu a injúria (DELLAROZA, 2008) 

Segundo Midon (2012), a dor também envolve uma série de processos 

neurofisiológicos complexos que refletem quatro mecanismos distintos: transdução, 

transmissão, modulação e percepção. A sensibilização periférica e neuroplasticidade na 

perpetuação da mesma têm ação dos mediadores bioquímicos nas vias nociceptivas, 

estabelecendo correlações entre inflamação, dor e o emocional, aumentando dessa forma o 

estresse psicológico o qual induz a formação de citocinas inflamatórias. Sendo assim, a dor 

origina-se na periferia e é captada por neurônios que transmite o impulso a medula espinhal 

ascendendo através dos neurotransmissores até chegar ao córtex sensorial, ativando várias 

partes do cérebro a produzindo opióides endógenos para amenizar a sensação dolorosa 

(PAIVA, 2006).   

Com a lesão tecidual instaurada, mudanças no ambiente desencadeiam a reação 

inflamatória, que se caracteriza pelos quatro sinais: dor, calor, rubor e edema. A primeira se 

dá pela nocicepçaõ, dilatação dos vasos e aumento da permeabilidade capilar, geram o calor e 
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o rubor, a protrusão das proteínas plasmáticas causa saída de água para os tecidos, gerando 

inflamação. A dor pode também ser classificada ainda segundo determinação temporal em dor 

aguda ou curta, ou crônica (duração indeterminada, onde nem sempre apresentam os sinais 

clássicos) (KLAUMANN, 2008). 

Lima (2007) define inflamação como uma resposta de defesa que ocorre após dano 

celular causado por micróbios, agentes físicos, químicos, necrose tecidual, reações 

imunológicas. A reação inflamatória aguda caracteriza-se por uma série de eventos inter-

relacionados, causando aumento no fluxo sanguíneo e permeabilidade vascular na região 

afetada, dor localizada, migração e acúmulo de leucócitos inflamatórios dos vasos sanguíneos 

para dentro do tecido, formação de tecido e reparo tecidual. A resposta inflamatória envolve 

células como neutrófilos, macrófagos, mastócitos, linfócitos, plaquetas, células dendríticas, 

células endoteliais, fibroblastos, entre outras. 

Após a lesão tecidual inicia-se a fase inflamatória, durante a inflamação, há uma 

sinalização para o recrutamento de células. Os neutrófilos são as primeiras células a chegar na 

lesão, seguida pelos macrófagos teciduais, além das citocinas que também contribuem para o 

início da inflamação (DIAS, 2015; LI CHEN; KIRSNER, 2017). Os queratinócito, mastócitos 

e células endoteliais, ativam a produção de citocinas próinflamatórias, vasodilatação e 

aumentando da produção de neutrófilos, monócitos, linfócitos e plaquetas. (WANG et al., 

2017).  Estes atuam evitando a proliferação dos patógenos invasores, promovendo o reparo e 

recuperação do tecido comprometido (LIMA, 2007). 

A agregação plaquetária, ocorre para cessar a hemorragia formando um trombo rico 

em plaquetas. Este trombo sofre impregnação por fibrina, se tornando um trombo fibroso. Os 

eritrócitos são impregnados por esse trombo fibroso, formando o trombo vermelho 

(BALBINO; 2005). Com a ativação das plaquetas desencadeia a liberação de fatores de 

crescimento (fator de crescimento de plaquetas-PDGF e fator de crescimento beta-TGF-), 

também libera quimiocinas e outras proteínas. Os fatores de crescimento são essenciais na 

regulação da resposta inflamatória, pois auxiliam formação de tecido de granulação (NEVES, 

2015).  

Na inflamação, a agregação plaquetária é acompanhada pela migração leucócitária. As 

primeiras células a migrarem para a região da ferida, são os neutrófilos, pois fagocitam e 

destroem patógenos. (YOUNG; MCNAUGHT, 2011). Após cessar o infiltrado destas células, 

os macrófagos atingem a concentração de pico em um ferimento em 48-72 horas e mantém 

fatores de crescimento, (fator de transformação do crescimento beta-TGF-β e fator de 

crescimento epidérmico-EGF) (REINKE; SORG, 2012).  
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A fase proliferativa começa posteriormente a ativação de fibroblastos, pelos 

macrófagos. Os fibroblastos se transformam em fibroplasia. Com a formação de fibroplasia a 

instauração de novos vasos (angiogênese), dando origem a uma rede vascular rica de capilares 

ao longo da ferida, ajustados pelo fator de crescimento do endotélio vascular levando ao 

aumento da oferta de oxigênio para o tecido em formação, proporcionando nutrição de 

células,  constituindo  fibras elásticas e colágeno. Através desse processo ocorre a formação 

do tecido de granulação na fase proliferativa. Os fatores de crescimento e citocinas 

produzidos durante a formação do tecido de granulação também influência no processo de 

reparo da região da ferida, por meio da migração e proliferação de células epiteliais, os 

queratinócitos, (BALDINO, 2005). 

Com a intensificação de colágeno e formação de uma nova matriz celular mais 

espessa. A ferida passa a ser preenchido com tecido conjuntivo. Neste processo,  

miofibroblastos que são  fibroblastos mais especializados contraem as feridas, auxiliando a 

redução da área de superfície da lesão (REINKE, 2012) 

O grau de dor que um estímulo em particular produz, depende de muitos fatores, dessa 

forma alguns analgésicos, particularmente aqueles do tipo opioide, podem reduzir o 

sofrimento associado à dor. Para o tratamento da dor e inflamação utiliza-se geralmente 

analgésicos não opioides, anti-inflamatórios não esterioidais (AINES), corticoides e 

anestésicos locais. Para a dor leve e moderada os AINES despontam como a classe de 

fármacos mais utilizados. Sua ação anti-inflamatória dá-se pela inibição da enzima 

cicloxigenase-1 (COX-1), cicloxigenase-2 (COX-2) e antipirética pela ação do hipotálamo 

(MIDON, 2012). 

Os AINES comumente utilizados são; ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno, 

naproxeno, ácido mefenâmico, piroxicam, meloxicam, nimesulida, paracetamol, indometacina 

entre outros (KRAYCHETE, 2006). Esses representam um grupo heterogêneo de fármacos 

sintéticos com ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória.  Agem inibindo enzimas, 

denominadas ciclo-oxigenases (COX), com consequente diminuição da produção de 

prostaglandinas e combate a inflamação, dor e febre. Estes fármacos têm ação eficaz sobre a 

inflamação, no entanto, o uso prolongado destas drogas pode acarretar no aparecimento de 

efeitos colaterais que chegam a impossibilitar alguns tratamentos (HILÁRIO, TERRERI e 

LEN, 2006).  

Os efeitos colaterais ocasionado pelo uso de AINEs estão relacionados a processos 

alérgicos, doenças autoimunes, doenças crônicas.  O uso prolongado destes medicamentos 

pode acarretar também em esofagite, gastrite, duodenite, úlcera gástrica ou duodenal. 
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Atualmente, a principal abordagem terapêutica acontece com o uso destes fármacos, desta 

forma, efeitos colaterais por estes medicamentos se torna um estímulo para a busca por novas 

possibilidades (PAIVA, 2013). 

Em virtude desses medicamentos apresentarem uma série de efeitos colaterais, 

pesquisadores buscam constantemente, outras alternativas que visem melhorar o quadro de 

dor e inflamação relatado por pacientes, e que este aja no centro da dor, sem causar danos ou 

promovam o mínimo de risco possíveis. Em vista disso, procura-se estudar outras formas de 

tratamento para a dor através de produtos biológicos ou naturais, por meio de estudos 

etnofarmacologicos, químicos e farmacológicos. 

 

 

2.3 Hyptis pectinata 

 

O gênero Hyptis (Lamiaceae) é constituído por aproximadamente 400 espécies, 

espalhadas pelo sul dos Estados Unidos, Argentina, México, Centro e Sul da América, Oeste 

Africano, Norte da Nigéria, China, Equador, Tailándia, Oeste Indiano e ilhas Fiji (Oceania). 

(FREITAS, 2018). A H. pectinata faz parte da família Lamiaceae a qual apresenta cerca de 

250 gêneros diferentes e é composto por ervas, arbustos, sub-arbustos e, raramente, árvores 

pequenas (FRAGOSO-SERRANO, 2005). Em sua maioria os caules são quadrangulares, com 

folhas opacas, mais raramente partidas, sésseis, pedunculadas, com substâncias aromáticas 

(FALCÃO, 2013). As plantas pertencentes a este gênero apresentam grande interesse 

econômico devido a presença de óleos essenciais e de metabólitos secundários com atividade 

biológica comprovada (FRAGOSO-SERRANO, 2005; SANTOS, 2008; ALONSO-CASTRO, 

2011; PINHEIRO, 2015). 

 A Hyptis pectinata (L.), conhecida popularmente como sambacaitá ou canudinho, é 

uma espécie nativa dos estados de Alagoas e Sergipe. Na medicina popular é utilizada para o 

tratamento de doenças respiratórias, congestão nasal, distúrbios gástricos, afecções de pele, 

febre e infecções contagiosas causadas por bactérias e fungos (BUENO et al., 2005; 

SERAFINI et al., 2012).  

 O uso popular da H.Pectinata, tem despertado o interesse da comunidade científica 

para a investigação da composição química e atividades farmacológicas para a espécie tanto 

do óleo essencial como de extratos brutos. Seu oléo essencial é muito utilidado em estudos, 

possuem diferentes monoterpenos como, p-cimeno, timol e β- cariofileno, juntos  
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correspondem a 68% do total de constituintes. A presença de timol é considerada o principal 

fator responsável pela propriedade antisséptica dessa planta (RAYMUNDO, 2011). Como é 

possível observar na tabela 1. 

 

Tabela 1. Estudos que isolaram constituintes dos óleos essenciais da H. pectinata (L.)  

SUBSTÂNCIA PARTES ISOLADAS REFERÊNCIAS 

 

germacreno D (28%) ;  

o β-cariofileno (22,1%) 

Hidrolise das folhas da 

planta 

TCHOUMBOUGNANG E 

COLABORADORES, (2005) 

β- 11 cariofileno (7,03%),  

cis-β-guaieno (5,14%) 

calamusenona (67,84%) 

Hidrolise das folhas da 

planta 

SERAFINI E 

COLABORADORES, (2012)  

β-cariofileno; 

óxido de cariofileno;  

p-cimeno; 

timol. 

Hidrolise  das folhas da 

planta 

NASCIMENTO ET AL, (2008); 

RAYMUNDO ET AL, (2011); 

SANTOS ET AL, (2008). 

  

 

 Outros estudos também isolaram substâncias dos extratos etanólicos das folhas da 

H. pectinata (L.), como o ácido rosmarínico, ácido sambacaitarico, ácido 3-O-metil-

rosmarínico, caffeate de etilo, nepetoidina A, nepetoidina B, cirsiliol , circimaritina, 7-O-

metil-luteolina e genkwanin (FALCAO et al, 2013). Além dessas substâncias encontradas nos 

extratos etanólicos, Pereda-Miranda (1990), isolou 8 metabólitos secundários da H. pectinata, 

o pectinolídeo A, pectinolideo B, pectinolideo C, pectinolídeo D; pectinolídeo E; pectinolídeo 

F; pectinolídeo G e o hiptolideo, (PEREDA-MIRANDA,1990; PEREDA-MIRANDA 1993; 

BOALINO, 2003). 

