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RESUMO 
 

Atividade anti-inflamatória, antinociceptiva e antioxidante do extrato etanólico 
de Leonurus sibirucus L. (Lamiaceae). Alan Santos Oliveira. Aracaju, 2017 

A inflamação é um componente importante no desenvolvimento de diversas 
patologias cujo processo primário é o recrutamento de leucócitos provocando lesão 
tecidual. A necessidade de novos compostos para tratar esta condição é iminente. 
Neste contexto, as plantas medicinais representam uma alternativa viável para este fim. A Leonurus sibiricus L. é uma planta popularmente utilizada para tratar a 
inflamação e poucos estudos dão suporte a este uso. O presente estudo teve como 
objetivo investigar os efeitos antioxidante, antinociceptivo e anti-inflamatório do extrato etanólico de partes aéreas de L. sibiricus. O conteúdo total de fenóis e flavonoides, 
bem como a análise cromatográfica por cromatografia líquida de alta performance foram realizados para caracterizar o extrato etanólico do Leonurus sibiricus (EELS). 
In vitro, foram realizados os ensaios de capacidade antioxidante por eliminação de 
radicais 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH), 2,2'-azinobis (ácido 3-etilbenztiazolino-6-
sulfônico (ABTS) e óxido nítrico (NO), inibição da peroxidação lipídica e o ensaio de potencial reducional de ferro (FRAP). In vivo, foi avaliada a atividade antinociceptiva, 
pelo teste de formalina na pata e placa quente, e anti-inflamatória, pelo teste de edema 
de orelha induzido por 12-O-tetradecanoilforbol-acetato (TPA). Os resultados foram 
expressos como média ± SEM e analisados por análise de variância seguido pelo 
teste de Tukey; p<0,05 foi considerado significativo. Os conteúdos de fenóis totais e 
flavonoides no extrato foram de 60,1 ± 0,1 mg de equivalentes de ácido gálico/g de 
extrato e 15,4 ± 0,1 mg de equivalentes de catequinas/g de extrato, respectivamente. 
No perfil cromatográfico do EELs foram identificados o ácido clorogênico, o ácido 
cafeico, o ácido ferúlico, o ácido p-cumárico e a quercetina. Observou-se diminuição 
do radical DPPH (IC50= 267,6 µg/mL), ABTS (IC50= 7894,3 µg/mL) e NO (IC50= 266,6 
µg/mL), bem como o aumento no potencial de redução pelo ensaio de FRAP. Além de 
redução da peroxidação lipídica espontânea (IC50= 652,4 µg/mL) ou induzida por FeSO4 (IC50= 1553,3 µg/mL) in vitro. No teste de formalina na pata, a administração 
do EELs (400 mg/kg) reduziu (p<0,05) o tempo de lambida/mordida na segunda fase 
do teste em comparação com o grupo veículo, bem como o tratamento com morfina e 
aspirina (p<0,05 cada). Entretanto, somente a morfina diminuiu (p<0,05) este 
parâmetro na primeira fase do teste. No teste da placa quente, a administração do 
EELs (100, 200 ou 400 mg/kg) não aumentou o tempo de latência dos camundongos 
na placa quente. No teste do campo aberto, a administração de EELs aos animais não 
alterou a distância percorrida em comparação ao controle, mas o diazepam diminui 
esta distância significativamente. No edema induzido por TPA, observou-se que a 
administração tópica do EELs, concomitante ao TPA, reduziu a espessura (p<0,05), a 
atividade de MPO (p<0,05), a produção de TNF-α e IL-1β (p<0,05) e a peroxidação 
lipídica (p<0,05) na orelha, bem com aumentou o FRAP neste tecido (p<0,05). 
Conjuntamente, estes resultados mostram que o EELs apresenta propriedades anti-
inflamatória, antinociceptiva e antioxidante, embasando o uso popular para o 
tratamento de condições inflamatórias. 
Palavras-chave: inflamação; nocicepção; estresse oxidativo; planta medicinal, Leonurus sibiricus L.  
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ABSTRACT 
Anti-inflammatory, antinociceptive and antioxidant activity of the ethanol extract 
of Leonurus sibirucus L. (Lamiaceae). Alan Santos Oliveira. Aracaju, 2017 
Inflammation is an important component in the development of various pathologies in 
which the primary process is the recruitment of leukocytes as a cause of tissue injury. 
The need for new compounds to treat this condition is imminent. In this context, medicinal plants represent a viable alternative for this purpose. Leonurus sibiricus L. 
is a plant popularly used to treat inflammation and there are few studies that confirm 
this use. The present study aimed to investigate the antioxidant, antinociceptive and anti-inflammatory effects of the ethanol extract of aerial parts of L. sibiricus. The total 
content of phenols and flavonoids, as well as the chromatographic analysis by high 
performance liquid chromatography were carried out to characterize the ethanol extract of L. sibiricus (EELs). In vitro experiments, the antioxidant capacity tests were 
carried out by elimination of 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazila (DPPH), 2,2'-azinobis 
(ABTS) and nitric oxide (NO) inhibition, inhibition of lipid peroxidation and the iron reduction potential test (FRAP). In in vivo experiments, the antinociceptive activity was 
evaluated through the formalin paw and hot plate and anti-inflammatory test using the 
edema test The results were expressed as mean ± SEM and analyzed by analysis of 
variance followed by Tukey's test; p<0.05 was considered significant. The contents of 
total phenols and flavonoids in the extract were 60.1 ± 0.1 mg of gallic acid 
equivalents/g of extract and 15.4 ± 0.1 mg of catechin equivalents/g of extract, 
respectively. In the chromatographic profile of EELs, chlorogenic acid, caffeic acid, ferric acid, p-coumaric acid and quercetin were identified. Decrease of DPPH (IC50= 
267,6 µg/mL), ABTS (IC50= 7894,3 µg/mL)  and NO (IC50= 266,6 µg/mL) radical was 
observed, as well as the increase in the reduction potential by the FRAP assay. In 
addition to reducing spontaneous (IC50= 652,4 µg/mL) or FeSO4-induced (IC50= 1553,3 µg/mL) lipid peroxidation in vitro. In the formalin test in the paw, administration 
of the EELs (400 mg / kg) reduced (p <0.05) the licking / biting time in the second 
phase of the test compared to the vehicle group, as did as the treatment with morphine 
and aspirin (p <0.05 each). On the other hand, only morphine decreased (p <0.05) this 
parameter in the first phase of the test. In the hot plate test, administration of the EELs 
at all doses did not increase the latency time of mice. In the open field test, 
administration of EELs to the animals did not change the distance traveled when 
compared to the vehicle-treated group. In the TPA-induced edema, topical 
administration of EELs reduced the thickness (p<0.05), MPO activity (p<0.05), TNF-α 
and IL-1β production (p<0.05) and lipid peroxidation (p<0.05) in the ear, as well as 
increased FRAP in this tissue (p<0.05). All together, these results show that EELs has 
anti-inflammatory, antinociceptive and antioxidant properties, supporting the popular 
use for the treatment of inflammatory conditions. 
 Keywords: inflammation; nociception; oxidative stress; medicinal plant, Leonurus 
sibiricus L. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A inflamação é um mecanismo de defesa do organismo, cujo objetivo é a 
eliminação da causa inicial da lesão celular e das consequências da mesma. Os 
agentes responsáveis pelo desencadeamento do processo inflamatório podem ser de 
natureza química, física ou biológica (TREPAT; CHEN; JACOBSON, 2012; ZHOU et 
al., 2007).  

Este processo envolve a produção de mediadores inflamatórios que produz 
alterações vasculares e celulares, como a vasodilatação, o aumento da 
permeabilidade vascular e a ativação, adesão e transmigração celular (TREPAT; 
CHEN; JACOBSON, 2012), produzindo a sintomatologia característica da inflamação, 
conhecida pelos cinco sinais cardinais: dor, rubor, calor, edema e perda da função 
(SERHAN, 2017; TREPAT; CHEN; JACOBSON, 2012). 

Além das alterações vasculares e celulares, a produção de mediadores 
inflamatórios contribui para produção de espécies reativas, as quais denotam um 
papel importante em muitas funções fisiológicas, incluindo a sinalização celular e 
regulação da resposta imune, e são facilmente eliminadas por sistemas antioxidantes 
produzidos pelo organismo ou obtido pela dieta (EDEAS, 2011; JONES, 2006; ZHOU 
et al., 2007). 

Entretanto, a exacerbação da inflamação culmina na produção excessiva das 
espécies reativas, levando a um excesso na concentração de oxidantes e redução 
dos antioxidantes no sistema biológico, gerando um desequilíbrio no balanço 
oxidante/antioxidante a favor daquele, o que é definido como estresse oxidativo 
(DROUMMOND et al. 2011; EDEAS, 2011; JONES; SIES, 2015). 

As alterações causadas pelo estresse oxidativo no processo inflamatório 
podem contribuir para evolução de doenças dolorosas e cronicamente nocivas 
incluindo a artrite reumatoide, a psoríase e as doenças inflamatórias intestinais. Além 
de favorecer a patogênese do câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças 
respiratórias crônicas, doenças autoimunes e doenças neurodegenativas 
(HALLIWELL, 2006, 2007; KVIETYS; GRANGER, 2012;). Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (2014) as principais estas doenças inflamatórias causaram 300 
milhões de mortes em todo o mundo.  
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Atualmente, dentre as terapias disponíveis na clínica para tratar tais condições 
patológicas, destacam-se a classe dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), que 
são fármacos inibidores da ciclo-oxigenase (COX) e tem como consequência o 
bloqueio na formação de mediadores inflamatórios, tal como as prostaglandinas. 
Dentre estes fármacos, destacam-se a aspirina, indometacina e diclofenaco 
(HOWORD; DELAFONTAINE, 2004). 

No entanto, o uso prolongado ou em altas doses desses fármacos produzem 
efeitos indesejados, como lesão gástrica, nefrotoxidade, náusea e vômitos (BATT et 
al. 2008; LICATA et al 2016). Sendo assim, há necessidade clínica na busca de novas 
drogas anti-inflamatórias que apresentem alta eficácia e poucos efeitos 
indesejados(WHANG et al., 2013). 

Neste cenário, as plantas medicinais têm despertado interesse da comunidade 
científica e da indústria farmacêutica por possuírem compostos promissores para o 
tratamento das doenças inflamatórias com a possiblidade de produzir menos efeitos 
indesejados (GHASEMIAN; OWLIA; OWLIA, 2016). 

De acordo com esta perspectiva, os estudos etnofarmacológicos 
desempenham um papel importante, pois relacionam o conhecimento popular sobre 
o uso de plantas medicinais e o conhecimento científico das atividades biológicas das 
mesmas. Ademais, o conhecimento popular acerca das plantas medicinais tem 
desempenhado, há décadas, um papel importante na descoberta de novos compostos 
bioativos (MOORE et al, 2017; AGRA et al.; 2007). 

A Leonurus sibiricus L. é uma planta da família Lamiaceae, originária da Ásia, 
sendo amplamente utilizada na área medicinal, conhecida popularmente como 
Motherwort (erva-de-mãe, em português), marijuanilla, erva-de-macaé e rubim. No 
Brasil, ela é bem distribuída na região Sul e Sudeste e é uma planta utilizada 
popularmente para tratamento de condições inflamatórias (CARVALHO et al 2011 
SITAREK et al, 2017). 

Em pesquisa realizada a respeito do uso popular de plantas medicinais, a L. 
sibiricus foi citada por apresentar atividade contra a febre, edema e hipermenorreia 
(CARVALHO et al., 2011). Na medicina chinesa, as sementes são consideradas 
afrodisíacas e a planta seca é prescrita como tonificante em disfunções menstruais 
(BOWN, 1995). Adicionalmente, é descrito que as folhas e as flores combatem vômitos 
e diarreias (ALMEIDA, 2006), além de serem eficientes contra resfriado, bronquite e 
reumatismo (CASTELLUCCI et al., 2000). 
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Alguns estudos foram realizados para avaliar as atividades biológicas da L. 
sibiricus, dentre elas, atividade quimioprotetora nas lesões cancerígenas de glândulas 
mamárias e do útero de camundongos (NAGASAWA et al., 1992), inibição da 
proliferação, in vitro, de células de leiomioma uterino (LEE et al., 2006), atividades 
antibacteriana (AHMED; ISLAM; RAHMAN, 2006), antinociceptiva (ISLAM et al., 2005) 
e anti-inflamatória (ISLAM et al., 2005; SHIN et al., 2009). Entretanto, a atividade anti-
inflamatória e antinociceptivas deste extrato foram demonstradas de forma incipiente 
e considerando que a L. sibiricus pode ser uma alternativa viável para o tratamento 
de condições inflamatórias, o presente estudo avaliou as atividades antioxidante, 
antinociceptiva e anti-inflamatória do extrato desta planta. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1. INFLAMAÇÃO AGUDA 
 
A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo que pode ser 

desencadeada por vários estímulos, dentre eles micro-organismos, trauma, agentes 
físicos e químicos, necrose tissular, corpos estranhos e reações imunológicas ( 
KVIETYS; GRANGER, 2012; ZHOU et al., 2007).O processo inflamatório envolve uma 
ação coordenada entre o sistema imunológico e o tecido que sofreu a lesão, 
envolvendo eventos como a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e a 
migração de células mononucleares e granulócitos para o tecido inflamado (SERHAN, 
2017; TREPAT; CHEN; JACOBSON, 2012). 

A resposta inflamatória foi caracterizada inicialmente por Cornelius Celsius 
como composta pelos quatro sinais cardinais que incluem rubor, calor, tumor e dor e 
a perda da função, o quinto sinal, foi acrescentado por Virchow (1821-1902). Esses 
sinais são causados pelas alterações hemodinâmicas e celulares na microcirculação 
da área lesada que são geradas pela ação de vários mediares químicos (KUMAR; 
ABBAS; FAUSTO, 2013; SERHAN, 2017). 

A dor é um destes sinais que merece destaque, pois é a manifestação clínica 
da inflamação mais relatada pelos pacientes. No quadro inflamatório agudo a dor pode 
ser produzida por mecanismos como a compressão das terminações nervosas, devido 
à formação do edema, ou a produção de mediadores inflamatórios no local da lesão 
(SERHAN, 2017; WOOLF; MA, 2007). O primeiro é bastante observado em processos 
inflamatórios dentários e de articulações sinoviais, visto que os tecidos que os compõe 
apresentam pouca capacidade de expansão o que leva sensibilização do local 
gerando forte estímulo doloroso. (LIN et al., 2004; WOLF; MA, 2007). O segundo leva 
a hiperalgesia, definida como aumento da sensibilidade à estímulos dolorosos, e é 
ocasionada pela estimulação dos nociceptores devido a produção de mediadores 
inflamatórios, tais como bradicinina e prostaglandina (GRIFFIN et al 2007; WOLF; MA, 
2007). 

A inflamação exacerbada ou inapropriada pode evoluir para doenças crônicas 
e/ou dolorosas, incluindo artrite reumatoide, psoríase e doenças inflamatórias 
intestinais ou muitas outras condições, constituindo-se como o principal dano causado 



21  

por doenças autoimunes e contribuindo para a evolução de doenças como câncer, 
diabetes e cardiovasculares (BRUTON, CHABNER, KNOLLMAN, 2011; KVIETYS; 
GRANGER, 2012). Outro fato que chama a atenção é a alta mortalidade causada por 
essas doenças, segundo dados da OMS, em 2014 tais doenças causaram 300 
milhões de mortes em todo o mundo.  

Atualmente, as abordagens terapêuticas para o tratamento da dor e inflamação 
são focadas na supressão, bloqueio ou inibição de mediadores inflamatórios. Dentre 
estas terapias, destacam-se os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), que são 
fármacos que inibem a COX, consequentemente bloqueiam a formação de 
mediadores, como as prostaglandinas (BEYAERT et al., 2013; HOWARD; 
DELAFONTAINE, 2004;).  

Nos últimos anos, a segurança na utilização dos AINEs na prática clínica tem 
sido questionada, especialmente dos inibidores seletivos da COX-2 no tratamento de 
algumas doenças, levando a remoção de alguns fármacos do mercado, dentre eles o 
rofecoxibe (BOMBARDIER et al., 2000; BRESALIER et al., 2005;).  

Além disso, é descrito que o uso prolongado ou em doses altas de fármacos 
inibidores da COX podem causar efeitos indesejados como lesão gástrica, 
nefrotoxicidade e náusea, devido à inibição da produção de prostaglandinas (BATT et 
al. 2008). Logo, existe a necessidade clínica em buscar alternativas farmacológicas 
que apresentem alta eficácia no tratamento e poucos efeitos indesejados (WHANG et 
al., 2013). 

Neste contexto, as plantas medicinais representam uma alternativa importante 
para melhorar o tratamento de condições inflamatórias, uma vez quesão de fácil 
acesso nas comunidades e apresentam menos eventos adversos (GHASEMIAN; 
OWLIA; LEONTI et al, 2017; OWLIA, 2016). 

 
2.2. Mediadores da inflamação 
 
Os mediadores inflamatórios ou autacóides, do grego “autos” (auto) “akos” 

(remédio), originam-se de proteínas plasmáticas ou de células. Tais mediadores são 
secretados ou ativados em resposta a estímulos agressores endógenos ou exógenos 
(KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2013). Os mediadores inflamatórios podem agir em 
diversos tipos de células, ademais, muitos destes são desenvolvidos localmente e 
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podem estimular a liberação de outros mediadores (LEY et al, 2007; MEDZHITOV et 
al 2008). Uma vez ativados e liberados pelas células, a maioria desses mediadores 
têm uma meia-vida curta, entretanto, a maioria dos mediadores tem o potencial de 
causar efeitos danosos ao organismo humano (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2006; 
MEDZHITOV et al., 2008). 

Vários mediadores podem ser formados a partir de fosfolipídios de membrana. 
O ácido araquidônico, um ácido graxo que pode ser derivado da dieta ou da conversão 
do ácido linoleico, se encontra nos fosfolipídios de membrana, sendo mobilizado a 
partir destes fosfolipídios por fosfolipases (fosfolipase A2), enzimas que podem ser 
ativadas por estímulos mecânicos, químicos e físicos e por outros mediadores 
(HARIZI; CORCUFF; GUALDE, 2008). 

Os metabólitos derivados do ácido araquidônico (eicosanoides) são 
sintetizados por duas vias principais de enzimas. Pela via das ciclo-oxigenases (COX) 
são gerados os prostanoides como as prostaglandinas, prostaciclina e tromboxanos. 
Pela via das lipoxigenases são gerados os leucotrienos e as lipoxinas (HARIZI; 
CORCUFF; GUALDE, 2008; RANKIN, 2004; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2013;).  

Existem duas isoformas de COX, a COX-1 e a COX-2 (HARIZI; CORCUFF; 
GUALDE, 2008). A COX-1 é uma enzima constitutiva, que geralmente atua na 
manutenção da função celular, enquanto que a COX-2 é induzida em resposta a vários 
estímulos, incluindo os inflamatórios, em diferentes tipos de tecidos (COTRAN; 
KUMAR; COLLINS, 2006). Estas enzimas participam na produção de diversos 
mediadores, tais como as prostaglandinas, prostaciclina e tromboxanos que são 
produzidas por macrófogos, mastócitos, células endotelias, entre muitos outros tipos 
celulares e estão envolvidas em reações vasculares e sistêmicas do processo 
inflamatório (HARIZI; CORCUFF; GUALDE, 2008). 

As enzimas lipoxigenases catalisam a formação de leucotrienos a partir do 
ácido araquidônico (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2006). Os leucotrienos são 
sintetizados por leucócitos residentes ou recrutados durante o processo inflamatório. 
Existem três lipoxigenases, sendo a 5-lipoxigenase a predominante nos neutrófilos e 
que converte o ácido araquidônico a ácido 5-hidroxieicosatetraenoico o qual é o 
percursor dos leucotrienos, potentes mediadores quimiotáticos para neutrófilos 
(HARIZI; CORCUFF; GUALDE, 2008; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2013). 

Outros mediadores gerados a partir do ácido araquidônico, pela via das 
lipoxigenases, são as lipoxinas, as quais inibem o recrutamento dos leucócitos e os 
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componentes celulares da inflamação, sendo importantes para sua resolução (LEY et 
al, 2007; MEDZHITOV et al., 2008). Além dos mediadores lipídicos, outros são 
importantes para as respostas em diferentes tecidos durante a inflamação, a exemplo 
da histamina, da bradicinina, do óxido nítrico (NO, do inglês nitric oxide), das citocinas, 
sistema complemento (C3a e C5a), entre outros. 

O NO é um mediador sintetizado por células (endoteliais, macrófagos, 
neurônios, dentre várias outras) pela ação das enzimas oxido nítrico sintases (NOS, 
do inglês nitric oxide synthase), por uma que reação ocorre em duas etapas. Na 
primeira etapa ocorre uma hidroxilação de um dos nitrogênios guanidinos da L-
arginina com a participação do NADPH e do oxigênio, gerando NG-hidroxi-L-arginina. 
Numa segunda etapa, a NG-hidroxi-L-arginina é convertida em NO e citrulina, com a 
utilização de flavina adenina dinucleotídeo (FAD), flavinamononucleotídeo (FMN) e a 
tetraidrobiopterina (BH4) como cofatores (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003, SILVIA 
et al, 2016). 

As citocinas são proteínas produzidas por vários tipos celulares (principalmente 
linfócitos, macrófagos, células endoteliais, células epiteliais e células conjuntivas) que 
modulam a função de outros tipos celulares (ABBAS et al, 2014; COTRAN; KUMAR; 
COLLINS, 2006). Elas agem localmente ou em sítios distantes e podem regular 
processos biológicos, como o crescimento celular, ativação celular, inflamação, 
imunidade, reparação tecidual, fibrose e morfogênese (ABBAS et al, 2014). 