Algumas espécies de Hyptis vem sendo utilizadas pelos povos de diversos países para 

tratar doenças infecciosas, desordens gastrotintestinais, febre, cicatrização, resfriados, tosse, 

dor, conjuntivite, rinofaringite etc. Todo o conhecimento popular do uso de espécies desse 

gênero vem sendo passado de geração em geração, por esses povos, ao longo dos anos 

(FALCÃO, 2003). Como ilustra a tabela 2. 
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Tabela 2. Atividades farmacológicas das espécies de H. Pectinata 

ESPÉCIE ATIVIDADES FARMACOLÓGICA REFERÊNCIAS 

 

 Hyptis álbida Tratamento de doenças do trato 

gastrintestinal e como repelente de insetos 

e propriedades antissépticas e 

antimicrobianas. 

SÁNCHEZ MIRANDA 

E; et al, (2013). 

Hyptis capitata Usada contra resfriados, febre, asma e 

doenças fúngicas. 

LEE KH, LIN YM, et al, 

(1988). 

Hyptis crenata   Tratamento de doenças de pele, distúrbios 

do fígado. 

 O Extrato preveniu a degradação de 

elastina, lamina e membrana basal 

dérmica, por um mecanismo de inibição da 

gelatinase. 

LIMA G.C.;  

VASCONCELOS YAG,
 

(2018). 

Hyptis elegans  Demonstrou alta atividade antioxidante FALCÃO; et al, 2003 

 

Hyptis emoryi Propriedades carcinogênica, antifertilidade 

e como micotoxina e fitotoxina 

SHETH K, et al, 1972. 

 

 

Hyptis fasciculata  Atividade antimicrobiana frente a todas as 

cepas Gram-positiva.  

Atividade antiinflamatória e nos ensaios de 

analgesia periférica 

FALCÃO; et al, 2003 

Hyptis heterodon  Ativo frente à cepa de MRSA e a 

diferentes cepas de S. pyogenes 

FALCÃO; et al, 2003 

Hyptis lanceolata Atividade antifúngica ZOLLO; et al,1998 

 

Hyptis mutabilis Utilizada para tratar desordens 

gastrointestinais e malária, doenças da 

mucosa uterina cervical, gastrite, úlcera 

gástrica, úlceras de pele infectadas e 

conjuntivite. Atividade anti-ulcerogênica. 

CUNHA JA; et al, 2017 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%A1nchez%20Miranda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23970974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%A1nchez%20Miranda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23970974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3222376
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3222376
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lima%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29489449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasconcelos%20YAG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29489449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheth%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4652659
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Cunha%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28731834
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ESPÉCIE ATIVIDADES FARMACOLÓGICA REFERÊNCIAS 

 

Hyptis martiusii 

 

Utilizada para doenças estomacais. 

Apresenta atividade Antitumoral, 

citotóxico e atividades inseticidas 

COUTINHO, H. D. M.; 

et al, 2010. 

 Hyptis pectinata Utilizada para inflamação, dor, câncer, 

cicatrização, febre e infecção. 

LISBOA, 2006; BISPO 

2001; PAIXÃO, 2013.  

 

Hyptis romboides Atividade citotóxica  

 

CUI HX; et al, 2017. 

Hyptis salzmanii Efeito antibacteriano 

 

FALCÃO; et al, 2003 

Hyptis suaveolens Tratamento de cãibras, infecções, gripes e 

dores, com atividades pesticida, 

antifúngica e antiséptica comprovadas 

BAZALDÚA,C; et al, 

2014. 

 

 

Hyptis  spicigera Usada no controle de insetos PEREDA-MIRANDA, et 

al, 2001. 

 

Hyptis umbrosa Atividade antimicrobiana ANJOS KS, ARAÚJO-

FILHO HG; et al, 2017. 

 

Hyptis verticillata Propriedades anti-infecciosas 

comprovadas. 

 Usada para tratar dores de cabeça, febres, 

resfriados, estômago e desordens 

gastrointestinais, reumatismos e infecções 

cutâneas.  

Propriedades anti-helmíntica e 

expectorante 

 PICKING, D; 

DELGODA, 

R; BOULOGNE , I; et al, 

2013 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cui%20HX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29200715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dos%20Anjos%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28337115
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%C3%BAjo-Filho%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28337115
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%C3%BAjo-Filho%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28337115
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Picking%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23403358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delgoda%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23403358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delgoda%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23403358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boulogne%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23403358
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H. pectinata, é uma espécie nativa, popularmente conhecida e utilizada pela medicina 

tradicional para os mesmos fins terapêuticos relatados para o gênero Hyptis. No estado de 

Sergipe a H. pectinata é utilizada pela população local para o tratamento de inflamações, 

infecções bacterianas, cicatrização, dor e câncer (BISPO, 2001). 

 

Imagens ilustrando as folhas e inflorescências da H. pectinata pode ser observada na 

Figura 1. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografia da espécie Hyptis pectinata, onde se observa as folhas e as 

inflorescências. Fonte: próprio autor. 

 

2.4 Atividades biológicas de extratos e substâncias isoladas de Hyptis pectinata 

 

2.4.1 Atividades anti-inflamatória e antinociceptiva 

Alguns estudos, quanto aos efeitos anti-inflamatórios e antinociceptivos de extratos de 

H. pectinata já foram realizados. No entanto, é necessário que outros trabalhos sejam 

realizados a fim de se descobrir as substâncias responsáveis por tais efeitos. Bispo e 

colaboradores (2001),  estudaram o efeito anti-inflamatório do extrato aquoso das folhas de H. 

pectinata em modelo de ratos com edema de pata induzido por carragenina e por ácido 

araquidônico em ratos, após administração do extrato (via oral: 600 mg/mL; intraperitoneal: 

300 mg/mL) observou-se uma significante atividade antiedematogênica. Ensaios de 

toxicidade aguda também foram realizados com o extrato na concentração de 5 g/kg. Nenhum 

rato veio a óbito após 14 dias da aplicação, constatando a baixa toxicidade do extrato.   

 Com relação ao efeito antinociceptivo de extratos de H. pectinata, Lisboa e 

colaboradores (2006) verificaram que os extratos hexano, clorofórmio e acetato de etila (100, 

200 e 400 mg/kg, oral), obtidos das folhas desta espécie, reduziram significativamente o 
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número de contorções induzido por ácido acético. Além disso, os mesmos extratos 

apresentaram efeito antinociceptivo em camundongos expostos à placa quente.  

 Paixão e colaboradores (2013) avaliaram o efeito antinociceptivo de um extrato 

aquoso das folhas de H. pectinata em modelos de camundongos, nos quais foram induzidos 

nocicepção orofacial usando formalina, glutamato e capsaicina. Para todas as doses testadas 

(100, 200 e 400 mg/kg, oral) houve redução da nocicepção, tanto na primeira, como na 

segunda fase no teste com formalina, comprovando sua atividade neurogênica e inflamatória, 

respectivamente.  

 Falcão e colaboradores (2013) também observaram efeitos antinociceptivos da 

fração acetato de etila obtida a partir das folhas de H. pectinata e do seu principal metabólito 

secunário, o ácido rosmarínico. Este efeito foi observado em modelo de nocicepção orofacial 

em roedores induzido por a formalina (2%), glutamato (25 μM) e capsaicina (2,5 μg). 

Camundongos machos foram pré-tratados com fração de acetato de etila (100, 200 ou 400 

mg/kg, v.o.), ácido rosmarínico (10 ou 20 mg / kg, vo), morfina (5 mg / kg, ip) ou veículo. A 

fração acetato de etila reduziu o comportamento nociceptivo durante as duas fases do teste da 

formalina, enquanto o pré-tratamento com ácido rosmarínico diminuiu o comportamento de 

nocipecção na segunda fase. A fração acetato de etila produziu efeitos antinociceptivos 

significativos nos testes de capsaicina e glutamato. Este estudo mostrou que a administração 

oral da fração acetato de etila produziu potentes efeitos antinociceptivos em comparação com 

o tratamento com ácido rosmarínico. 

Recentemente, uma fração enriquecida com os pectinolídeos, obtida do extrato 

etanólico das inflorescências de H. pectinata demonstrou atividade em modelos experimentais 

de nocicepção e inflamação (camundongos). No teste da nocicepção na pata, induzida por 

formalina, esta fração (50 mg/kg) causou a redução da atividade nociceptiva em 75% quando 

comparado ao controle, confirmando assim que há fortes indícios de que a fração apresenta 

atividade anti-inflamatória. Já no teste da peritonite induzida por carragenina, observou-se 

redução significativa do número de leucócitos e neutrófilos nos grupos administrados com a 

fração nas doses de 100 e 200 mg/kg, indicativa de atividade anti-inflamatória (SANTANA, 

2016).  

Em outros estudos experimentais, foi demonstrado que um extrato aquoso de folhas de 

H. pectinata protege o fígado contra lesões, estimula sua regeneração de acordo com 

concentração, e tem efeitos antinociceptivos e antiedematogênicos. O extrato da planta foi 

administrado durante 4 dias, o índice de regeneração hepática, que foi avaliado pelo antígeno 

nuclear de proliferação celular (PCNA) utilizando anticorpo anti-PCNA primário monoclonal, 
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foi significativamente aumentado no grupo PHL200 em comparação com todos os outros 

(SILVA, 2002, FREITAS, 2018, MELO, 2006) 

Sabendo-se que os pectinolídeos apresentam algumas atividades biológicas 

comprovadas (PEREDA-MIRANDA, 1993), e que estes são os principias metabólitos 

secundários encontrados na H. pectinata, pode-se associar as atividades anti-inflamatórias 

apresentados neste trabalho, a estas substâncias. 

Estes trabalhos indicam que a espécie H. pectinata apresenta potencial para a busca de 

substâncias com atividade anti-inflamatória e analgésica. Para isto é necessário que os 

metabólitos secundários desta planta sejam isolados e avaliados frente a modelos de 

inflamação e nocicepção.  Além do mais, após a descoberta das substâncias responsáveis 

pelos efeitos observados, é fundamental que o mecanismo de ação seja determinado e ensaios 

mais aprofundados sejam realizados. 

Extratos da espécie H. pectinata e alguns metabólitos secundários também já foram 

ensaiados frente a importantes micro-organismos. Os pectonolídeos A, B e C apresentaram 

resultados positivos de inibição de crescimento, frente a Staphylococcus aureus e Bacillus 

subitilis, destacando o pectinolídeo A como o mais ativo. Já para a atividade antiparasitária 

frente a Leishmania brasilienses testaram-se diversos fenilpropanoides isolados de H. 

pectinata. O mais ativo, com valor de IC50 de 5,4 mg/mL foi o ácido 3-O-metil-rosmarínico.  