Dentre as citocinas, tem-se o fator de necrose tumoral α (TNF-α), um dos 
primeiros mediadores inflamatórios a serem produzidos em resposta à vários tipos de 
estímulos inflamatórios (ULLOA; TRACEY, 2005). É uma citocina pró-inflamatória 
produzida principalmente por monócitos, macrófagos e linfócitos T. A principal função 
fisiológica do TNF-α é estimular o recrutamento de neutrófilos e monócitos para locais 
de infecção e ativar essas células para erradicar microrganismos (ABBAS et al, 2014; 
NETEA et al., 2003). Outra citocina relevante é a interleucina-1β (IL-1β), que é 
primariamente produzida por macrófagos e monócitos e, semelhante ao TNF-α, tem 
como função principal mediar a resposta inflamatória do hospedeiro a infecções e 
outros estímulos inflamatórios (CUNNEEN; CARTWRIGHT, 2004). A interleucina-6 
(IL-6) é uma citocina que atua tanto na imunidade inata quanto na adaptativa. Ela é 
sintetizada por fagócitos mononucleares, células do endotélio vascular, fibroblastos e 
outras células, em resposta a microrganismos e a outras citocinas, especialmente IL-
1β e TNF-α (CASEY, 2000). 
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Os mediadores inflamatórios, em certas estratégias terapêuticas, são os 
principais alvos. Dentre os fármacos que inibem a síntese de autacóides, destacam-
se os aqueles que reduzem a síntese de eicosanoides, como os inibidores não 
seletivos da COX (os quais agem inibindo tanto a COX-1 quanto a COX-2) e, 
consequentemente, a síntese de prostaglandinas, prostaciclina e tromboxanos), 
inibidores seletivos de COX-2, inibidores da lipoxigenase e os corticoides (HOWARD, 
2004; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2013). Outros fármacos úteis no tratamento da 
inflamação incluem os agentes biológicos que possuem como mecanismo de ação a 
inibição de citocinas ou receptores para citocinas pró-inflamatórias, como anticorpos 
anti-TNF-α (infliximab) ou anti-receptores de IL-1 (anakinra) (RIDER; CARMI; COHEN; 
2016). 

Apesar disso, a utilização de muitos desses fármacos está associada a diversos 
efeitos indesejados e/ou custo elevado, tais como úlceras gástricas e insuficiência 
renal (BATT et al. 2008; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2013). Logo, alternativas 
adicionais para o tratamento das doenças inflamatórias são necessárias. 

Neste contexto, as plantas medicinais apresentam-se como alternativa viável, 
pois as substâncias que as compõem podem apresentar sinergismo ou antagonismo 
entre si. Associado a isto, existe a possibilidade de ocasionar a diminuição dos 
eventos indesejados, o que pode ser explicado pelas menores concentrações dos 
compostos ativos nas plantas (GHASEMIAN; OWLIA; OWLIA, 2016). Uma das 
características que parece ser marcante em muitas plantas medicinais é a sua 
atividade antioxidante, que também poderia contribuir para o seu efeito anti-
inflamatório. 

 
2.3. Espécies Reativas e Estresse Oxidativo 
 
As substâncias químicas que têm um ou mais elétrons desemparelhados na 

última camada são classificadas como espécies reativas, possuindo como 
característica principal a alta reatividade e instabilidade, tornando-as doadoras ou 
receptoras de elétrons o que pode desencadear reações em cadeia e danos oxidativos 
(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2015) 

As espécies reativas e moléculas relacionadas são classificados como 
espécies reativas de oxigênio (EROs) e espécies reativas de nitrogênio (ERNs) 
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(JONES, 2006). As EROs incluem tanto radicais, como o ânion superóxido (O2•-), o 
radical hidroxila (•OH) e espécies não-radicalares que são agentes oxidantes e/ou são 
facilmente convertidos em radicais como o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o oxigênio 
singlete. As ERNs incluem o óxido nítrico (NO•), um radical livre que pode reagir com 
o O2•- gerando o peróxinitrito (ONOO-), um radical altamente reativo e de elevado 
potencial danoso para biomoléculas, especialmente as proteínas, pela modificação no 
aminoácido tirosina (FARIA; PERSAUD, 2016; JONES; SIES; 2015; OZCAN; OGUN, 
2015;). 

Uma grande variedade dessas espécies reativas é produzida durante o 
metabolismo normal, apresentando papel importante em muitas funções fisiológicas, 
incluindo expressão gênica, sinalização celular e regulação da resposta imune, e o 
seu excesso, em condições normais são contrabalançados por mecanismos 
antioxidantes (EDEAS, 2011; GUTTERIDGE; HALLIWELL, 2010).De acordo com 
Halliwell (2000), antioxidante é qualquer substância que, quando em concentração 
inferior à do substrato oxidável, inativa-o ou previne a oxidação do mesmo. 

Os sistemas antioxidantes são classificados em dois tipos distintos, o enzimático 
e o não-enzimático. Aquele inclui compostos que bloqueam a iniciação da oxidação, 
sendo composto pelas enzimas antioxidantes como superóxido dismutase (SOD), 
catalase (CAT), glutationaperoxidase (GPx) eglutationaredutase (GR). O sistema não 
enzimático inclui moléculas que interagem com as espécies reativas e são 
consumidas durante este processo, destacando-se a glutationa (GSH), os compostos 
fenólicos, carotenóides e vitaminas, tais como as vitaminas C e E (BHATTACHARYA, 
2015; OZCAN; OGUN, 2015). 

Os sistemas antioxidantes têm como função estabilizar as espécies reativas. No 
entanto, o desequilíbrio por excesso na concentração de oxidantes e/ou redução dos 
antioxidantes em sistemas biológicos provoca o estresse oxidativo. Isto culmina em 
disfunção celular, alterações na expressão gênica e proteica e na fluidez da 
membrana, podendo resultar em apoptose (EDEAS, 2011).  

Além das alterações celulares, há evidências que o aumento das espécies reativas 
está relacionado com o desenvolvimento de diversas doenças, entre elas o câncer, 
doença de Parkinson, diabetes, doenças cardiovasculares e do envelhecimento 
(FARIA; PERSAUD, 2016; HALLIWEL, 2006,2007). 

Assim, é necessário buscar novos compostos antioxidantes como agentes 
terapêuticos contra doenças em que o estresse oxidativo está envolvido na 
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fisiopatologia (NETO et al., 2013). O uso de antioxidantes naturais no tratamento e 
profilaxia de doenças induzidas por radicais livres tem certas vantagens. Dentre elas, 
a capacidade de sequestrar espécies reativas pode estar relacionada ao seu potencial 
efeito anti-inflamatório (NETO et al., 2013; VISIOLI et al., 2011). 

No meio dos antioxidantes não-enzimáticos destaca-se a classe de compostos 
fenólicos (flavonoides e ácidos fenólicos), os quais são encontrados abundantemente 
em plantas sendo essenciais no crescimento e reprodução dos vegetais, além de 
contribuir na pigmentação e atuar como agente antipatogênico (FU et al., 2011). 

O potencial antioxidante dos compostos fenólicos está relacionado a sua 
estrutura química, presença do anel aromático com um ou mais substituintes 
hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais. Tais compostos atuam na estabilização 
das espécies reativas e, algumas vezes, como quelantes de metais, agindo tanto nas 
etapas iniciais quanto na propagação do processo oxidativo (FU et al., 2011, VISIOLI 
et al., 2011). 

Tal mecanismo dos compostos fenólicos, possui papel importante durante o 
processo inflamatório, uma vez que produção das espécies reativas é o processo 
central na progressão de diversas doenças inflamatórias, pois leva a modificações dos 
componentes celulares podendo agir como um indutor da resposta inflamatória, pela 
modificação da síntese de citocinas, prostaglandinas, tromboxano, leucotrienos e 
moléculas de adesão (ARGÜELLES, 2014; AYALA; MUÑOZ, 2014). 

Por outro lado, o processo inflamatório participa na formação de espécies 
reativas de oxigênio por exemplo por leucócitos que migraram para o foco inflamado 
(LEE, SONG YEUM, 2015). Assim, o estresse oxidativo e a pode ser entendido como 
consequência da inflamação ao mesmo tempo em que pode contribuir como fator 
causal para a mesma em diversas patologias (XU et al, 2013), de forma que 
substâncias que apresentem atividade antioxidante podem ter efeitos benéficos no 
tratamento da inflamação.  Nesta perspectiva as plantas medicinais é uma fonte 
promissora na busca de tratamento para doenças que possuam o estresse oxidativo 
durante o seu cursor (MOORE et al, 2017). 
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2.4. Plantas Medicinais 
 

Desde os tempos antigos, as plantas não foram somente fonte de alimentação, 
mas também foram fonte de compostos bioativos. As propriedades terapêuticas das 
plantas medicinais são bem reconhecidas mundialmente e tem representado fonte 
significativa na descoberta de novos compostos bioativos (HARVEY; EDRADA-EBE; 
QUINN, 2015; SADEGHI et al., 2017). 

Há um crescente interesse mundial por produtos derivados da biodiversidade 
e, nesse aspecto, o Brasil é privilegiado, pois possui a maior biodiversidade do mundo, 
sendo que, aproximadamente 20 a 22% de todas as espécies das plantas conhecidas 
(DUTRA et al., 2016; IBGE, 2016). 

De acordo com Neto e Morais (2003), pode-se considerar que apenas para o 
bioma Cerrado ocorram mais de 600 espécies medicinais, visto o alto grau de 
endemismo que cada região possui. Assim, cada Estado apresenta uma flora 
medicinal com espécies comuns a outros e também com espécies particulares. 

Associado a biodiversidade, o Brasil apresenta uma rica diversidade étnica e 
cultural e detém valioso conhecimento tradicional relacionado ao uso de plantas 
medicinais, possuindo potencial necessário para o desenvolvimento de pesquisas que 
resultem em novas tecnologias e serviços terapêuticos (BRASIL, 2006). 

Dentre as plantas encontradas no Brasil, destaca-se as da família Lamiaceae, 
também denominada Labiatae ou Labiada. Esta família consiste em cerca de 200 
gêneros e 3200 espécies que são nativas principalmente na área do Mediterrâneo, 
embora algumas tenham origem na Austrália, no Sudoeste da Ásia e na América do 
Sul (DO ROCIO DUARTE; LOPES, 2005). Entre os mais de 200 gêneros pertencentes 
a esta família, destaca-se o Leonurus, que compreende em torno de 25 espécies 
distribuídas sobretudo na zona temperada norte, em particular na Ásia e na Europa 
(CHENG et al 2015). 

A Leonurus cardiaca L. é utilizada na medicina popular como antiespamótica, 
hipotensora e no tratamento de disfunções cardíacas (WOJTYNIAK; SZYMANSKI; 
MATLAWSKA; 2013), a parte aérea de Leonurus japonicus Houtt. é usada na 
medicina chinesa para tratar menoxenia, dismenorréia, amenorréia, loquios, edema 
do corpo, úlceras e outras doenças nas mulheres (SHANG et al, 2014). A Leonurus 
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artemisia (Lour.) S.Y.Hu é recomendada para o tratamento de doenças circulatórias e 
edema na medicina chinesa (CHEN et al 2002). 

A espécie Leonurus sibiricus L. é nativa da China, Sibéria, Coréia, Vietnã, 
Japão, além de outros países do sudeste asiático, onde tem ampla distribuição (WU 
et al., 2011). No Brasil é amplamente distribuída na região sul e sudeste (BONATTO 
et al, 2009). É muito utilizada na área medicinal e conhecida popularmente como 
motherwort (erva de mãe, em português), erva de macaé, rubim e marijuanilla. 

 

 
Figura 1. Leonurus sibiricus L. Fonte: Google imagens. 

 
Segundo Do Rocio Duarte e Lopes (2005), a L. sibiricus é amplamente utilizada 

por diferentes populações como alternativa medicinal como erva estomáquica, 
diurética, hipotensora e reguladora da circulação, mas também muito utilizada em 
diversas outras áreas, inclusive como inseticidas (extratos obtidos das folhas).  

No Brasil, a espécie é bem adaptada ao clima e solo, sendo utilizada em 
diversas regiões do país para tratamento de males gastrintestinais, em tratamentos 
de bronquites, coqueluche e em algumas regiões, nos ataques de febre palustre. 
Contudo, na região Sul do Brasil é muito conhecida pela sua ação anti-inflamatória 
(WADT et al., 2008). 

Almeida (2006) esclarece que as propriedades medicinais da L. sibiricus estão 
presentes em diferentes partes da planta, tais como folhas, que combatem 
reumatismo crônico e possuem atividade antibacteriana, evitando dermatites e outros 
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problemas dermatológicos. Na medicina chinesa, as sementes são consideradas 
afrodisíacas e a planta seca é prescrita como tonificante e usada em disfunções 
menstruais. As folhas e flores são utilizadas para combater vômitos e diarreias, além 
de serem eficientes contra resfriados, bronquites e reumatismo. 

Na China, as folhas são bastante utilizadas no pós-parto e hemorragias, além 
do ser utilizadas para a tratamento de hemoptise e problemas menstruais. Sob a forma 
de tintura alcoólica ou xarope é indicada na asma, além disso, atribuem-lhe 
propriedades tônicas, antiespasmódicas e béquicas (SCREMIN; FABRO; DEBIASI, 
2012). 

Alguns estudos foram realizados para avaliar as atividades biológicas da L. 
sibiricus, dentre elas, atividade quimioprotetora nas lesões cancerígenas de glândulas 
mamárias e do útero de camundongos (NAGASAWA et al 1992). Foi demonstrado 
que o extrato aquoso da L. sibiricus inibe o ganho de peso após a menopausa em 
camundongos (KIM et al, 2015). Somado a isso, a administração deste extrato reduziu 
o estresse oxidativo em camundongos com hipercolesterolemia (LEE et al, 2010).  

Outros estudos, tal como o de Islam et al. (2005) demonstraram que o extrato 
metanólico da L. sibiricus apresentou atividade antinociceptiva, em teste de 
contorções abdominais induzidas por ácido acético, e anti-inflamatória no teste de 
edema de pata induzido por carragenina. Além desse estudo sobre a atividade anti-
inflamatória, Shin et al (2009) demonstrou que o extrato aquoso da L. sibiricus inibiu 
a produção de citocinas inflamatórias em mastócitos humanos (HMC-1) quando 
estimulados com 12-O-tetradecanoilforbol acetato (TPA). 

Paralelamente, outros estudos buscaram caracterizar os constituintes da L. 
sibiricus e demonstraram a presença de compostos fenólicos, como o ácido 
clorogênico, ácido cafeico e o ácido p-cumarico e flavonoides, como rutina e 
quercetina (PITSCHMANN et al, 2015; SITAREK et al 2016). 
 Diante disso, a planta L. sibiricus apresenta-se de forma promissora para o 
tratamento de doenças que tem no seu curso a produção de espécies reativas, dentre 
elas as doenças inflamatórias. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo Geral 

 
Investigar as atividades biológicas do extrato etanólico da Leonurus sibiricus L. 

(EELs). 
 
3.2. Objetivos Específicos 

 
 Caracterizar por análise colorimétrica e cromatográfica os compostos 

bioativos do EELs. 
 Avaliar a atividade antioxidante do EELs em ensaios in vitro. 
 Investigar a atividade anti-inflamatória do EELs em modelos in vivo. 
 Investigar a atividade antinociceptiva do EELs em modelos in vivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31  

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1. Coleta e identificação da planta 
 
As partes aéreas de L. sibiricus (Lamiaceae) foram coletadas em outubro de 

2015 no município de Serra Negra, São Paulo, Brasil (22º35'32.950 "S, 46º38'9.442" 
W). A planta foi identificada pelo Prof. Dr. Jorge Yoshio Tamashiro e pela Ms. Lívia 
Cordi, no Herbário da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 
Brasil, onde um espécime coletado foi depositado com o número de registro 189460.  

 
4.2. Preparação do extrato etanólico 
 
Esta etapa foi realizada no Departamento de Farmácia da Universidade Federal 

de Sergipe, com a colaboração do Prof. Dr. Marcelo Cavalcante Duarte. 
As partes aéreas de L. sibiricus foram secas em estufa (MA035/5, Marconi®, 

Piracicaba, SP), 40°C, com renovação de ar e ar circulante, por 72 horas. Após 
secagem, o material (525 g) foi pulverizado em moinho de faca (MA680, Marconi, 
Piracicaba-SP) e, posteriormente submetido a extração exaustiva com etanol (EtOH) 
95%. Para assegurar a extração máxima de constituintes químicos, o material passou 
por três sequências de extração com duração de 72 horas por cada sequência. Logo 
após, filtrou-se a solução etanólica e evaporou-se o solvente com o auxílio de 
rotaevaporador sob pressão reduzida a uma temperatura média de 40°C, a partir da 
qual obteve-se o extrato etanólico bruto da L. sibiricus (EELs), com um rendimento de 
11,4% (m/m), que foi mantido seco e utilizado nos ensaios para determinar o perfil 
cromatográfico e avaliar as atividades biológicas (DE LUCENA et al., 2013) 
 

4.3. Delineamento Experimental 
 
Após obtenção do EELs, foram delineados os experimentos para caracterizar 

os componentes bioativos, além de avaliar as atividades antioxidante por métodos in 
vitro, antinociceptiva e anti-inflamatória por métodos in vivo, conforme detalhado na 
figura 2. 
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Figura 2. Delineamento experimental 
 
4.4. Caracterização do EELs 

 
4.4.1. Fenólicos Totais 

 
O conteúdo fenólico total no EELs foi analisado pelo método de Folin-

Ciocalteau (SWAIN; HILLIS, 1959), com algumas modificações. Uma alíquota de 125 
μL do extrato foi misturada a 200 µL de água destilada e agitada. Adicionou-se 125 
μL de reagente de Folin-Ciocalteau e a mistura foi agitada novamente. Após 3 minutos 
da adição do reagente de Folin-Ciocalteau, adicionou-se 25 μL de solução saturada 
de carbonato de sódio, agitou-se e foi deixado em repouso por 1 hora. A leitura foi 
realizada em espectrofotômetro a 720 nm. O ácido gálico foi utilizado para a curva 
padrão (0,125 a 2 µg) e os resultados foram expressos em equivalentes de ácido 
gálico. 

 
4.4.2. Flavonoides Totais 

 
Os flavonoides totais presentes no EELs foram determinados pelo método de 

Jia, Tang e Wu (1999), com algumas modificações, usando o método do tricloreto de 
alumínio (AlCl3), no qual foi medido o produto rosa avermelhado a 510 nm. 

Em uma microplaca, uma alíquota (25 µL) da solução teste foi misturada com 
água destilada (100 µL) e, posteriormente, com solução de NaNO2 (5%, 7,5 µL). Após 
6 minutos, adicionou-se a solução de AlCl3 (10%, 7,5 µL) e foi mantido em repouso 
por mais 6 minutos. Adicionou-se a solução de NaOH (4%, 100 µL) e água destilada 
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até completar o volume final de 250 µL. Em seguida, a solução foi mantida em repouso 
durante 15 minutos. A intensidade da cor rosa foi medida a 510 nm. (+) Catequina foi 
utilizada para preparar a curva padrão (7,25 a 145 µg) e os resultados foram expressos 
em equivalentes de catequina. 

 
4.4.3. Análise Cromatográfica do EELs 

 
A etapa de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) etapa foi realizada 

no Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe, com a 
colaboração do Prof. Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo. 

O EELs foi diluído em acetonitrila (grau CLAE) até a concentração de 
3,5 mg/mL e submetido a sonicacão por 60 minutos. Antes da injeção no injetor de 
amostras, a solução da foi filtrada em filtro de membrana em politetrafluoretileno de 
0,45 μm. A análise foi realizada utilizando o sistema de CLAE, constituído por um 
degáser DGU-20A3, duas bombas LC-20AD, um injector SIL-20A HT, um forno de 
coluna CTO-20A, um detector de matriz de fotodiodos SPDM20Avp e um CBM -20A 
(ShimadzuCo., Kyoto, Japão).  

O sistema foi equipado com uma coluna analítica Shim-pack C18 250 x 4,6 mm 
(tamanho de partícula de 5 μm) para realizar a separação cromatográfica. A fase 
móvel foi consistida de solução A, ácido fórmico a 0,1% em água ultrapura e B, 
acetonitrila. Foi injetado um volume de 20 μL da amostra e a taxa de fluxo de fase foi 
de 1,0 mL/min. O gradiente de eluição linear começou com 10% de B durante 5 
minutos, 10-30% de B durante 5 - 10 minutos, 30-50% de B durante 10-20 minutos, 
50-70% de B durante 20 - 35 minutos e 70-100% B durante 35 - 45 minutos. 

O detector foi ajustado a 280 nm para a análise cromatográfica. Os compostos 
foram identificados por injeções padrão comparando os tempos de retenção e os 
espectros de absorção ultravioleta. Os padrões de ácido clorogênico (C16H18O9), ácido 
cafeico (C9H8O4), ácido ferúlico (C10H10O4), ácido p-cumárico (C9H8O3) e quercetina 
(C15H10O7) foram filtrados em membrana de politetrafluoretileno de 0,45 μm antes da 
análise por CLAE. 

A análise quantitativa foi realizada utilizando curvas de calibração de cada 
padrão identificado, preparadas em cinco concentrações diferentes: 1, 15, 25, 50 e 
100 μg/mL. Os dados foram adquiridos através do software LC Solution. 
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4.5. Atividade Antioxidante 
 
Esta etapa foi realizada no Departamento de Nutrição da Universidade Federal 

de Sergipe, com a colaboração da Profa. Dra. Ana Mara de Oliveira e Silva. 
 

4.5.1. Capacidade antioxidante de EELs por eliminação de radicais2,2-
difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

 
Para a avaliação da capacidade antioxidante contra o radical DPPH· foi 

utilizada a metodologia descrita por Silva et al (2005) com algumas modificações. Em 
microplaca foram adicionados 50 µL de solução de EELs (25, 50 100, 250 ou 500 
µg/mL) a 150 µL da solução estoque de DPPH·(24µg/mL), que foram incubadas a 
temperatura ambiente por 30 min com posterior a leitura de absorbância a 517 nm. A 
avaliação antioxidante foi realizada em triplicata e os valores de absorbância foram 
expressos como percentagem de inibição radical DPPH pela seguinte equação: 

 
% Inibição de DPPH·= 100 – {(controle – teste)/controle} x 100 

 
A metade da concentração inibitória máxima (IC50) do EELs foi determinada 

pela inibição de 50% do radical DPPH·. Para este procedimento experimental foi 
utilizado como controle positivo o trolox (100 µg/mL). Os valores de percentual de 
inibição foram comparados como o meio reacional sem adição de extrato ou controle 
positivo (sistema).  