 Pereda-Miranda (1993) realizaram ensaios de citotoxicidade em diversas linhagens de 

células tumorais. O potencial citotóxico foi representando na forma de ED50 (dose efetiva em 

que 50 por cento das células estavam mortas). Todos os pectinolídeos foram ativos, no 

entanto o pectonilídeo A foi o mais efetivo na maioria das linhagens celulares testadas.  

Fragoso-Serrano e colaboradores testaram os pectinolídeos A, B, C e H frente ao 

carcinoma de faringe, obtendo-se resultados semelhantes aos obtidos por Pereda-Miranda 

(1993), para os pectonilídeos A (0,63 g/mL) e C (2,52 g/mL). Os pectinolídeos B e H 

apresentaram baixa atividade citotóxica com valores de ED50 superior a 20 g/mL. 

 

 

2.5 Pectinolídeos 

 

Os pectinolídeos são os metabólitos secundários que estão em maior quantidade nas 

inflorecências de H. pectinata. Dentre eles, o pectinolídeo A merece destaque por ser o 

constituinte majoritário na espécie (PEREDA-MIRANDA, 1993) e por ter apresentado, de 

forma geral, as melhores atividades antibacterianas, e a melhor atividade citotóxica em 
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diversas linhagens de células cancerígenas. Para tanto outras substâncias estão presentes na H. 

pectinata e devem ser estudadas a finco para comprovar novas atividades como é o caso por 

exemplo do pectínolídeo E, que também já foi isolado da planta, porém  não teve estudos 

biologicos, esta substância deve ser avaliada de maneira mais profunda e detalhada, a fim de 

analisar seu potencial terapêutico e descobrir novas atividades biológicas 

Na Figura 2 estão ilustradas as estruturas químicas dos pectinolídeos A, B, C, 

(PEREDA-MIRANDA, 1993) e os pectinolídeos D, E, F, G (BOALINO, 2003) e o 

hyptolídeo (FRAGOSO-SERRANO, 2005). 
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Figura 2. Estruturas químicas dos pectinolídeos e hyptolídeo. 
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 Os pectinolídeos, importantes metabólitos secundários da espécie H. pectinata, 

apresentam grande potencial antineoplásico, visto que demonstraram ser citotóxicos a 

diversas linhagens de células tumorais humanas. Além disso os pectonolídeos A, B, C e H 

apresentam atividade de inibição do crescimento das bactérias S. aureus e B. subtilis. 

(PEREDA-MIRANDA, 1993). 

Todas as evidências do uso tradicional da H. pectinata, aliadas as atividades 

antimicrobianas e citotóxicas em células tumorais dos metabólitos secundários desta espécie, 

a tornam bastante atrativa para a investigação mais detalhada dos seus efeitos biológicos e 

para busca de novas substâncias com efeitos citotóxicos em células cancerígenas. Além disso, 

extratos das folhas de H. pectinata demonstraram atividades anti-inflamatória e 

antinociceptiva in vivo, (LISBOA, 2006; BISPO, 2001; PAIXÃO, 2013). O que a torna 

também promissora para a busca de substâncias com tais atividades, uma vez que ainda não se 

relacionou estes efeitos a nenhum  metabólito secundário em particular presentes em extratos 

fixos. 

 

2.5.1 Rota Biossintética dos Pectinolídeos 

 

Os pectinolídeos são metebolitos que fazem parte da rota biossintética da via do 

acetato-mevalonato, porém estão presentes ainda nas plantas do gênero Hyptis substâncias de 

orígem biossintética mista, como os flavonoides, mesmo que em menor ocorrência, mas com  

origem biossintética da via do ácido chiquímico.  Assim como o descrito para a química da 

família Lamiaceae, o metabolismo especial das plantas do gênero Hyptis é de notável 

variabilidade apresentando predominância da química herbácea (via do acetato) sobre a 

química lenhosa (via do chiquimato) (PEREDA-MIRANDA, 1993; BOALINO, 2003; 

MENEZES, 1994). 
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Metabólitos derivados do acetato são originários do processo de condensação da 

unidade iniciadora (UI), acetil-SCoA, com a unidade propagadora (UP), malonil-SCoA. 

Malonil-SCoA tem a função de fornecer duas unidades de carbonos (C2) para a síntese de 

ácidos graxos, prostaglandinas, polifenóis, policetídeos (CUNHA, 2012). 

 A via do acetato-malonato é uma das sequências reacionais que conduz à produção 

de substâncias com estruturas moleculares contendo anéis aromáticos. Em sua primeira etapa 

a acetil-CoA aceita anidrido carbônico para formar a malonil-CoA. Esta reage com outra 

molécula de acetil-CoA resultando em acetilmalonil-CoA, a qual sofre descarboxilação para 

produzir acetoacetil-CoA. Então, a formação dos ácidos graxos procede à medida que 

ocorrem sucessivas condensações entre a acetoacetil-CoA e a malonil-CoA, seguidas da perda 

de dióxido de carbono e da hidrólise dos diferentes poli-β-ceto ésteres (MASSINI, 2009). 

O esqueleto de carbono é sintetizado devido a vários passos de condensação 

descarboxilativa de pequenas ácidos carboxílicos tioesteres, utilizando um coordenado grupo 

de sítios ativos (DEWICK, 2002), até chegar à formação dos pectinolídeos que ainda não está 

elucidado na literatura. 
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3. OBJETIVO  

 

Objetivo 

Avaliar as propriedades anti-inflamatória e antinociceptiva do pectinolídeo E isolado das 

inflorescências da espécie Hyptis pectinata  

 

Objetivos específicos 

(a) Preparar extrato etanólico das inflorescências da espécie H. pectinata; 

(b) Isolar pectinolídeo E e outras substâncias da H. pectinata; 

(c) Identificar o pectinolídeo E; 

(d) Avaliar a atividade antinociceptiva do pectinolídeo E isolado;  

(e) Verificar a atividade anti-inflamatória do pectinolídeo E isolado.  

(f) Avaliar a toxicidade do pectinolídeo “E” em camarão de Salmora (Artemia salina). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta, identificação e secagem do material vegetal 

 

A coleta do material botânico foi realizada às 16 horas entre os meses de setembro a 

novembro de 2016, no Povoado Tombo, município de Salgado/SE (Latitude- 11.035286; 

Longitude-37.471435). A coleta do material botânico foi realizada de acordo com as técnicas 

usuais de MORI et al (1985). É importante destacar que este estudo foi realizado utilizando 

apenas as inflorencências da H. pectinata. O Número do SisGen é A828C50 e o voucher da 

espécie (No. ASE 34,715)  o qual foi depositado no Herbário da Universidade Federal de 

Sergipe.    

Após a coleta e identificação no herbarium, o material vegetal foi desidratado em 

estufa de aquecimento com circulação de ar, à uma temperatura de 40°C, pulverizado em 

liquidificador, tamisado em peneira (2 mm) e armazenado em frasco âmbar sob refrigeração 

até a preparação do extrato bruto. 

 

4.2. Obtenção do extrato etanólico das inflorecências de H. pectinata 

 

 O material vegetal seco e pulverizado foi Imerso em etanol 99,5% em erlenmeyers na 

proporção de 1:5, m/v (material vegetal seco em gramas/volume em mL de solvente) e 

submetido turbuextração utilizando um homogeneizador de tecido celular (Turratec®) por 10 

min, a 21.000 rpm e 30°C. Decorrido este período de tempo, o solvente foi filtrado e em 

seguida evaporado sob vácuo em evaporação rotativa, a 40°C. Este procedimento foi repetido 

mais 2 vezes e, os resíduos obtidos ao final foram combinados. O extrato foi mantido em 

seguida sob alto vácuo por 10 h e depois armazenado a 4°C para posterior análise (REDDY et 

al, 2012; ORTH et al, 1999).  

 

4.3 Obtenção da fração enriquecida com pectinolídeo  

 

A obtenção do extrato enriquecido com pectinolídeos foi realizado utilizando partições 

líquido-líquido e colunas de vidro abertas empacotadas com sílica gel 60 (70-230 mesh), com 

monitoramento das frações coletadas por CCDA e RMN 
1
H. Os fracionamentos 
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cromatográficos foram realizados segundo Pereda-Miranda (1993) com algumas 

modificações. 

Partindo-se  das inflorescências secas de H. pectinata, após extração por ultra-agitação 

com um homogeneizador de tecido celular com etanol a 99,5%, obteve-se o extrato bruto. 

Este, por sua vez foi submetido a partição líquido-líquido utilizando diclorometano, a partir de 

uma solução etanol/água, 60:40 (v/v), contendo o extrato.  

A separação cromatográfica foi realizada utilizando o modo gradiente com a mistura 

de solventes em ordem crescente de polaridade, iniciando com a proporção (3:1:1), 

posteriormente; (2:2:1; 2:1:2; 0:1:4; hexano, diclorometano e acetona) utilizando-se colunas 

de vidro abertas empacotadas com sílica gel 60 (70-230 mesh). Ao final 78 frações (50 mL) 

foram coletadas, onde após análise por CCDA realizou-se as reuniões, resultando em 9 

frações (HPFLD-1, HPFlD-2, HPFlD-3, HPFlD-4, HPFlD-5, HPFlD-6, HPFlD-7, HPFlD-8, 

HPFlD-9) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma do procedimento realizado para a obtenção do extrato enriquecido com 

pectinolídeos.  
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Os extratos e frações foram analisados por ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio, RMN 
1
H (Bruker DRX 4,9 T, 400 MHz) no Laboratório de Ressonância 

Magnética Nuclear da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e os pectinolídeos, 

identificados por meio desta técnica e comparação com os dados da literatura. 

 

4.4 Análise e isolamento dos metabólitos secundários de H. pectinata por cromatografia 

líquida clássica e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)  

 

 Antes de iniciar os isolamentos as FEP foram analisadas por CLAE (Shimadzu) 

equipado com duas bombas LC-6AD, desgaseificador DGU-20A3R, auto-injetor SIL-20A, 

detector UV-Vis SPD-20A, controlador CBM-20A, coluna C18 Waters (4,6 x 250 mm, 10 

m), no modo de eluição isocrático e fase móvel MeOH/H2O (60:40, 40:60, 45:55, 50:50). O 

volume de injeção e a vazão foram de 10 L e 1 mL/min, respectivamente. 

O isolamento dos metabólitos secundários foram realizados por CLAE (Shimadzu) 

equipado com duas bombas LC-6AD, desgaseificador DGU-20A3R, auto-injetor SIL-20A, 

detector UV-Vis SPD-20A, controlador CBM-20A, coluna C18 Waters (preparativa: 21x250 

mm, 10 m), no modo de eluição isocrático e fase móvel MeOH/H2O (50:50). O volume de 

injeção e a vazão foram de 500 L e 16 mL/min, respectivamente. O escalonamento foi 

realizado utilizando a equação abaixo (CASS e DEGANI, 2001): 

 
Onde RP e RA são os raios da coluna preparativa e analítica, respectivamente, e Lp e 

LA, são os comprimentos das colunas preparativa e analítica, respectivamente. 