 
4.5.2. Capacidade antioxidante de EELs por eliminação de radicais 

2,2'-azinobis (ácido 3-etilbenztiazolino-6-sulfônico) (ABTS·) 
 
Para a determinação da capacidade antioxidante contra o radical ABTS foi 

utilizada a metodologia descrita por Re et al. (1999). Neste protocolo, o radical ABTS 
foi inicialmente formado a partir da reação química de 5 mL de uma solução de ABTS 
(7 mmol/L) com 88 µL de uma solução de persulfato de potássio (K2S2O8; 2,45 
mmol/L), a qual foi incubada à temperatura ambiente na ausência de luz durante 16 
horas (OLIVEIRA et al., 2014). Decorrido este tempo, uma solução de ABTS foi diluída 



35  

em etanol até obter uma solução com absorbância de 0,70 ± 0,05 a 734 nm. Em 
microplacas, à temperatura ambiente e em escuro, 3 µL (250, 500, 1000, 2500 ou 
5000 µg/mL) do EELs foi adicionado a 300 µL do radical ABTS. O experimento foi 
realizado em triplicata e as leituras de absorbância foram realizadas no tempo de 15 
minutos num espectrofotômetro (734 nm). Os resultados foram expressos como 
percentagem de inibição do radical ABTS pela seguinte equação: 

% Inibição de ABTS = 100 – {(controle – teste)/controle} x 100  
A IC50 do EELs foi determinada pela inibição de 50% do radical ABTS. O trolox 

(1000 µg/mL) foi utilizado como controle positivo. Os valores de percentual de inibição 
foram comparados como o meio reacional sem adição de extrato ou controle positivo 
(sistema). 

 
4.5.3. Capacidade antioxidante de EELs por eliminação de óxido 

nítrico (NO) 
 
Nesta avaliação, o NO foi produzido a partir da decomposição espontânea de 

nitroprussiato de sódio (SNP, 20 mmol/L) em de tampão fosfato (50 mmol/L, pH 7,4). 
Uma vez gerado, o NO interage com o oxigênio para produzir íons nitrito, que foram 
medidos por meio da reação de Griess, de acordo com o método de Basu et al. (2006). 
Em uma microplaca foi adicionado uma mistura reacional contendo 50 µL do EELs 
(25, 50 100, 250 ou 500 µg/mL) e 50 µL SNP (20 mmol/L) em tampão fosfato (50 
mmol/L,pH 7,4) e foi incubado a 37ºC por 1 hora. Após, foram adicionados 100 µL de 
reagente de Griess. 

A absorbância do cromóforo foi medida a 540 nm em espectrofotômetro e os 
resultados foram expressos como quantidade de íons nitrito produzido. O trolox 
(100 µg/mL) foi utilizado como controle positivo (MAIA, 2010; BOMFIM et al, 2014). 

 
4.5.4. Capacidade antioxidante do EELs pelo potencial reducional de 

ferro (FRAP) 
 
Para a determinação do FRAP do EELs foi utilizada a metodologia descrita por 

Benzie e Strain (1996) com pequenas modificações. Em uma microplaca foram 
adicionados 9 µL de EELs (25, 50, 100, 250 ou 500 µg/mL), 27 µL de água destilada 
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e uma solução contendo tampão acetato (0,3 mol/L; pH 3,6), 2,4,6-tripiridil-s-triazina 
(TPTZ; 10 mmol/L) e cloreto férrico (Fe3Cl; 20 mmol/L). A mistura reacional foi 
incubada a 37ºC por 30 min. Após, a absorbância foi mensurada a 595 nm. Uma curva 
padrão de sulfato ferroso (FeSO4) foi gerada e aequação linear foi usada para calcular 
o FRAP do extrato. O trolox (100 µg/mL) foi usado como controle positivo. Os valores 
foram comparados como o meio reacional sem adição de extrato ou controle positivo 
(sistema). 

 
4.5.5. Capacidade antioxidante do EELs pela inibição da peroxidação 

lipídica espontânea e induzida 
 
O cérebro de rato foi removido e homogenato do tecido foi preparado em 

tampão fosfato (50 mmol/L, pH 7,0) a uma proporção de tecido para tampão de 1:9 
(m/ v). O homogenato foi então centrifugado a 800xg, 4°C, durante 15 min e o 
sobrenadante foi utilizado para realização do teste. A peroxidação lipídica foi 
determinada de acordo com Ohkawa, Ohishi e Yagi (1979) com modificações. 
Resumidamente, o homogenato de cérebro de rato (100 µL em tampão fosfato 50 
mmol/L, pH 7,4) foi incubado com 50 µL de diferentes concentrações do EELs (100, 
250, 500, 1000, 1500 ou 2000 µg/mL) a 37ºC durante 30 minutos. No ensaio de 
peroxidação induzida foi acrescido 100 µL de FeSo4 (0,145 mmol/L). Posteriormente, 
foram adicionados 350 µL de ácido acético 20% (pH 3,5) e 600 µL de ácido 
tiobarbitúrico (TBA, 0,36%) e foi incubado por 1 hora a 85ºC. Em seguida, os tubos 
foram resfriados em gelo e centrifugados a 500xg durante 15 minutos. A leitura da 
absorbância foi realizada a 532 nm. 

A atividade antioxidante foi expressa em percentual de inibição da peroxidação 
espontânea ou induzida. O Trolox (100 µg/mL) foi utilizado como controle positivo. Os 
valores de percentual de inibição foram comparados como o meio reacional sem 
adição de extrato ou controle positivo (sistema). 

 
4.6. Avaliação Farmacológica 
 
Esta etapa foi realizada no Departamento de Fisiologia da Universidade Federal 

de Sergipe, no Laboratório de Farmacologia do Processo Inflamatório, coordenado 
pelo Prof. Dr. Enilton A. Camargo. 
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4.6.1. Animais 

 
Neste estudo foram utilizados camundongos Swiss (25-30 g) machos, 

provenientes do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da UFS. Os animais 
foram mantidos com água e ração ad libitum e, dependendo do protocolo 
experimental, os mesmos foram mantidos conscientes ou anestesiados de forma 
apropriada com isoflurano (Cristália, Itapira-SP).  

Os protocolos experimentais foram realizados de acordo com os princípios 
éticos de experimentação animal e foram aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CEPA/UFS) sob o protocolo 28/16. 

Ao final do experimento os animais foram eutanasiados por dose excessiva de 
isoflurano (Cristália, Itapira-SP) e suas carcaças foram acondicionadas em sacos 
plásticos e guardadas em freezer reservado para este fim até o descarte definitivo 
conforme a rotina do Departamento de Fisiologia, pelo serviço de coleta seletiva de 
lixo biológico da UFS. 

Os testes foram realizados de maneira encoberta, de modo que os 
experimentadores que realizaram as medidas não tinham conhecimento sobre a 
alocação dos animais nos grupos experimentais.  

As doses do EELs utilizadas nos testes de formalina e placa quente foram 
selecionadas de acordo com os resultados antioxidantes obtidos e baseados nos 
dados de Shin et al (2005). 

 
4.6.2. Teste da Formalina 

 
O teste da formalina foi realizado de acordo com método descrito por 

Dubuisson e Denis (1978) eHunskaar e Hole (1987), com pequenas modificações 
(BOMFIM et al., 2014). 

Os animais (n=8) foram pré-tratados (60 min antes) com veículo (Tween 80, 
0.2%), EELs (100, 200 ou 400 mg/kg, v.o.), morfina (10 mg/kg, i.p., 30 min antes) ou 
ácido acetilsalicílico (AAS, 300 mg/kg, v.o., 60 min antes) antes da injeção subplantar 
da solução de formalina a 1% (20 µL/pata traseira direita). O grupo controle negativo 
recebeu Tween 80 (0,2% em salina 0,9%, 0,1 mL/10 g, v.o., 60 min antes). 
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O tempo que o animal gastou lambendo ou mordendo a pata foi medido com 
auxílio de cronômetro durante (0-5 min) e (15-30 min) após a injeção, que são tempos 
representativos respectivamente da primeira e da segunda fase do teste (BOMFIM et 
al, 2014) 

 
4.6.3. Teste da Placa Quente 

 
O teste da placa quente foi realizado de acordo com método descrito por Jacob, 

Tremblay e Coiomeel, (1974) e Jacob e Ramabadran, 1978. 
Os animais (n=6) foram pré-tratados (30 min antes) com veículo (tween 80, 

0.2%), EELs (100, 200 ou 400 mg/kg, v.o.) ou morfina (3 mg/kg, i.p., 30 min antes) e 
posteriormente colocados individualmente sobre uma placa metálica (Insight, Brasil) 
aquecida a 55,0 ± 0,5ºC.  

O tempo decorrido até o aparecimento de reações ao estímulo térmico 
(latência, em s), tais como lamber, sapatear ou sacudir (flinch) a pata traseira foi 
registrado como índice de nocicepção térmica (WOOLFE; MACDONALD, 1944) nos 
tempos 30, 60, 90 e 120 min após o tratamento. 

 
4.6.4. Avaliação da Atividade Locomotora (Teste do Campo Aberto) 
 

A atividade locomotora dos animais foi investigada no campo aberto circular 
(Insight, Ribeirão Preto) de 60 cm de diâmetro. Os camundongos foram divididos em 
três grupos (n=8), pré-tratados com veículo ou EELs (400 mg/kg; 1 hora antes) ou 
diazepam (1,5 mg/kg; 30 minutos antes) e colocados individualmente no campo 
aberto. Foi posicionada uma câmera sobre o campo aberto a uma altura de 200 cm. 
A câmera foi conectada a um computador equipado com um programa para 
rastreamento de animais (Anymaze, Stoelting, EUA) para registro dos parâmetros 
comportamentais. Os animais foram colocados no centro do campo aberto e foi 
medida a distância percorrida pelos animais, segundo a descrição de Capaz et al. 
(1981). 
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4.6.5. Edema de orelha induzido pelo 12-O-tetradecanoilforbol acetato 
(TPA) 

O edema de orelha foi avaliado de acordo com a metodologia revisada por 
Young et al. (1989). Para tanto, os animais (n=6) foram anestesiados com isoflurano 
inalatório e aplicou-se 20 μL de TPA (1 μg/orelha, dissolvido em acetona) nas 
superfícies interna e externa da orelha direita, com o auxílio de uma ponteira de 
polipropileno, na ausência ou presença simultânea de EELs (0,3, 1,0 ou 3,0 mg/ 
orelha) ou dexametasona (0,05 mg/orelha). Foi administrado acetona (20 μL) 
topicamente na orelha esquerda dos animais de todos os grupos e cada animal serviu 
como seu controle. A eutanásia foi realizada por excesso de isoflurano inalatório 6 
horas após a indução da inflamação (BOMFIM et al, 2014). 

 
4.6.5.1. Espessura das orelhas de camundongos estimuladas com 

TPA 
 

Após eutanásia, sítios das orelhas foram recortados com um punch de 8 mm 
de diâmetro e foi medida a espessura das orelhas com um paquímetro. Os valores 
foram expressos em mm e representam a subtração entre as orelhas direita e 
esquerda de cada animal (BOMFIM et al., 2014). 

 
4.6.5.2. Atividade de mieloperoxidase (MPO) nas orelhas de 

camundongos estimuladas com TPA 
 

A atividade da enzima MPO foi utilizada como um marcador indireto de infiltrado 
neutrofílico em todos os grupos experimentais. Amostras da orelha dos animais foram 
coletadas, pesadas e mantidas em tubos teste na presença de tampão fosfato [50 
mmol/L, pH 6,0 contendo 0,5% de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB)]. Cada 
amostra foi homogeneizada e alíquotas do homogenato foram centrifugadas. Em 
placa de 96 poços, alíquotas do sobrenadante foram adicionados à solução de di-
hidrocloreto de o-dianisidina (0,167 mg/mL em tampão fosfato 50 mmol/L contendo 
0,005% de H2O2). As alterações nos valores de absorbância a 460 nm foram 
registradas durante 180 segundos e os resultados foram expressos como unidades 
de MPO (UMPO)/sítio de orelha. Considerando-se que 1 UMPO se refere à 
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quantidade de enzima que degradada 1 µmol de H2O2/minuto (BRADLEY et al, 1982; 
CAMARGO et al, 2008). 

 
4.6.5.3. Determinação de TNF- e IL-1β na orelha de 

camundongos estimuladas com TPA 
 

As concentrações de TNF- e IL-1β foram determinadas no homogenato das 
orelhas de camundongos estimuladas com TPA através de kits comerciais 
imunoenzimáticos (ELISA) segundo as instruções do fabricante (R&D systems). Os 
valores foram expressos como pg de citocinas/mg de proteína 

 
4.6.5.4. Determinação da concentração de proteínas no 

homogenato das orelhas de camundongos estimuladas 
com TPA 

 
A concentração de proteína das amostras de orelhas foi determinada pelo 

método de Bradford (BRADFORD, 1976) utilizando o reagente Bio-Rad® Protein 
Assay. Os resultados foram calculados a partir de uma curva padrão com 
concentrações de albumina sérica bovina entre 10 e 500 μg/mL e expressos como mg 
de proteína/mL. 
 

4.6.5.5. Determinação da concentração de TBARS na orelha de 
camundongos estimulada com TPA 

 
Amostras de orelha de todos os grupos experimentais foram pesadas e 

homogeneizadas em 10 volumes de solução de fosfato de potássio (50 mmol/L, pH 
7,4) contendo butil-hidroxitolueno (BHT, 12,6 mmol/L). A seguir, alíquotas do 
homogenato foram incubadas a 90°C durante 45 min com solução contendo TBA a 
0,37%, em meio ácido (ácido tricloroacético a 15% e HCl a 0,25 mol/L). Após 
incubação e posterior centrifugação (5 min, 8000xg), alíquotas dos sobrenadantes 
foram extraídas com n-butanol e solução saturada de NaCl, seguido de centrifugação 
(2 min a 8000xg). Logo após, alíquotas foram pipetadas em microplaca para leitura 
dos valores de absorbância em leitor a 535 nm (corrigidos pelos valores de 
absorbância a 572 nm). Os resultados foram expressos como nmol de MDA por mg 
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de tecido, utilizando-se para o cálculo o coeficiente de extinção molar de 1,55 x 105 
L.mol-1.cm-1(BOSE; SUTHERLAND; PINSKY, 1989; SANTANA et al., 2012). 

 
4.6.5.6. Avaliação da capacidade antioxidante do EELs pelo FRAP 

na orelha 
 
Para a determinação do FRAP do EELs na orelha foi utilizada uma metodologia 

descrita por Benzie e Strain (1996) com pequenas modificações. Amostras de orelha 
de todos os grupos experimentais foram pesadas e homogeneizadas em 10 volumes 
de solução de fosfato de potássio (50 mmol/L, pH 7,4). Preparadas as amostras, o 
ensaio foi realizado de acordo com o descrito no item 4.5.4. 
 

4.7. Análise Estatística 
 
Após obtenção dos dados, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificação 

da normalidade dos dados. Os resultados dos experimentos in vivo foram expressos 
como média ± erro padrão da média (E.P.M). Os ensaios in vitro foram realizados em 
triplicata e pelo menos 2 vezes e também foram apresentados como média ± E.P.M. 
Como os dados foram considerados com distribuição normal, a avaliação estatística 
foi realizada usando análise de variância (ANOVA) para múltiplas comparações, 
seguida do pós-teste de Tukey. Valores de p0,05 foram considerados significativos. 
Foi avaliado coeficiente de correlação de Pearson entre as diferentes metodologias 
da capacidade antioxidante utilizando o programa SSP 17.0. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Fenólicos Totais e Flavonoides Totais 
 
Os teores de fenólicos totais para o EELs foram de 60,1 ± 0,0 mg de 

equivalentes de ácido gálico/g de extrato. A concentração de flavonoides totais 
encontrada no EELs foi de15,4 ± 0,0 mg de equivalentes de catequinas/g de extrato. 

 
5.2. Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
 
A figura 3 mostra o perfil cromatográfico obtido por CLAE do EELs à 280 nm. 

No EELs, nas condições experimentais utilizadas, foi possível encontrar cinco 
compostos fenólicos. Foram identificados ácido clorogênico (1), ácido cafeico (2), 
ácido ferúlico (3), ácido p-cumárico (4) e quercetina (5). 

Os resultados da análise quantitativa foram obtidos de acordo com as curvas 
de calibração para cada composto. Todas as curvas apresentaram coeficiente de 
correlação r2 ≥ 0.999 e o teor de compostos foi relacionado na Tabela 1. 
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Figura 3. Cromatograma obtido pela técnica de CLAE (ƛ= 280 nm) para o extrato 
etanólico da L. sibiricus. 
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Tabela 1. Quantificação dos compostos encontrados no extrato etanólico da L. 
sibiricus. 

 
 

5.3. Capacidade antioxidante do EELs 
 
Os valores de percentual de inibição do radical DPPH pelo EELs estão 

representados na figura 4A para as concentrações estoque de 25, 50, 100, 250 e 500 
µg/mL como 1,9±2,0, 8,9±0,7 (p<0,01), 18,3±0,2 (p<0,01), 46,2±0,2 (p<0,001) e 
64,2±0,8% (p<0,001) de inibição, respectivamente. Este extrato diminuiu o radical 
DPPH, de forma dependente da concentração, a partir de 50 µg/mL, quando 
comparado ao sistema (meio reacional sem adição de extrato ou controle positivo). O 
trolox (100 µg/mL) também reduziu o radical DPPH (p<0,001), levando a inibição de 
77,5 ± 3,5%. O valor calculado para a IC50 do EELs neste ensaio foi de 267,6 µg/mL.  

Os valores de percentual de inibição no ensaio com o radical ABTS pelo EELs 
estão mostrados na figura 4B para as concentrações estoque de 250, 500, 1000, 2500 
e 5000 µg/mL, com redução de 0,19± 0,12, 0,25± 0,23, 3,21 ± 0,4, 9,20 ± 0,60 (p<0,05) 
e 26,80 ±3,40% (p<0,001), respectivamente. Este extrato diminuiu o radical ABTS a 
partir de 2500 µg/mL, quando comparado ao sistema. O trolox (1000 µg/mL) também 
reduziu (p<0,05) o radical ABTS, com 63,90 ± 4,90% de inibição. O valor da IC50 neste 
ensaio foi de 7894,3 µg/mL. 

Os resultados da capacidade antioxidante do EELs pelo potencial reducional 
estão representados na figura 4C. O aumento da absorbância a 595 nm nas 
concentrações de 50, 100, 250 e 500 μg/mL mostra que o potencial redutor do EELs 
aumenta (p<0,05) quando comparado ao sistema. O Trolox (100 μg/mL) também 
apresentou potencial de redução elevado (p<0,05) quando comparado com o sistema. 

Pico Tempo de 
retenção 

Compostos  Conteúdo (µg de composto/mg 
de extrato) 

1 13 minutos Ácido clorogênico 0,38 ± 0,01 
2 14 minutos Ácido cafeico 0,63 ± 0,00 
3 16 minutos Ácido ferúlico 0,20 ± 0,00 
4 18 minutos Ácido p-Coumárico 0,07 ± 0,00 
5 24 minutos Quercetina 0,14 ± 0,00 
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A inibição do NO (medida com decréscimo na formação de íons nitrito) pelo 
EELs estão representados na figura 4D. Os valores do percentual de inibição da 
quantidade de nitrito nas concentrações de 50, 100, 250 e 500 µg/mL foram 14,9 ± 5,2 
(p>0,01), 32,9 ± 5,1 (p<0,001), 46,1± 2,2 (p<0,001), 51,1 ± 0,6 % (p<0,001) 
respectivamente. O trolox (100 µg/mL) também reduziu (p<0,001) a geração dos íons 
nitrito (55,4 ± 0,2 %). O valor da IC50 foi de 266,6 µg/mL. 

Figura 4. Atividade antioxidante do extrato etanólico da Leonurus sibiricus L. 
(EELs) in vitro. Diferentes concentrações do EELs foram testadas no ensaio do 
radical DPPH (A), radical ABTS (B), potencial reducional do ferro (FRAP; C) e de nitrito (D). Os resultados representam a média ± E.P.M dos valores de inibição in vitro; n = 
3 experimentos realizados em duplicatas. Trolox foi usado como antioxidante padrão. *p<0.05, **p<0.01 ou ***p<0.001 vs. respectivo sistema (meio reacional sem o 
antioxidante); ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey. 
 
5.4. Capacidade Antioxidante pela Inibição da Peroxidação Lipídica 
 

A figura 5 apresenta a inibição da lipoperoxidação espontânea e induzida por 
FeSO4 em cérebro de ratos incubados com o EELs em diferentes concentrações. Os 
valores de inibição da peroxidação lipídica espontânea para as concentrações de 100, 
250, 500, 1000 e 1500 µg/mL foram 16,39 ± 0,76, 34,98 ± 0,74, 48,02 ± 2,41, 70,57 ± 
0,48 e 83,97 ± 0.69% (p<0,001 para todos), enquanto que os valores na presença de 
FeSO4 foram 19,10 ± 1,86, 29,80 ± 0,81, 33,08 ± 1,00, 46,67 ± 1,33 e 52,29 ± 0,58% 
(p<0,001 para todos), respectivamente. Os valores de IC50 foram de 652,4 e 1553,27 
µg/mL respectivamente para lipoperoxidação espontânea e induzida por FeSO4. 
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Figura 5. O extrato etanólico da Leonurus sibiricus (EELs) diminui a 
lipoperoxidação in vitro. Diferentes concentrações do EELs foram testadas contra a 
lipoperoxidação em condição espontânea ou induzida por FeSO4. Os resultados são 
representados por média ± E.P.M dos valores do percentual de inibição para n=3 
experimentos realizados em duplicata. O trolox foi utilizado como antioxidante padrão; ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey; ***p<0.001 vs. sistema (meio 
reacional sem o antioxidante) espontâneo e ###p<0,001 vs. sistema induzido por 
FeSO4. 

 
5.4. Correlações entre os métodos antioxidantes in vitro 
 
O coeficiente de correlação (r) entre os diferentes valores da capacidade 

antioxidante foi determinado e está demonstrado na Tabela 2. As correlações entre 
os resultados antioxidantes (DPPH, ABTS, NO, FRAP e lipoperoxidação espontânea 
e induzida) foram positivas em todos os testes, entretanto não foi significativo entre o 
ABTS vs NO, ABTS vs lipoperoxidação espontânea, ABTS vs lipoperoxidação 
induzida, NO vs FRAP, sugerindo que a maioria dos testes fornecem valores 
comparáveis quando usados para determinar a capacidade antioxidante do EELs. 
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Tabela 2: Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as diferentes 
metodologias de capacidade antioxidante. 