 

4.5 Análises da fração enriquecida com pectinolídeos e das substâncias isoladas  

 

A fração enriquecida com pectinolídeos foi analisada por ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio (RMN 
1
H) e de carbono-13 (RMN 

13
C). 

As substâncias isoladas foram identificadas por técnicas espectroscópicas como: 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 
1
H) e de carbono-13 (RMN 

13
C), 
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espectrometria de massas (EM), além de comparação com os dados da literatura. Estas 

análises foram realizadas em colaboração com o Professor Dr. Paulo Cezar Vieira no 

Laboratório de Produtos Naturais no Departamento de Química da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar) onde existe um convênio estabelecido, desde 2011. 

 

4.6 Animais 

Foram utilizados camundongos (Mus musculus) Swiss, machos, albinos pesando entre 

20-30 g, entre 6 a 8 semanas, oriundos do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). Todos os animais foram mantidos até o dia dos 

experimentos em gaiolas de polipropileno, com temperatura ambiente de 23 ± 2 ºC e ciclo 

claro-escuro de 12:00 horas, sendo que a fase de luz tem início às 6:00 e término às 18:00 

horas. Os animais tiveram livre acesso a alimentação do tipo "pellets" (Labina) e água, 

disponível em frascos de vidro com bicos apropriados, até 60 minutos antes dos 

experimentos. 

Os animais foram randomizados, houve o encobrimento do experimento por 

pesquisadores treinados, não foi utilizados analgésicos junto com o grupo teste e salina, para 

não interferir na análise e resultado. Após os experimentos os camundongos foram 

eutanásiados com dose excessiva de halotano e as carcaças foram entregues ao biotério para o 

devido descarte. 

Este trabalho teve a aprovação do comitê de ética em pesquisa com animais-CEPA nº 

25/2017. Os ensaios in vivo foram realizados em colaboração com o Prof. Dr. Enilton 

Aparecido Camargo e Drª. Marília Trindade de Santana Souza, no Laboratório de 

Farmacologia do Processo Inflamatório, do Departamento de Fisiologia da Universidade 

Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão. 

 

4.6.1 Grupos experimentais 

 

  No teste de nocicepção induzida por formalina foi realizada uma triagem utilizando 6 

grupos de animais, contendo 6 camundongos em cada. Foi utilizado um grupo para o veículo 

(salina+tween 80 0,5% v.o); três grupos para o as doses do Pectinolídeo E (12,5; 25; 50 

mg/kg v.o),  um grupo para a morfina (3mg/kg)i.p e um grupo para o AAS (300mg/Kg)i.p 

 O teste de peritonite induzida por carragenina foi realizado com 5 grupos de animais, 

contendo  7 camundongos em cada. Foi utilizado um grupo para o veículo (salina+tween 80 
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0,5% v.o); três grupos para o as doses do Pectinolídeo E (12,5; 25; 50 mg/kg v.o), e um grupo 

para a dexametasona  (2mg/kg)i.p. 

No teste de Edema de orelha induzido por acetato de 12-O-tetradecanoilforbol (TPA) 

em camundongos, foram utilizando 5 grupos de animais, contendo 6 camundongos em cada. 

Foi utilizado um grupos acetona 20 µL/orelha direita; três grupos para as doses do 

Pectinolídeo E (0,1mg/orelha, 0,3 mg/orelha, 1 mg/orelha direita dissolvido em 20 µL de 

acetona), um grupo dexametasona (0,05µg/ orelha direita, dissolvido em 20 µL de acetona) e 

simultaneamente a administração tópica de TPA (2,5 µg/orelha dissolvido em 20 µL de 

acetona) na orelha direita dos camundongos. 

Para os testes de toxicidade em artemia salina foram preparadas soluções estoque de 

20.000 ppm e10artemias de três replicatas foram utilizadas. A solução estoque foi usado para 

fazer 20 mL de soluções de água de 10, 50, 100, 500 e 1000ppm. 

 

4.6.2 Teste da nocicepção induzida por formalina  

 

 Este método consiste na estimulação de nociceptores pela formalina, onde é 

observado um comportamento bifásico indicativo de nocipecção. A primeira fase inicia-se 

após a indução da nocicepção em uma das patas traseiras utilizando formalina. Esta fase tem a 

duração de 5 minutos. Ela é caracterizada pela estimulação direta dos nociceptores (dor 

neurogênica ou aguda observada nos primeiros 5 minutos após a administração da formalina). 

A inibição desta fase é um indicativo de fármacos analgésicos que atuam em nível central. 

Após um intervalo de 10 minutos, ocorre a segunda fase que dura 15 a 30 min minutos após a 

administração de formalina, caracterizada tanto pelo estímulo dos nociceptores como pela 

liberação de mediadores inflamatórios, que encontram a medula espinhal num estado de 

hiperexcitabilidade, induzida pela primeira fase. Portanto, além de fármacos que possuem 

ação central, os anti-inflamatórias interferem nesta última etapa. (HUNSKAAR,1987) 

O comportamento espontâneo indicativo de nocicepção foi quantificado após a 

administração subcutânea de 20 L de uma solução de formalina a 1% no dorso de uma das 

patas traseiras do animal (Hunskaar e Hole, 1987). Para tanto, camundongos foram tratados 

com o pectinolídeo E isolado (12,5; 25 e 50 mg/kg v.o. n=6), morfina (3 mg/kg i.p.) e veículo 

(salina + tween 80 0,5%; v.o.) 60 minutos antes da injeção da formalina. A resposta 

nociceptiva foi avaliada através da quantificação do tempo em que o animal executou o ato de 
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lamber a pata que recebeu o estímulo, em dois períodos. O primeiro deles, entre 0-5 minutos e 

o segundo período de observação, de 15-30 minutos. 

 

 

Figura 4: Linha do tempo experimental do teste da nocicepção induzida por formalina.  

 

4.6.3 Teste da peritonite induzida por carragenina 

 

A migração leucocitária foi induzida pela injeção de carragenina (1%, i.p., 0,25 mL) 

dentro da cavidade peritoneal dos camundongos após 1 h de administração da substância teste 

(12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o., n = 6), veículo (salina + tween 80 0,5%; v.o.) e dexametasona (2 

mg/Kg, i.p., n = 5) pela modificação da técnica previamente descrita por Bastos (2007). Os 

animais foram eutanasiados com dose excessiva de halotano a 10%, 4 h após a injeção de 

carragenina. Em seguida, foi injetado solução salina heparinizada (0,9%; i.p., 3 mL) na 

cavidade peritoneal e, após uma breve massagem, foi retirado o fluído (2 mL) e centrifugado 

(5000 rpm, 5 min) a temperatura ambiente. O sobrenadante foi dispensado e o precipitado 

ressuspendido em 1 mL de solução salina heparinizada.  

Uma alíquota de 10 µL desta suspensão foi dissolvida em 190 µL de solução de Turk e 

o total de células contadas em uma câmara de Newbauer, sob microscopia ótica. Para a 

contagem diferencial das células, foi adicionado 200 µL do precipitado ressuspendido na 

lâmina para citocentrifuga, em rotação 600 rpm por dez minutos. Em seguida, foi realizado a 

coloração das lâminas com eosina e hematoxilina. Após a secagem das lâminas, realizar-se-á 

a contagem das células com auxílio do microscópio ótico na lente de maior aumento. Os 

resultados foram expressos como o número de leucócitos/mL. A porcentagem de inibição 

leucocitária = (1 – T/C) x 100, onde T representa a contagem de leucócitos do grupo tratado e 

C representa a contagem de leucócitos do grupo controle.  

Veículo (salina+tween 80 0,5%; v.o) 

Pectinolídeo E (12,5; 25; 50 mg/kg v.o) 

Mor (3mg/kg)i.p 
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Figura 5: Linha do tempo experimental do teste da peritonite induzida por carragenina 

 

4.6.4 Edema de orelha induzido por acetato de 12-O-tetradecanoilforbol (TPA) em 

camundongos 

 

O edema foi avaliado de acordo com a metodologia De Young et al, (1989) com 

algumas modificações. Os animais foram pré-tratados topicamente com substância teste (0,1; 

0,3 ou 1,0 mg/orelha dissolvido em 20 µL de acetona), dexametasona 0,05 mg/orelha 

dissolvido em 20 µL de acetona) ou acetona (20 µL/orelha) simultaneamente a administração 

tópica de TPA (2,5 µg/orelha dissolvido em 20 µL de acetona) na orelha direita do 

camundongo. Na orelha esquerda de cada animal foi administrado 20 µL de acetona e cada 

animal serviu como seu controle. Medidas das orelhas foram realizadas antes e 6 h após a 

indução da inflamação.  

Estas medidas foram realizadas em sítio da orelha recortado circularmente com 6 mm 

de diâmetro e incluiu a medida da espessura das orelhas (µm), com bem como a medida do 

peso dos sítios de orelhas. Os valores foram expressos em µm para a espessura e mg para o 

peso das orelhas direitas, comparando-se com os mesmos valores das orelhas esquerdas. 

Também foi realizada a medida da atividade de mieloperoxidase no sítio da orelha dos 

animais para inferir sobre o influxo de neutrófilos neste sítio (BRADLEY et al, 1982) 

 6h 6h 

Veículo (salina+tween 80 0,5 %; v.o) 

Pectinolídeo E (12,5; 25; 50 mg/kg v.o) 

Dex (2mg/kg)i.p 
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Pectinolídeo (0,3; 1,0, 3,0  mg/por orelha d)

Dexametasona (0,05 mg/por orelha d)

Adm tópica de TPA (2,5 µg/orelha d)

Acetona (20 µL/orelha d) 

1h

60 min

2h 3h 4h 5h 6h

 

Figura 6: Linha do tempo experimental do teste de Edema de orelha induzido por acetato de 

12-O-tetradecanoilforbol (TPA) em camundongos 

 

4.6.5 Toxicidade aguda realizado em camarão de Salmora (artemia salina) 

 

A Toxicidade para Artemia salina, segue protocolo estabelecido por Vanhaecke (1981) 

com algumas modificações. Para o preparo das soluções, para cada 1 ml de solução preparada, 

foi utilizado 10 mg do pectinolídeo E, em 2 gotas de tween-80; 30% de uma solução de 

Dimetilsulfóxido; e 70% de uma solução de H2O destilada. 

Foram criados adicionando ovos de salmoura à água do mar artificial (32g/l de sal 

marinho em água) num funil de separação com iluminação e arejamento. Após 24h de 

incubação, os filhotes foram separados, cobertos e mantidos a 25°C (± 1°C) para 24 h quando 

atingiu o tempo para observação se houve mortalidade. Artenias incubadas sem compostos de 

DMSO/tween e espaços em branco com artificial água do mar foram utilizados como 

controles (VANHAECKE, 1981). 

 Para os testes foram preparadas soluções estoque de 20.000 ppm. A solução estoque 

foi usado para fazer 20 mL de soluções de água de 10, 50, 100, 500 e 1000ppm; 10artenias de 

três replicatas foram expostos a 20mL de soluções em copos sem fornecimento de alimentos. 

A contagem de mortalidade foi realizada 24h após a exposição. Os controles foram 

preparados com Tween-80%, DMSO e água na concentração mais alta usado em cada 

experimento. Um inseticida aprovado para controle de larvas foi utilizado como controle 

positivo. Após 24 horas de contato, os sobreviventes foram contados. (ALVES, 2000).  

Pectinolídeo E (0,1; 0,3; 1 mg/por orelha d) 
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Figura 7: Linha do tempo experimental do teste de Toxicidade Agudallllllllllllllllllllllllllllllllll  

4.6.6 Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos nos diversos experimentos foram tratados estatisticamente 

utilizando-se o programa GraphPad Prism


, versão 3.0, através de Análise de Variância 

(ANOVA) de 1 via, seguido de Pós-teste de Turkey, conforme o caso. Foram consideradas 

significativas as diferenças com p < 0,05.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Obtenção e análises do extrato das inflorescências de H. pectinata  

 

Partiu-se de 0,88 kg das inflorescências secas de H. pectinata, onde obteve-se 

aproximadamente 62,53 g (7,1%), de extrato bruto.  

 Após as análises por RMN
1
H pode-se observar, através dos valores de deslocamento 

químico (δ, ppm) dos picos nos espectros que os pectinolídeos estão presentes nas 

inflorescências de H. pectinata (HPFl) (SANTANA, 2016). Estas análises foram realizadas 

comparando-se estes dados espectroscópicos com os dados de RMN 
1
H da literatura 

(PEREDA-MIRANDA,1993).  

 

5.2 Obtenção e análise da fração enriquecida com pectinolídeos 

 

A fração diclorometano foi submetida à separação cromatográfica utilizando como 

fase móvel a mistura ternária hexano, diclorometano e acetona de forma gradiente: iniciando 

com a proporção 3:1:1 (v/v/v), posteriormente; 2:2:1; 2:1:2; 0:1:4 (v/v/v) em uma coluna de 

vidro empacotada com sílica gel 60 (70-230 mesh). Foram coletadas 79 frações, e após 

reunião das frações que apresentaram o mesmo perfil cromatográfico (CCDA) utilizando 

revelador vanilina, resultou-se em 09 frações (HPFlD-1 à HPFlD-9).   

As frações obtidas foram analisadas novamente por RMN 
1
H (Figura 8), onde se 

evidenciou a presença dos pectinolídeos na fração HPFlD-4, nomeada EEP.  Os sinais de 

hidrogênio indicados pelas setas (Figura 8) apresentam-se mais intensos quando comparados 

aos sinais presentes no espectro do extrato das inflorescências de H. pectinata (HPFl), bem 

como observa-se uma maior pureza dos pectinolídeos neste espectro. 
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 Submeteu-se a fração HPFLD-4 a análise por RMN (Material e Métodos, item 4.3), 

como pode ser observado na Figura 8. 
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Figura 8. Espectro de RMN 
1
H (CDCl3, 400 MHz) do EEP. As setas indicam os sinais dos 

átomos de hidrogênio característicos do pectinolídeo E. Ampliações dos sinais referentes aos 

Hs mais desblindados também podem ser observadas. 

 

 Os deslocamentos químicos e as multiplicidades de todos os sinais dos hidrogênios da 

molécula de pectinolídeo “E” (Figura 9) podem ser observados no EPP na Tabela 1. Os dados 

espectroscópicos da literatura também podem ser observados nesta tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Estrutura química do Pectinolídeo E 
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Tabela 3.  Análise por RMN 
1
H do pectinolídeo E  

Protons Pectinolideo E (Literatura), ppm Dados Experimentais, ppm 

3 6.17 (d) 6.23 (d) 

4 6.93 (dd) 6.97 (dd) 

5 5.26 (m) 5,32 (dd) 

6 5.45 (m) 5,50 (dd) 

1’ 5.71 (dd) 5.78 (dd) 

2’ 5.55 (dd) 5.61(ddd) 

3’
 5.43 (m) 5,49 (m) 

4’
b
 1.81 (dd)

 
__ 

4’
a 1.93 (dd) __ 

5’ 4.91 (m)
 

__ 

6’ 4.89 (m) __ 

7’ 1.13 (d) __ 

5-OAc 2,08 (s) 2,08 (s) 

3’-OAc 2,04 (s) 2,04 (s) 

5’-OAc 2,10 (s) 2,10 (s) 

6’-OAc 2.04 (s) 2,04 (s) 

S:singleto; d:dubleto; dd:duplo dubleto; ddd: duplo duplo dubleto 
a
RMN 

1
H

 
(300 MHz) em CDCl3. 

 

 No espectro de RMN 
1
H da fração  enriquecida  com pectinolídeos em 

clorofórmio deuterado, foi possível observar um conjunto de sinais (Figura 8), na região de 

2,00 a 2,2 ppm característicos de metilas de grupos acetoxilas, sinais de hidrogênios 

olefínicos em 6,23 ( 1H, d, J= 8 Hz, H-3) e 6,97 (1H, dd (9.8, 5.8)) do anel pirânico, sinais 

característicos na região de 5,0-6,0 ppm de hidrogenios olefinicos H-1’ e H-2’ da cadeia 

lateral ligado ao anel pirânico, e de hidrogênios oximetínicos que estão presentes em 

molécuulas de pectinolídeo, configurando assim uma mistura de pectinolídeos, sendo o 

pectinolídeo “E” o majoritário, por apresentar intensidade dos sinais característicos ao 

mesmo. 
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5.3 Análise cromatográfica da fração enriquecida com pectinolídeos 

 

Após a análise da fração enriquecida com pectinolídeos por RMN, realizou-se análise 

cromatográfica com o intuito de isolar o pectinolideo E. Utilizou-se diferentes condições 

cromatográficas para obter a melhor separação dos constituintes presentes nesta fração. Para 

isso diferentes eluições isocráticas e fase móvel MeOH/H2O foram utilizadas, como pode ser 

observado nos cromatogramas das Figuras 10, 11, 12 e 13. 
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Figura 10: Cromatograma de separação do HPFLD-4 obtido por CLAE com as seguintes 

condições: coluna C18 Luna (250 x 4,6 mm, 5μ), vazão de 1mL/min, volume de injeção 

=10μL. A detecção foi realizada por V a 210 nm e a fase móvel MeOH/H2O (60/40). 
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Figura 11: Cromatograma de separação do HPFLD4 obtido por CLAE com as seguintes 

condições: coluna C18 Luna (250 x 4,66 mm, 5μ), vazão de 1mL/min, volume de 

injeção=10μL. A detecção foi realizada por V a 210 nm e a fase móvel MeOH/H2O (40/60). 
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Figura 12: Cromatograma de separação do HPFLD4 obtido por CLAE com as seguintes 

condições: coluna C18 Luna (250 x 4,66 mm, 5μ), vazão de 1mL/min, volume de 

injeção=10μL. A detecção foi realizada por UV a 210 nm e a fase móvel MeOH/H2O (45/55). 

 



51 
 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

C18 Luna (250 x 4,6 mm, 5)

Vazão 1mL/min

Volume de injeção = 10 L

Fase Móvel MeOH/H2O (50:50)

 

 

m
A

b
s

tempo (min)

 

Figura 13: Cromatogramas de separação do HPFLD4 obtido por CLAE com as seguintes 

condições: coluna C18 Luna (250 x 4,66 mm, 5μ), vazão de 1mL/min, volume de 

injeção=10μL. A detecção foi realizada por V a 210 nm e a fase móvel MeOH/H2O (50/50). 
 

Diversas fases móveis no modo analítico para encontrar a melhor condição a ser 

utilizada no sistema semi-preparativo, como é possível ver nos cromatogramas das (Figuras 

10, 11, 12 e 13) da subfração HPFLD4. Observa-se 5 bandas bem definidas em todos os 

cromatogramas, sendo o cromatograma da Figura 12 aquele que teve uma melhor  separação, 

porém o tempo e quantidade de solvente utilizado foi maior se comparado ao cromatograma 

da Figura 13, que também teve uma boa resolução com menor tempo de corrida. Desta forma 

a melhor condição para ser utilizada no escalonamento cromatográfico semi-preparativo foi a 

apresentada na Figura 13. 

Após otimização das condição cromatográfica, realizou-se o escalonamento para o 

isolamento das susbtâncias utilizando o sistema semi-preparativo. Na Figura 14, pode-se 

observar a separação cromatográfica em escala semi-preparativa.  
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Figura 14: Cromatogramas de separação do HPFLD4 obtido por CLAE com as seguintes 

condições: coluna C18 Luna (250 x 21,2 mm, 10μ), vazão de 16mL/min, Volume de injeção 

=800μL. A detecção foi realizada por V a 210 nm e a fase móvel MeOH/H2O (50/50). 

 

Apesar da banda em 25 minutos coeluir com a banda em 27 minutos, o que não tornou 

o cromatograma semi-preparativo completamente reprodutível com a melhor condição 

encontrada no cromatograma analítico. Isso provavelmente se deve a mudança das condições 

empregadas aos cromatogramas. 

 Porém, conseguiu-se isolar facilmente o pectinolídeo E no tempo 27 minutos no topo 

da banda sem haver mistura de substâncias, pois manteve-se uma boa resolução, com uma 

melhor eficiência  de separação, sendo possível isolar a substância desejada.  

As bandas que se encontravam coeluídas referentes aos pectinolídeos, foram coletadas, 

separadas e analisadas por RMN, para a obtenção das substâncias, como pode ser observado 

na figura 15. Uma excelente separação foi obtida. 
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5.4 Analise por RMN 
1
H das substâncias 1, 2, 3. 

 

Durante as análises por RMN conseguiu-se isolar e identificar duas substâncias 

diferentes, além do Pectinolídeo E, sendo elas o Hyptolídeo, e uma substância inédita, como é 

possível visualizar nos espectros de RMN e que será discutido logo abaixo. 

 

5.4.1 Espectro de RMN do Pectinolídeo E                  HPFI-D4-5 

                

 

Figura 15. Espectro de RMN
1
H  (499.87 MHz, CD3OH, 298 K) para o Pectinolíde E. 
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Figura 16. Espectro de RMN
13

C (125.69 MHz, CD3OH, 298 K) para o Pectinolídeo E. 

 

Figure 17. Espectro de COSY 
1
H-

1
H  (499.87 MHz, CD3OH, 298 K) para Pectinolídeo E. 
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Figura 18. Contorno plot HSQC 
1
H-

13
C (125.69 MHz, CD3OH, 298 K) para o Pectinolídeo 

E. 

 

Figura 19.Contorno plot (
n
JCH = 8 Hz) HMQC 

1
H-

13
C (CD3OH, 298 K) para o Pectinolídeo 

E. 
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5.4.2 Espectro RMN do Hyptolídeo                                                           HPFI-D4-3 

 

Figure 20. Espectro de RMN 
1
H (499.87 MHz, CD3OH, 298 K) para o Hyptolídeo.   