 
Correlação avaliada r 
DPPH vs ABTS 0,936* 
DPPH vs NO 0,927* 
DPPH vs FRAP -0,980** 
DPPH vs LP ESP 0,976** 
DPPH vs LP IND 0,975** 
ABTS vs NO 0,784 
ABTS vs FRAP -0,987** 
ABTS vs LP ESP 0,872 
ABTS vs LP IND 0,863 
NO vs FRAP -0,856 
NO vs LP ESP 0,981** 
NO vs LP IND 0,968** 
FRAP vs LP ESP -0,930* 
FRAP vs LP IND -0,925* 
LP ESP vs LP IND 0,996** 

*p>0,05 ou **p>0,01. ABTS (2,2'-azinobis ácido 3-etilbenztiazolino-6-sulfônico), 
DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo), NO (óxido nítrico) FRAP (potencial 
reducional de ferro), LP ESP (lipoperoxidação espontânea), LP IND 
(Lipoperoxidação induzida).  
5.5. Efeito do EELs no teste da formalina em camundongos 
 
A injeção intraplantar da solução de formalina (1%) produziu uma resposta 

nociceptiva tanto na primeira fase quanto na segunda fase (figuras 6A e 6B). O pré-
tratamento com EELs (400 mg/kg) reduziu (p<0.05) o tempo de lambida/mordida dos 
animais na segunda fase quando comparado ao grupo de animais pré-tratados com o 
veículo (figura 6B). Como esperado, o pré-tratamento com morfina ou AAS também 
reduziram este parâmetro na segunda fase do teste (figura 6B, p<0.05). Morfina, mas 
não EELs e AAS, diminuiu o tempo de lambida/mordida na primeira fase do teste da 
formalina (figura 6A, p<0,05).  
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Figura 6. Efeito do extrato etanólico da Leonurus sibiricus (EELs) no tempo de 
lambida/mordida da pata de camundongos induzido por formalina. O tempo 
gasto para lamber ou morder a pata direita foi medido após administração de formalina 
em camundongos pré-tratados com veículo (Tween 80, 0.2%), EELs (100-400 mg/kg), 
ácido acetilsalicílico (AAS, 300 mg/kg) ou morfina (7,5 mg/kg). Os dados estão 
expressos como média ± E.P.M do tempo (s) para o comportamento nociceptivo 
medido na primeira (painel A) ou segunda fase (painel B) após a injeção de formalina. *p<0.05 ou ***P<0.001 vs. grupo tratado com veículo. (ANOVA de uma via seguido do 
pós-teste de Tukey). 
 
 

5.6. Falta de efeito do EELs no teste da placa quente em camundongos 
 
A administração do EELs, em doses de 100, 200 ou 400 mg/kg, não alterou o 

tempo de latência dos camundongos na placa quente, em todos os tempos, quando 
comparados aos animais que foram tratados com veículo. Os animais que receberam 
morfina (3 mg/kg) apresentaram aumento no tempo de latência em todos os tempos 
conforme mostrado na tabela 3. 
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Tabela 3: Ausência de efeito antinociceptivo central pelo extrato etanólico da 
Leonurus sibiricus (EELs). 

Tratamento Dose 
(mg/kg) 

Tempo de latência (s) 
Basal 0,5 h 1 h 1,5 h 2 h 

Veículo - 8,7±0,5 7,2±0,6 6,2±0,3 6,0±0,6 5,6±0,7 
EELs 100 9,7±0,6 10,2±1,5 9,0±0,7 10,0±1,7 9,4±1,4 
EELs 200 10,2±0,5 9,5±1,2 8,6±1,4 9,2±1,3 7,5±1,3 
EELs 400 9,3±0,5 8,8±0,8 8,7±1,4 10,1±1,6 9,1±1,8 

Morfina 3 9,7±0,8 14,8±1,6*** 11,9±1,2** 12,5±1,3** 10,9±1,2* 
Os valores estão representados como media ± E.P.M (n=6). *p<0,05, **p<0.01 ou 
***p<0.001 vs. respectivo grupo tratado com veículo; ANOVA seguido do pós-teste de 
Tukey. 
 

5.7. Ausência de efeito do EELs na distância percorrida pelos 
camundongos no campo aberto 

A administração de EELs (400 mg/kg) aos animais não alterou a distância 
percorrida no campo aberto quando comparado aos animais que receberam o veículo 
(figura 7). A administração de diazepam (1,5 mg/kg) reduziu esta distância (p<0,001) 
em comparação ao grupo veículo (figura 7). 
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Figura 7. Efeito do extrato etanólico da Leonurus sibiricus (EELs) no teste do 
campo aberto. A distância percorrida foi medida no teste do campo aberto após 
administração de veículo (Tween 80, 0.2%), EELs (400 mg/kg), diazepam (1,5 mg/kg). 
Os dados estão expressos como média ± E.P.M da distância percorrida no amparato do campo aberto. ***P<0.001 vs. grupo tratado com veículo. (ANOVA de uma via 
seguido do pós-teste de Tukey). 
 

5.8. Efeito do EELs no edema de orelha induzido por TPA 
 
A ação tópica do EELs foi testada utilizando um modelo de edema de orelha 

induzido por TPA e está mostrada nas figuras 8 e 9. A figura 8A mostra que a 
administração de TPA aumentou a espessura da orelha (p>0.001) e a coadministração 
de EELs diminuiu este parâmetro (p<0,01 para 0,3 e 1 mg/orelha e p<0,001 para 3 
mg/orelha), bem como a coadministração de dexametasona (p>0.001) quando 
comparado aos animais que receberam somente veículo. A figura 8B mostra o 
aumento da atividade de MPO após a coadministração de TPA (p<0,001). O 
tratamento com as doses de 0.3 ou 3 mg/orelha do EELs (p<0,05 e p<0,001 
respectivamente) ou 0.05 mg/orelha de dexametasona (p<0,001) diminuiu este 
parâmetro. Também pode ser verificado que o tratamento com a dose de 1 mg/orelha 
de EELs não alterou a atividade de MPO.  

A coadministração de TPA na orelha aumentou a produção de TNF-α (p>0,01) 
e houve diminuição da concentração desta citocina pela administração do EELs nas 
doses de 1 ou 3 mg/orelha (p>0,05) e da dexametasona (p>0,001, Figura 8C). A figura 
8D mostra que a administração de TPA na orelha aumentou a produção de IL-1β 
(p>0,001) e que a coadministração de EELs (1 ou 3 mg/orelha; p>0,05) ou 
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dexametasona (p>0,001) diminuiu a produção desta citocina quando comparado ao 
grupo que recebeu veículo. 

Figura 8. O extrato etanólico da Leonurus sibiricus (EELs) reduz a inflamação 
da orelha induzida por 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) em 
camundongos. Os camundongos foram submetidos a inflamação da orelha induzida 
por TPA, concomitantemente ao tratamento com EELs ou dexametasona (Dexa). A 
variação () da espessura da orelha (painel A), a atividade de mieloperoxidase (MPO) (painel B) e a concentração de TNF-α (painel C) ou IL-1β (painel D) foram mensurados 6 horas após a indução. ##p<0.01 ou ###p<0.001 vs. grupo tratado com acetona. 
*p<0.05, **p<0.01 ou ***p<0.001 vs. grupo tratado com veículo; ANOVA de uma via 
seguido do pós-teste de Tukey. 

 
A figura 9A mostra que a administração de TPA aumentou a peroxidação 

lipídica na orelha (p>0.001) e que a administração concomitante do EELs, em todas 
as doses testadas, diminuiu a lipoperoxidação (p>0.01 ou p<0,001). Na figura 9B é 
mostrado que a administração do TPA não alterou o poder antioxidante (FRAP) do 
tecido, entretanto, a administração de EELs em todas as doses testadas, aumentou a 
poder antioxidante do tecido (p>0.05 ou p>0.001). 
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Figura 9. Efeito do extrato etanólico da Leonurus sibiricus (EELs) no status 
oxidativo em orelhas de camundongos submetidos a inflamação por 12-O-
tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA). Os camundongos foram submetidos a 
administração de TPA, concomitantemente ao tratamento com EELs. A formação do 
malondialdeído (MDA, painel A) e o potencial reducional de ferro (FRAP, painel B) foram mensurados 6 horas após a indução. ###p<0.001 vs. grupo acetona. *p<0.05, 
**p<0.01 ou ***p<0.001 vs. grupo tratado com veículo; ANOVA de uma via seguido do 
pós-teste de Tukey. 
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6. DISCUSSÃO 
 
Os resultados apresentados neste estudo mostraram pela primeira vez a 

atividade antioxidante e complementaram a atividade antinociceptiva e anti-
inflamatória do extrato etanólico da L. sibiricus demonstrada previamente por Islamet 
al. (2005). 

Na caracterização do EELs por método colorimétrico foi detectado a presença 
de compostos fenólicos e flavonoides. Sabe-se que, a presença de metabólitos 
secundários em extratos de plantas está relacionada a propriedade antioxidante das 
mesmas, bem como parece ser importante para o efeito anti-inflamatório (LIN et al, 
2016). A capacidade antioxidante dos compostos fenólicos e flavonoides pode ser 
atribuída a sua capacidade de atuar como doadores de hidrogênio, agentes redutores 
e supressores de oxigênio singleto, agindo tanto nas etapas iniciais quanto na 
propagação do processo oxidativo (GALLEANO et al., 2010; LETELIER et al., 2008).  

A análise fitoquímica indicou que o EELs apresenta em sua composição ácido 
clorogênico, ácido cafeico, ácido p-coumárico, ácido ferúlico e quercetina. Estes 
metabólitos derivam de uma mesma rota sintética, a via dos ácidos hidroxicinâmicos, 
que são constituídos por anel aromático com três carbonos em sua cadeia lateral 
(ANGELO; JORGE, 2007). Os compostos encontrados no presente estudo 
corroboram dados da literatura (PITSCHMANN et al, 2015; SITAREK et al 2016; 
2017). Contudo, pela primeira vez foi demonstrada a presença do ácido ferúlico na L. 
sibiricus. 

Em relação ao efeito antioxidante do EELs foram feitos, inicialmente, 
experimentos in vitro que demonstraram que o EELs atuou como antioxidante pela 
doação de íons H+, os quais se ligam ao radical DPPH, reduzindo-o a hidrazila 
(SHAHIDI e SHONG, 2015). Este extrato também apresentou atividade sequestradora 
do radical ABTS, um radical que em contato com um antioxidante recebe elétrons 
destes e é reduzido a ABTS (FLOEGEL et al., 2011; SHAHIDI; SHONG, 2015,). 
Conjuntamente, estes resultados mostraram que o EELs tem capacidade antioxidante 
frente aos radicais DPPH• e ABTS.  

Além disso, o EELs apresentou inibição na produção de nitrito, um marcador 
da produção de NO. É conhecido que o NO é um radical de extrema importância no 
processo inflamatório, visto que a sua produção excessiva pode reagir com o ânion 
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superóxido e levar a formação do peroxinitrito (OAKLEY; THARAKAN, 2014), 
contribuindo no estresse oxidativo, por exemplo, pela nitração de vários componentes 
celulares como as proteínas e o DNA, comprometendo as suas funções (MAIA et al 
2010).  

Complementarmente, o EELs apresentou capacidade redutora do ferro. Em 
condições de estresse oxidativo, os ions Fe3+ podem reagir com o O2- e reduzi-lo a 
Fe2+ podendo participar da reação de Fenton, reagindo com o H2O2 e gerando radicais 
hidroxilas (OH•), que são moléculas altamente reativas. Além disso, o O2- ainda pode 
participar da reação de Haber-Weiss, reagindo com o H2O2 e gerando mais OH• 
(SHAHIDI; SHONG, 2015). 

Além de apresentar capacidade redutora e antioxidante frente aos radicais 
DPPH, ABTS e NO, o EELs também reduziu a peroxidação lipídica. Este fato é 
interessante pois é conhecido que membranas e organelas celulares contém grande 
quantidade de lipídios poli-insaturados que podem ser alvos de reações de oxidação 
(PIZZIMENTI et al 2010), tanto espontaneamente quanto mediante a ação de vários 
agentes, como o íon Fe3+ (JIN et al., 2016). Os dados mostram que o EELs inibiu tanto 
a lipoperoxidação espontânea quanto a induzida por FeSO3, o que reforça seu 
potencial antioxidante (SHAHIDI; ZHONG, 2015). 