 

Figure 21. Espectro de RMN
13

C (125.69 MHz, CD3OH, 298 K) para o Hyptolídeo. 
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Figure 22. Espectro COSY 
1
H-

1
H  (499.87 MHz, CD3OH, 298 K) para Hyptolídeo. 

 

 

Figure 23. HSQC 
1
H-

13
C  (125.69 MHz, CD3OH, 298 K) contorno plot para o Hyptolídeo. 
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Figura 24. HMQC 
1
H-

13
C  (CD3OH, 298 K) contorno plot (

n
JCH = 8 Hz) para Hyptolídeo. 

      

5.4.3 Espectro de RMN do “Novo Pectinolídeo”                                         HPFI-D4-1 

 

Figura 25. Espectro de RMN 
1
H (499.87 MHz, CD3OH, 298 K) para o “Novo Pectinolídeo”  
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Figura 26. Espectro de RMN
13

C (125.69 MHz, CD3OH, 298 K) para o “Novo Pectinolídeo”. 

 

Figura 27. COSY
1
H-

1
H  (CD3OH, 298 K) contorno plot para o “Novo Pectinolídeo”. 
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Figura 28. HSQC 
1
H-

13
C  (CD3OH, 298 K) contorno plot para o “Novo Pectinolídeo”. 

 

Figura 29. HMQC 
1
H-

13
C (CD3OH, 298 K) contorno plot (

n
JCH = 8 Hz) para o “Novo 

Pectinolídeo”. 
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    Figure 30. Contorno plot
  
NOESY

 1
H-

1
H suprime sinal de solvente (CD3OH, 298 K) 

para “Novo Pectinolídeo”. 

 

 

5.5 Dados Espectroscópicos e Espectrométricos 

 

5.5.1 Pectinolídeo E 

Óleo amarelado: []D
25

 110.1 (c 0.32, CHCl3); UV (MeOH) max (log ) 210 nm; para  

RMN
 1

H (500 MHz) e  RMN 
13

C (125 MHz) dados (CD3OD), ver tabela 1 e 2; positivo 

HRESIMS m/z 427.1604 [M+H]
+
 (calcd. for C20H27O10, 426.4144). 

5.5.2 Hyptolídeo 

Óleo amarelado: []D
25

 +10.8 (c 0.4, CHCl3); UV (MeOH) max (log ) 206 nm; apara 

RMN
 1

H (500 MHz) e  RMN 
13

C (125 MHz) dados (CD3OD), ver tabela 1 e 2; positivo 

HRESIMS m/z 369.1549 [M+H]
+
 (calcd. para C18H25O8, 368.3784). 

5.5.3 Novo pectinolídeo 

Óleo amarelado: []D
25

 31.8 (c 0.2, CHCl3); UV (MeOH) max (log )  204 nm; para 

RMN
 1

H (500 MHz) e  RMN 
13

C (125 MHz) dados (CD3OD), ver tabela 1 e 2; positivo 

HRESIMS m/z 385.1499 [M+H]
+
 (calcd. para C18H25O9, 384.3778). 
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Figura 31: Estrutura química do novo pectinolídeo, do hyptolídeo e do pectinolídeo E.  
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Tabela 4. RMN 
1
H dados espectrais para compostos 1–3 

H 1 (novo pectinolídeo) 2 (Hyptolídeo) 3 (Pectinolídeo E) 

3 6.07 d (9.8) 6.00 dt (9.8, 1.9) 6.23 d (9.7) 

4 7.05 dd (9.8, 5.5) 7.04 ddd (9.6, 5.9, 3.7)  7.05 dd (9.8, 5.8) 

5 4.17 dd (5.4, 3.2) 2.46 m 5.41 d (5.8, 3.0) 

6 5.32 ddd (8.7, 3.1, 1.1) 5.58 m 5.60 m 

1’ 5.90 ddd (11.3, 8.7, 0.7) 5.78 m 5.75 dd (11.0, 8.2) 

2’ 5.68 m 5.60 m 5.65 td (11.0, 0.9) 

3’ 5.58 m 5.30 m 5.57 m 

4’ 1.95 m 1.93 m 1.95 m 

5’ 5.03 m 4.99 m 5.05 m 

6’ 4.99 m 4.99 m 4.98 m 

7’ 1.21 d (6.5) 1.21 d (6.5) 1.22 d (6.5) 

5-COMe - - 2.05 s 

3’-COMe 1.99 s 1.99 s 2.00 s 

5’-COMe 2.02 s 2.02 s 2.07 s 

6’-COMe 2.05 s 2.06 s 2.02 s 

 

Constantes de acoplamento (J) em Hertz são dados entre parênteses. 

Análises realizadas em MeOD  a 500 MHz.  

 

Nos dados de RMN 
1
H (Tabela 2), quatro grupos acetoxil metila tiveram ressonâncias 

a  2.00 (3H, s), 2.02 (3H, s), 2.05 (3H, s) e 2.07 (3H, s) enquanto um sinal em  1,22 e 1,95 

foram atribuídos a um grupo metil secundário terminal (3H, d, J=6.5 Hz, H-7’) e grupos 

metileno (2H, m, H-4’), respectivamente. Os dois prótons etilénicos do esqueleto de di-

hidropirona foram evidentes a  6.23 (1H, d, J=9.8 Hz, H-3) e 7.05 (1H, dd, J=9.8, 5.8 Hz, H-

4). Dois outros sinais olefínicos foram observados a  5.75 (1H, dd, J=11.0, 8.2 Hz, H-1’) e 

5.65 (1H, td, J=11.0, 0.9 Hz, H-2’); a constante de acoplamento de 11,0 Hz estabeleceu a 

geometria Z da dupla ligação. Cinco prótons oximetênicos foram observados a 4.98 (1H, m, 

H-6’), 5.05 (1H, m, H-5’), 5.41 (1H, d, J=5.8, 3.0, H-5), 5.57 (1H, m, H-3’) e 5.60 (1H, m, H-

6) (BOALINO et al, 2003; MENDONZA-ESPINOSA et al , 2009). 
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Tabela 5. RMN C
13

 dados espectrais para compostos 1–3 

C 1 (novo pectinolídeo) 2 (Hyptolídeo) 3 (Pectinolídeo E) 

2 165.5 166.0 164.5 

3 122.6 121.5 125.2 

4 147.3 147.8 142.5 

5 63.7 30.6 65.0 

6 78.3 75.6 76.6 

1’ 129.1 132.0 127.8 

2’ 133.2 132.3 133.7 

3’ 68.6 68.4 68.8 

4’ 35.7 35.7 35.7 

5’ 72.0 72.0 72.1 

6’ 72.6 72.5 72.7 

7’ 14.7 14.7 14.7 

5-COMe - - 171.4 

3’-COMe 171.7 171.6 171.7 

5’-COMe 172.4 172.4 172.4 

6’-COMe 172.1 172.1 172.1 

5-COMe - - 20.4 

3’-COMe 21.0 21.0 21.0 

5’-COMe 21.0 21.0 21.0 

6’-COMe 21.0 21.0 21.0 

 

O espectro de RMN C
13

 (Tabela 3) tinha sinais para vinte carbonos, dos quais oito 

pertenciam aos quatro grupos acetoxilo. Quatro destes sinais eram indicativos dos carbonos 

carbonílicos ( 171,4, 171,7, 172,4 e 172,1), enquanto os outros quatro sinais eram indicativos 

dos carbonatos acetoxilmetílicos ( 20,4 e 21,0). O sinal a 164,5 (C-2) era indicativo do 

carbono carbonílico da porção -lactona conjugada com os carbonos olefínicos a  12,5,2 (C-

3) e 142,5 (C-4). Os sinais em  127.8 e 133.7 pertenciam aos outros dois carbonos olefínicos 

(C-1’e C-2’). Os sinais a  65,0 (C-5), 76,6 (C-6), 68,8 (C-3 '), 72,1 (C-5') e 72,7 (C-6') foram 
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indicativos de carbonos carbonílicos, e sinais no  (C-4')  e 14,7 (C-7') pertenciam aos 

carbonos metileno e metílico, respectivamente, da cadeia lateral de alquila do pectinolideo E. 

O espectro de HMBC confirmou a ligação do apêndice heptenil para a -pirona em C-6 ( 

76.6), uma vez que exibiram correlações de longo alcance para H-4 ( 7.05), H-5 (5.41), H-1 

'( 5.75) e H -2' (5,65). A análise de HMBC também auxiliou no posicionamento de um dos 

grupos acetoxil diretamente do anel pirônico, uma vez que o carbono carbinólico ( 65,0, C-5) 

apresentou correlações com os prótons H-4 ( 7,05) e H-3 ( 6,23) e isso foi confirmado pelo 

espectro COSY  (BOALINO et al., 2003). 

 Na análise dos dados de RMN 
1
H (Tabela 2) e RMN C

13
 (Tabela 3) dos compostos 1 

e 2, indicaram que eram semelhantes aos do pectinolídeo E (3).  No entanto, foram 

observados três substituintes de acetoxilo para ambos os compostos, o que se diferencia do 

pectinolídeo E. A ausência de um grupo acetoxilo pode  ser  observada nos dados de RMN no 

C-5 para ambos os compostos. O espectro de RMN de 
1
H do hyptolídeo (2) mostrou um sinal 

no  2.46 indicativo do grupo metileno (2H, m, H-5), enquanto que o espectro de RMN 
1
H do 

novo pectinolide (1) mostrou um sinal no  4.17 indicativo de um grupo oximetina (1H, dd, J 

= 5,4, 3,2 Hz, H-5). A presença de grupos metileno e oximetina no C-5 dos compostos de 

hyptolídeo (2) e do novo pectinolídeo(1), respectivamente, pode ser confirmada pelo espectro 

de RMN C
13

  30.6 e 63.7 (Tabela 3). 

 Na análise do espectro de RMN 1H-1H COSY e NOESY do composto 1 estabeleceu 

que o próton  4.17 (1H, dd, J=5.4, 3.2 Hz, H-5) foi acoplado ao próton oximetina  5.32 (1H, 

ddd, J = 8.7, 3.1, 1.1 Hz, H-6)  e o proton olefínico a  7.05 (1H, dd, J=9.8, 5.5 Hz, H-4). Para 

o composto 2, a análise de COSY1H-1H  e Espectro de RMN estabelece que os prótons a  

2.46 (2H, m, H-5)   foram acoplados ao próton oximetina a  5.58 (1H, m, H-6) e o próton 

olefínico a 7.04 (1H, ddd, J=9.6, 5.9, 3.7 Hz, H-4). Correlação HSQC foi observada a partir 

de H-5 ( 4.17 and  2.46) para o carbono oximetínico C-5 ( 63.7) e C-5 (30.6) para os 

compostos 1 e 2, respectivamente. Além disso, as principais conectividades de longo alcance 

foram observadas a  4,17 (H-5) e 122,6 (C-3) para o composto 1 e a  2,46 (H-5) e 147,8 (C-

4), 121,5 (C-3), 75.6 (C-6)  para o composto 2. O HRESIMS positivo de hyptolídeo (2) e o 

novo pectinolideo (1) tinha um ion molecular a m/z 369.1549 [M+H]
+
  e em m/z 385.1499 

[M+H]
+
, respectivamente. Assim, o novo pectinolídeo(1) representa, até onde se conhesse, o 

primeiro relato de uma 2(5H)-furanona de uma espécie de Hyptis. 
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5.6 Ensaios farmacológicos  

 

5.6.1 Teste da nocicepção induzida por formalina  

 

Nesse ensaio, averiguou-se que na primeira fase do teste, o Pect E nas doses de 12,5 

mg/kg (60,33s ± 11,63 (s), 25 mg/kg (60,75s ± 3,94 (s), e 50mg/kg (80,6s ± 18,83(s), não 

reduziu o tempo de latência de lambida quando comparado com o veículo  (85,3s ± 3,37(s), e 

o AAS (110.0s ± 19,11 (s), diferente do controle a morfina (32,22 ± 6,73 (s), que já tem 

resultados comprovados na literatura de atividade antinociceptiva. Portanto, na primeira fase 

do teste não houve a inibição da estimulação direta dos nociceptores que atuam em nível 

central.   

Diferente da segunda fase que ocorre 10 minutos após a primeira fase, a qual foi 

possível observar que houve uma diminuição significativa do tempo de lambida dos animais 

do grupo tratado, 12,5 mg/kg (99,5 ± 17,74 (s) p<0,01), 25 mg/Kg (76,60 ± 14,63(s)  

p<0,001) e 50mg/kg (34,66 ± 9,21(s)  p<0,001), o mesmo observado com a morfina (16,22 ± 

5,40(s)  p<0,001) e o AAS (15,60 ± 5,80(s) p<0,001), quando comparados com o grupo 

veículo (186,2 ± 20,20(s). Isso se deve tanto pela inibição do estímulo dos nociceptores, como 

pela diminuição da liberação dos mediadores inflamatórios que atuam em nível periférico.  
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Figura 32A e 32B: Efeito antinociceptivo do Pect E (12,5, 25, 50 mg/kg), morfina (3 mg/kg), 

AAS (300 mg/kg) e veículo (salina + tween 80 0,05%; v.o.) no teste da formalina em 

camundongos. A: primeira fase (0-5 min); B: segunda fase (15-30 min). As diferenças 

estatísticas entre os grupos foram calculados usando análise de variância ANOVA, seguida 

pelo teste de tukey (n = 6, primeira fase; n=6, segunda fase). (***p<0,001; **p<0,01) 

 
 

O teste da formalina na pata é um modelo experimental que fornece uma resposta mais 

especifica e a aplicação de um composto irritante na pata traseira faz com que haja uma 

resposta nociceptiva. Nesse teste ocorrem duas fases distintas de comportamento nociceptivo 

veículo 

veículo 
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e inflamação, que envolvem diferentes mediadores. A fase de nocicepção começa 

imediatamente após a injeção de formalina, permanecendo por 5 minutos seguinte. Isso ocorre 

devido à estimulação química direta de nociceptores, predominantemente aferentes e inibida 

por agonistas opióides, tais como morfina, por antagonistas bradiquinina B1 e B2 do receptor, 

por N-metil-D-aspártico-ácido (NMDA), bem como por antagonistas dos receptores 

vanilóides. A segunda fase deste modelo está relacionada com a liberação de vários 

mediadores proinflamatórios, como histamina, metabólitos do ácido araquidônico (AA), fator 

de agregação plaquetária (PAF), adenosina, ôxido nítrico, mediadores quimiotáticos, 

citocinas, mediadores enzimáticos e proteoglicanos, dentre outros (BORGES, 2013). 

Como demonstra os resultados, o PECT E na primeira fase não mostrou atividade 

antinociceptiva nas doses testadas (12,5 mg/kg, 25 mg/kg, 50 mg/kg). Já na segunda fase 

evidenciou-se atividade em todas as doses administradas, com redução da atividade 

nociceptiva, confirmando assim que o pect E apresenta atividade anti-inflamatória.  

O teste de formalina se diferencia dos demais testes de nocicepção, pois é possível 

verificar a resposta do animal a uma dor contínua e moderada gerada por tecido lesionado. O 

mesmo pode ser utilizado para elucidar os mecanismos da dor e analgesia. Destacando 

medicamentos de ação central, tais como narcóticos que inibem as duas fases, ou para 

medicamentos com ação periférica que inibem apenas a segunda fase, tais como aspirina, 

oxifenbutazona, hidrocortisona e dexametasona. A inibição da nocicepção apenas na segunda 

fase do teste da formalina é uma característica típica de inibidores de ciclo-oxigenase (BISPO, 

et al 2001; PAIXÃO, et al, 2013).  

Portanto os resultados obtidos nesse estudo sugerem que a substância estudada  

apresenta efeitos de inibição frente as ciclo-oxigenases (COXs). Resultados semelhantes a 

estes foram encontrados por Bispo e colaboradores (2001), com o extrato aquoso das folhas 

de H. pectinata (200 e 400 mg/kg). Este extrato não demonstrou efeito significativo durante a 

primeira fase, enquanto na segunda fase, na dose de 200 mg/kg, houve redução da atividade 

nociceptiva em 70%. No estudo de Santana, (2016) também pode-se observar resultados 

semelhantes ao de bispo em uma fração enriquecida com pectinolídeos das inflorecências da 

hyptis pectinata nas doses (50, 100 e 200 mg/kg, v.o.) durante a segunda fase houve redução 

da atividade nociceptiva. 
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5.6.2 Teste da peritonite induzida por carragenina 

 

 Após a indução da inflamação no peritônio por carragenina, os animais foram 

eutanasiados para a realização da contagem total e diferencial dos leucócitos.  

 O tratamento com Pect E reduziu significativamente a migração leucocitária, como 

pode-se observar nas doses de 12,5 mg/kg (2,450 ±  0,4722 (10^
6
ml de células), 25 mg/kg 

(2,614s± 0,5189(10^
6
ml de células) e 50 mg/kg (3,271s ± 0,3958 (10^

6
ml de células), 

dexametasona  (2,780s ± 0,7135 (10^
6
ml de células) se comparado ao tratamento com o 

veículo (7,178s ± 0,4409 (10^
6
ml de células). Dessa forma observou-se por meio de análises 

estatísticas (ANOVA e pós-teste de Tukey), que na contagem total houve uma redução 

significativa dos leucócitos nos grupos administrados com Pect E nas três doses, indicativo de 

atividade anti-inflamatória (Figura 34). 
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Figura 33: Efeito anti-inflamatório do Pect E (12,5, 25, 50 mg/kg), dexametasona (2 mg/kg) e 

veículo (salina + tween 80 0,5%; v.o.) no teste da peritonite induzida por carragenina em 

camundongos.  As diferenças estatísticas entre os grupos foram calculados usando análise de 

variância, seguida pelo teste de tukey (n = 5). (***p<0,001) 

 

Na Figura 35, observa-se que houve redução evidente das células polimorfonucleares 

nos grupos administrado com Pect E nas doses de 12,5 mg/kg (1,334s±0,3344(10^6ml de 

células); 25 mg/kg (0,9314s±0,1951 (10^6ml de células), e 50 mg/kg (1,231s±0,2281(10^6ml 

de células) se comparado ao grupo não tratado (5,563s±0,5454(10^6ml de células). Dessa 

salina   veículo 
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maneira é possível afirmar que reduziu de forma acentuada os neutrófilos, apresentando assim 

uma diminuição no processo inflamatório. 
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Figura 34: Efeito anti-inflamatório do Pect E (12,5, 25, 50 mg/kg), dexametasona (2 mg/kg) e 

veículo (salina + tween 80 0,5%; v.o.) no teste da peritonite induzida por carragenina em 

camundongos.  As diferenças estatísticas entre os grupos foram calculados usando análise de 

variância, seguida pelo teste de tukey (n = 5). (***p<0,001) 

 

 

 

 A migração leucocitária é um tipo de transporte de células polimorfonicleares da 

medula óssea até a lesão tecidual. A carragenina por sua vez é um polissacarídeo sulfatado 

que desencadeia inflamação aguda envolvendo a liberação de vários mediadores pro-

inflamatórios, especialmente histamina, serotonina, cininas, prostaglandinas e tromboxanos. 

A migração leucócitária está relacionada principalmente à ação de leucotrienos, 

particularmente leucotrienos B4, lançado pela atividade de lipoxigenase, especialmente nos 

leucócitos (CARVAHO, 1999; BORGES, 2013). Assim, usando a carragenina para iniciar um 

proceço inflamatório, foi possível produzir uma resposta inflamatória aguda após 4 h na 

cavidade peritoneal dos camundongos, com um grande número de células polimorfonucleares 

do exsudado. De acordo com Ferreira (1993), a injeção de carragenina em camundongos 

induz a liberação de citocinas por células residentes ou migratórias, essas citocinas promovem 

a liberação de prostanóides e aminas simpatomiméticas (CUNHA et al., 2005).  

salina  veículo 
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Vários mediadores inflamatórios estão envolvidos no processo utilizando carragenina, 

o que é capaz de promover inflamação aguda, causando uma alteração vascular que 

desencadeia o acúmulo extravascular de líquido contendo neutrofilos, leucócitos e a produção 

de diversos mediadores ligados ao processo inflamatório (SPILLER et al., 2004). Segundo Di 

Rosa et al. (1971) a carragenina causa uma resposta inflamatória aguda em ratos com três 

fases distintas, na qual a primeira fase relaciona-se com liberação de histamina e serotonina, a 

segunda fase envolve a liberação de bradicinina, enquanto as prostaglandinas estão envolvidas 

na última fase. 

Este resultado sugere que o pect E poderia inibir a formação ou ação de mediadores 

inflamatórios como a bradicinina e as prostaglandinas, entretanto outros estudos são 

necessários para investigar estas possíveis ações do pect E. De maneira geral, pode-se afirmar 

que o pect E tem atividade antinflamatória e corrobora com os resultados encontrados por 

Santana(2016) e Bispo(2001).  

Dessa forma é possível que administração do Pect E possua alguma ação inibitória 

sobre a síntese ou liberação de alguns desses mediadores. Pois causou efeito inibitório sobre a 

migração total de leucócitos para cavidade peritoneal, sendo possível observar a liberação de 

mediadores como prostaglandinas, leucotrienos e também aumento dos níveis de COX-2 

(DUTRA et al., 2006; MOORE et al., 2010; WILLOUGHBY et al., 2000, BOMFIM, 2013). 

Nos estudos realizados por Bispo e colaboradores (2001), pode ser observado que o 

extrato aquoso das folhas de H. Pectinata (600mg/kg) administrado por via oral, inibiu 

significativamente (34,1%) o edema de pata induzido por carragenina, resutados parecidos  

foram encontrados nos estudos de Santana e colaboradores (2016), onde foi avaliado uma 

fração das inflorecências  da H. Pectinata enriquecida de pectinolídeos em modelo de 

peritonite induzida por carragenina, sendo possível observar uma diminuição dos neutrofilos. 