A descrição que o EELs tem atividade antioxidante in vitro reforça a 
necessidade da investigação de suas atividades in vivo, pois o estresse oxidativo está 
intimamente relacionado com o desenvolvimento de várias doenças 
inflamatórias/dolorosas e substâncias que possam atenuar o estresse oxidativo tem 
potencial para tratar tais doenças (GUTTERIGDE, HALLIWWEL, 2010). 

O teste da formalina é um método de avaliação comportamental utilizado para 
medir a efetividade de agentes antinociceptivos (HUNSKAAR; HOLE, 1987). Neste 
teste, o tratamento com EELs diminuiu o tempo de lambida/mordida da pata de 
camundongos na segunda fase do mesmo, indicando que o EELs possui atividade 
antinociceptiva e que esta atenuação está relacionada a uma possível inibição de 
mediadores inflamatórios. Segundo resultados publicados por Islam, Ahmed e Bachar 
(2005) os animais que receberam o extrato metanólico da L. sibiricus tanto na dose 
de 250 quanto na de 500 mg/kg apresentaram uma diminuição no tempo de contorção 
abdominal, apresentando um possível efeito antinociceptivo, que foi confirmado pelo 
presente estudo.  
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Além do efeito antinociceptivo no teste de formalina, a administração de EELs 
não causou efeito antinociceptivo central, como observado no teste da placa quente. 
Este teste é considerado sensível a fármacos que atuam modulando a resposta 
dolorosa espinhal e supra espinhal (NEMIROVSKYet al, 2001). Os dados indicam que 
o EELs não promove efeito antinociceptivo central, como observado pelo tempo de 
resposta inalterado dos camundongos quando sujeitos a estímulo nociceptivo (calor), 
ressaltando a possibilidade de que o EELs atue de forma predominantemente 
periférica, agindo sobre as vias nociceptivas ou sobre a geração de mediadores 
inflamatórios. 

Estudos sugerem que a depressão do sistema nervoso central ou o 
relaxamento muscular podem reduzir a resposta de coordenação motora e pode 
invalidar os resultados de testes de nocicepção (XIAN et al 2016), como o da 
formalina. No entanto, os resultados revelaram que a administração de EELs não 
alterou a distância percorrida no campo aberto, reforçando a hipótese de que o efeito 
antinociceptivo observado não decorre de interferência na capacidade de realizar o 
comportamento nociceptivo. 

Entretanto, os dados referentes a segunda fase da formalina sugerem que o 
efeito antinociceptivo do EELs poderia ocorrer pela inibição de mediadores 
inflamatórios. Assim, também foi avaliada a atividade anti-inflamatória do EELs, mas 
por via tópica, visto que uma das formas de utilização da planta é por tal via, conforme 
foi averiguado in loco no município de Serra Negra (SP), onde o macerado da planta 
com sal ou óleo é aplicado diretamente sobre o local inflamado em decorrência de 
traumas físicos ou outras lesões inflamatórias (informação testimonial obtida no local 
de coleta por usuário). 

Desta forma, o estudo foi conduzido para a utilização do edema de orelha 
induzido por TPA, que é um modelo útil para a avaliação de compostos com potencial 
eficácia na terapia inflamatória por via tópica, uma vez que esse potente agente 
flogístico e promotor de tumor é capaz de induzir a inflamação cutânea e 
hiperproliferação celular em animais, semelhantes a diversas doenças de pele e que 
compartilha características importantes com a resposta inflamatória aguda (GÁBOR, 
2000, 2003).  

Sabe-se que o TPA induz vasodilatação, edema, eritema e agregação 
plaquetária na orelha, que se inicia dentro de 2 horas e se agrava nos tempos 
posteriores. O EELs reduziu o efeito edematogênico induzido pela administração do 
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TPA, o que corrobora estudo anterior demonstrando que o extrato metanólico da L. 
sibiricus reduziu o edema de pata de ratos em doses de 200 e 400 mg/kg (ISLAM et 
al., 2005). 

Além do efeito antiedematogênico, a atividade de MPO nas orelhas também foi 
reduzida pela administração do EELs, o que é um indicativo de inibição da migração 
de neutrófilos para este tecido, uma vez que é descrito que os polimorfonucleares 
podem ser visualizados aderindo-se à parede do vaso em até 6 horas após a aplicação 
de TPA (YOUNG et al, 1983; YOUNG; DE YOUNG, 1989).  

Esse influxo de leucócitos para o sítio inflamatório é um processo orquestrado 
por diversos mediadores como TNF-α e IL-1β (GARIN; PROUDFOOT, 2011; 
ZIMMERMAN et al, 1996). Interessantemente, foi observada menor concentração de 
TNF-α e IL-1β na orelha dos animais estimulados com TPA na presença de EELs. 

Esses resultados mostram que a administração tópica do EELs possui ação 
inibitória sobre a síntese ou liberação desses mediadores, confirmando dados da 
literatura que mostraram que a L. sibiricus inibiu a produção de TNF-α IL-6 e IL-1β em 
mastócitos humanos quando estimulados com TPA (SHIN et al. 2009). Além disso, foi 
demonstrado que o extrato desta planta diminui a expressão molécula de adesão 
intercelular-1 e proteína de adesão vascular celular-1 no plasma (LEE et al 2010). 

Corroborando os resultados sobre o efeito antioxidante in vitro, a administração 
do EELs diminuiu a lipoperoxidação e aumentou o FRAP na orelha, indicando que o 
EELs modulou o estresse oxidativo in vivo. Possivelmente a ação antioxidante do 
EELs está associada a propriedade de neutralizar os radicais livres pela doação de 
elétrons. Lee et al (2010) demonstraram que a L. sibiricus aumenta a produção de 
enzimas antioxidantes, tais como, SOD, CAT, Gr e GPx hepáticas, o que poderia 
contribuir para o efeito antioxidante apresentados pelo EELs. 

É plausível sugerir que atividades antioxidante, antinociceptiva e anti-
inflamatória causadas pelo EELs estão associados aos compostos identificados neste 
extrato. Dentre os compostos encontrados no presente estudo, é mostrado na 
literatura que o ácido clorogênico apresenta efeito anti-inflamatório e antioxidante em 
diversos modelos in vivo e in vitro (LIANG; KITTS, 2015). De acordo com Santos et al. 
(2006), a administração do ácido clorogênico (50 e 100 mg/kg) reduz, a partir da 
segunda hora, o edema de pata induzido pela carragenina e o tempo de 
lambida/mordida no teste de formalina na pata. Também foi demonstrado que este 
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composto apresenta efeito antinociceptivo na dor neuropática induzida por lesão 
crônica de nervo (BAGDAS et al., 2012). 

O ácido ferúlico é descrito como um composto promissor para a doença de 
Alzheimer e Parkinson (OJHA et al., 2015; SGARBOSSA; GIACOMAZZA; DI CARLO, 
2015). DOSS et al. (2016) demonstraram que a administração do ácido ferúlico (30 
mg/kg) diminuiu o edema de pata, a produção do NO, TNF-α e IL-1β, assim como 
atenuou a peroxidação lipídica e aumentou as enzimas antioxidantes, SOD e CAT em 
modelo de gota induzida por cristais de urato.  

Estudos semelhantes ao realizado neste trabalho evidenciaram que a 
administração do ácido cafeico reduziu a espessura da orelha, a atividade da enzima 
MPO, a concentração da liberação de citocinas inflamatórias, e também regula o 
conteúdo de GSH e a atividade de diferentes enzimas antioxidantes em modelo agudo 
e crônico de inflamação cutânea (KHAN et al., 2012; ZHANG et al., 2014). Além disso, 
Mehrotra, et al. (2011) comprovaram que a administração do ácido cafeico inibiu as 
contorções induzida pelo ácido acético e a segunda fase do teste da formalina na pata 
em camundongos. Como também diminuiu a atividade da enzima MPO, a formação 
de MDA e nitrito na inflamação na pata induzida por carragenina. 

Além disso, existem relatados, dos efeitos anti-inflamatório e antioxidante de 
ácido p-coumárico. Pragasam e Rosool (2013) demonstraram que a administração do 
ácido p-cumárico (100 mg/kg) diminuiu o edema de pata, assim como aumentou a 
produção de enzimas antioxidantes e atenuou a lipoperoxidação em modelo de gota 
induzida por cristais de urato. De Barros et al. (2008) comprovaram que a 
administração do ácido p-coumárico (250 mg/kg) reduz a área da lesão em modelos 
de úlcera gástrica induzida por etanol, indometacina ou estresse em ratos. 

Além dos compostos citados acima, foi relatada uma vasta gama de ações 
biológicas da quercetina em modelos in vitro e in vitro, incluindo atividades 
anticancerígenas, anti-inflamatórias e antivirais, assim como antioxidante (LI et al, 
2016). Por exemplo, estudos in vitro evidenciam que a quercetina inibiu a produção 
de TNF-α e IL-6 em macrófagos estimulado por lipopolissacáride bacteriano 
(MULLER; HOBIGER; JUNGBAUER, 2010). Estudos in vivo, revelaram que o 
tratamento com quercetina diminuiu a inflamação induzida por carragenina em modelo 
de bolsa de ar e reduz a produção de TNF-α e NO em modelo de artrite reumatóide 
induzida por Mycobacterium butyricum inativado em ratos (MAMANI-MATSUDA et al., 
2006; MORIKAWA et al., 2003; STEWART et al, 2008). 
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Os estudos citados mostram que os compostos encontrados no EELs atuam 
como antioxidante, anti-inflamatório e/ou antinociceptivo. Apesar de ser aceitável 
afirmar que as atividades avaliadas estão relacionadas a estes compostos, as doses 
utilizadas nos estudos são relativamente altas em comparação ao que foi detectado 
no EELs no presente estudo. 

Entretanto, estes efeitos podem ser explicados por um possível sinergismo 
entre os compostos ou pela presença de outros compostos que não foram 
identificados na CLAE. Sendo assim, estudos complementares são necessários a fim 
de confirmar os mecanismos e/ou substâncias que contribuem para estas atividades. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a planta Leonurus sibiricus 
apresenta atividades antioxidante, antinociceptiva e anti-inflamatória. Estes resultados 
trazem embasamento ao uso popular como agente anti-inflamatório, ressaltando esta 
planta como de interesse para o tratamento de doenças inflamatórias ou doenças em 
que o estresse oxidativo está envolvido na fisiopatologia. Entretanto, mais estudos 
são necessários a fim de confirmar os mecanismos envolvidos nessas ações e outros 
compostos presentes na planta que poderiam contribuir para estes efeitos. 
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8. PERSPECTIVAS 
 

Os resultados deste estudo mostram efeitos benéficos do EELs sobre a 
inflamação, nocicepção e o estresse oxidativo in vitro e in vivo. Estes resultados abrem 
perspectivas para estudos futuros voltados para vários desdobramentos possíveis, a 
exemplo de: 

 Avaliar se o EELs possui efeito citotóxico em neutrófilos peritoneais 
murinos; 

 Avaliar o efeito da aplicação tópica do EELs em modelo de inflamação 
muscular esquelética; 

 Investigar a presença de outros compostos no extrato que possam ser 
responsáveis pelos efeitos observados no presente estudo; 

 Avaliar o efeito do EELs sobre a mucosa gástrica; 
 Realizar avaliação toxicológica do EELs. 
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