Também foi utilizado o modelo de edema na pata induzido pelo ácido araquidônico, que serve 

para identificar os mediadores da inflamação na via da lipoxigenase. A administração 

intraperitoneal do extrato na dose de 300 mg/kg inibiu o edema de pata induzido por ácido 

araquidónico (33,8%) em todos os momentos testadas.  

Esses resultados sugerem que o extrato aquoso das folhas de H. pectinata atua em 

ambas as vias, tanto na ciclo-oxigenase, quanto na lipoxigenase. A redução do processo 

inflamatório observado com o Pectinolídeo E na peritonite induzida por carragenina evidencia 

mais uma vez a possível inibição da migração leucocitária, uma vez que neste modelo há a 

formação de mediadores inflamatórios.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320512007394#bb0225
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320512007394#bb0340
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320512007394#bb0340
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Com base nestes resultados, pode-se sugerir que o Pectinolídeo E é eficaz neste 

modelo (peritonite), e que está relacionada com a redução do número de leucócitos, a inibição 

da liberação de prostaglandinas, e de outros mediadores envolvidos no sistema de cininas, 

dessa forma sugeri-se que atividade antinflamatória esta relacionada a essa substância, pois 

sua composição apresenta-se em elevada quantidade, como foi possível observar nas análises 

por RMN 
1
H.  

Segundo Raymundo e colaboradores (2011) a atividade antiflamatória da H. pectinata 

está associada aos sesquiterpenos majoritários (cariofileno e óxido de cariofileno, 78,95%) 

encontrados no óleo essencial das folhas de H. pectinata. Já o efeito antinociceptivo do óleo 

essencial foi relacionado ao bloqueio dos receptores opióides e colinérgicos provocados por 

estes sesquiterpenos (RAYMUNDO, 2011; ARRIGONI-BLANK, 2008).  

Os trabalhos mencionados anteriormente com o extrato aquoso obtido das folhas de H. 

pectinata demonstram uma significativa atividade anti-inflamatória e antinociceptiva, no 

entanto não especificam as substâncias responsáveis pelas atividades observadas e muito 

menos realizaram algum tipo de análise fitoquímica. Sabendo-se que os pectnolídeos 

apresentam algumas atividades biológicas comprovadas (PEREDA-MIRANDA, 1993), e que 

estes são os principias metabólitos secundários encontrados na H. pectinata, pode-se associar 

as atividades anti-inflamatórias relatadas por Bispo (2001), Santana (2016) e neste trabalho, a 

estas substâncias.  

Os resultados desse trabalho também sugerem a não associação dos efeitos da 

atividade antinociceptiva na fase neurogênica com o pectinolídeo E, uma vez que não se 

observou atividade nesta fase. Dessa forma acredita-se que outras substâncias, sejam 

responsáveis pelas atividades antinociceptivas relatadas por Lisboa (2006), Bispo (2001) e 

Paixão (2013) nos estudos realizados com extratos das folhas de H. pectinata.  

 

5.6.3 Edema de orelha induzido por acetato de 12-O- tetradecanoilforbol (TPA) em 

camundongos  

 

O teste de edema de orelha induzido por acetato de 12-O- tetradecanoilforbol(TPA) 

em camundongos  é um teste em que se verifica o efeito tópico, é um modelo utilizado para 

avaliar a resposta inflamatória, uma vez que esse agente induz inflamação cutânea e 

hiperproliferação celular em animais, (GÁBOR; RAZGA, 1992). Assim, observou-se 
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atividade antiedematogênica significativa nas diferentes concentrações testadas (0,1; 0,3 e 1,0 

mg/orelha). 

Na verificação do peso das orelhas, entre os grupos veículo (24,45s ± 

1,511(UMPO/mg de tecido), 0,1mg/orelha (15,65s ± 1.132 (UMPO/mg de tecido), 0,3 

mg/orelha (166,15s ±  1,314(UMPO/mg de tecido), 1 mg/orelha (14,98s ± 1,312(UMPO/mg 

de tecido), dexametasona (13,677s ± 0,6108(UMPO/mg de tecido) observou-se resultados 

próximos entre todas as doses do Pect E mg/orelha e o controle positivo ( dexametazona) 

demonstrando atividade antinflamatória.  
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Figura 35: Efeito anti-inflamatório do Pect E (0,1; 0,3 ou 1,0 mg/orelha dissolvido em 20 µL 

de acetona ), dexametasona (0,05 mg/kg /orelha dissolvido em 20 µL de acetona) e veículo 

(acetona 20 µL/orelha.) no teste Edema de orelha induzido por acetato de 12-O-

tetradecanoilforbol (TPA) em camundongos.  As diferenças estatísticas entre os grupos foram 

calculados usando análise de variância, seguida pelo teste de tukey (n = 5) (***p<0,001). 
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 Figura 36: Efeito anti-inflamatório do Pect E (0,1; 0,3 ou 1,0 mg/orelha dissolvido em 20 µL 

de acetona ), dexametasona (0,05 mg/kg /orelha dissolvido em 20 µL de acetona) e veículo 

(acetona 20 µL/orelha.) no teste Edema de orelha induzido por acetato de 12-O-

tetradecanoilforbol (TPA) em camundongos.  As diferenças estatísticas entre os grupos foram 

calculados usando análise de variância, seguida pelo teste de tukey (n = 5). (***p<0,001;  

*p<0,05). 

 

Neste trabalho realizou-se a dosagem da enzima mieloperoxidase (MPO) a fim de 

avaliar a inflamação tópica na orelha dos camundongos. Os resultados demonstraram que 

houve diferença significativa da atividade da MPO nas orelhas, quando comparamos o grupo 

tratado nas doses de 0,1 mg/orelha (39,16s ± 3,645(UMPO/mg de tecido), 0,3 mg/orelha 

(41,68s ± 13,44(UMPO/mg de tecido), 1 mg/orelha (32,12s ± 7,670(UMPO/mg de tecido), se 

comparado ao veículo (75,55s ± 15,03(UMPO/mg de tecido) e a dexametasona (9,690s ± 

3,208(UMPO/mg de tecido). 

O acetato de 12-O-tetradecanoilforbol (TPA) foi utilizado como estímulo para 

inflamação, sendo possível produzir uma resposta inflamatória aguda na orelha direita dos 

camundongos.  Nesse modelo, entre os mediadores inflamatórios importantes estão os 

eicosanóides, como a prostaglandina E2 e o leucotrieno B4. Tanto inibidores de COX ou de 5-

lipoxigenase (LOX), bem como antagonistas de receptores leucotrieno B4 inibem o edema 

causado pelo TPA (RAO et al., 1993, BOMFIM, 2013). Sabe-se que o TPA induz 

vasodilatação, edema, eritema e agregação plaquetária na orelha que inicia-se dentro de 2 h e 

se agrava nos tempos posteriores. O efeito edematogênico do TPA não acometeu as orelhas 

dos animais tratados com o pect E na maior dose administrada (1,0 mg/orelha) havendo 

redução na atividade da enzima mieloperoxidase nestas orelhas, o que é indicativo de inibição 

da migração de neutrófilos para este tecido. 

acetona   veículo 
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 Quando estes foram tratados com Pect E na dose de 1 mg/orelha, houve uma redução 

dessa resposta inflamatória, podendo ser comparada aos resultados obtidos com o do fármaco 

utilizado, o qual já tem atividade bem delineada. A partir desses resultados pode-se sugerir 

que o Pect E apresenta atividade anti-inflamatória e que está relacionada com a inibição da 

liberação dos mediadores inflamatórios.   

A enzima mieloperoxidase está presente nos neutrófilos e pode ser usada para marcar 

a presença dessas células em tecidos inflamados. Os resultados acima demonstraram que os 

animais tratados com (TPA), figura 37,tiveram aumento significativo da atividade da MPO, 

porém os animais tratados com o Pectinolídeo E na dose de 1 mg/kg orelha diminuiu a 

atividade desta enzima. Estes resultados indicam que o Pectinolídeo E possui atividade anti-

inflamatória por diminuir a atividade da MPO em orelha de camundongos. 

Embora os resultados sinalizem para a diminuição da produção de mediadores 

inflamatórios, estudos posteriores poderão elucidar o mecanismo de ação pelo qual o Pect E 

reduz este efeito inflamatório e identificar os possíveis mediadores envolvidos. 

 

5.6.4 Teste de toxicidade em Camarão de Salmora (artemia salina)  

 

 A toxxicidade em artemia salina por exposição ao pectinolídeo E nos testes 

ensaiados foi inexistente. O valor de CL50 reflete a concentração necessária para causar a 

morte de 50% da artenia salina em uma amostra. Portanto, valores mais baixos de CL50 

refletem maior toxicidade. Os dados analisados no estudo em 10, 50, 100, 500 ppm não 

demonstrou mortes da artenia, apenas em 1000 ppm houve duas mortes, comprovando baixa 

toxicidade contra as larvas do camarão de salmoura. 

 Foi observado que não há atividade toxica para Artemia Salina na presença do Pect 

E, pois a LC50 foi maior que 1000 ppm, isso é um bom resultado, o que exigirá investigação 

aprofundada dessa substância, pois não apresenta toxicidade para o meio ambiente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados foram isolados três substâncias denominadas de pectinolídeo 

E, hyptolídeo e o novo pectinolídeo. Destas realizou-se ensaios farmacológicos com a 

primeira substância, onde apresentou atividade anti-inflamatória em modelos experimentais 

utilizando formalina na pata, peritonite induzida por carragenina e edema de orelha. 

Observou-se que houve redução do tempo de lambida da pata na segunda fase do teste de  

nocicepção induzida por formalina, evidenciando a diminuição da liberação dos mediadores 

inflamatórios.  

Já no teste de peritonite induzido por carragenina, observou-se uma redução do 

número de leucócitos totais e das células polimorfonucleares, indicativo de atividade anti-

inflamatória. Isso confirma o potencial terapêutico da H. pectinata, motivando novas 

investigações que visem aprofundar os estudos já existentes e explorar de forma minuciosa o 

pectinolídeo E e as demais substâncias isoladas. 

No teste de edema de orelha observou-se que houve uma redução da resposta 

inflamatória, relacionada com a inibição da liberação dos mediadores inflamatórios. A (MPO) 

reduziu significativamente a inflamação na dose de 1 mg/orelha de camundongo. 

Na avaliação da toxicidade em artemia salina, não houve mortes na presença do 

pectinolídeo E ensaiado, devendo haver novos estudos in vivo, para confirmar sua não 

toxicidade. 

O pectinolídeo E confirma ser muito promissor nos estudos realizados, podendo-se a 

partir de novos estudos torná-la um protótipo a fármaco. As evidências observadas neste 

estudo, aliadas aos resultados já existentes de inibição de crescimento microbiano e atividade 

citotóxica frente a linhagens de células tumorais possibilita a essa classe de metabólitos 

secundários uma maior ampliação de suas potencialidades que devem ser comprovadas em 

outros estudos. 
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8 ANEXO 
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