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RESUMO 

 

 

O uso de plantas com possível bioatividade para tratamento ou cura de enfermidades 

metabólicas e infecciosas é datado desde a Antiguidade de modo que a cultura do uso de 

produtos naturais a fim de tratar doenças e/ou sintomas perpetuou dentre gerações até os dias 

atuais. Embora o uso de produtos naturais tenha sido substituído pelo uso de substâncias 

sintéticas, a cultura popular disseminou-se e o uso de plantas em forma de garrafadas ou chás 

está presente na atualidade principalmente dentre a população com menor acesso aos recursos 

terapêuticos. Dentre as plantas utilizadas no Brasil, destaca-se o uso do látex da planta 

Synadenium umbellatum pelas possíveis atividades antitumoral, antiinflamatória, 

antimicrobiana, antiviral e antiparasitária. Atualmente, há poucos estudos sobre este 

espécime, e apenas as partes aéreas são utilizadas como objeto de estudo, porém o uso popular 

é realizado com o látex exsudado do caule da planta. Esta pesquisa analisou por métodos 

cromatográficos a composição do látex da planta S. umbellatum, fracionando-o em frações 

Acetato de Etila, Etanólica, Clorofórmica e Hexânica e avaliando a possível atividade 

antiparasitária das frações em promastígotas e amastígotas de Leishmania amazonensis, bem 

como sua interferência na liberação de NO por macrófagos infectados in vitro. O látex foi 

liofilizado para estabilização e secagem, evitando degradações enzimáticas e oxidação, e 

fracionado. A frações Acetato de Etila e Etanólica foram analisadas pela Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência, enquanto as frações Clorofórmica e Hexânica foram analisadas 

por Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas. As análises cromatográficas 

foram analisadas por softwares e comparadas à bibliografia disponível e demonstraram perfis 

inéditos das quatro frações, sugerindo a presença de compostos inéditos. A análise de 

atividade leishmanicida em 48h revelou a capacidade de as quatro frações agirem de maneira 

tóxica nas concentrações de 250; 125; 62,5; 31,25; 15,62; e 7,81μg/mL, onde destacou-se a 

atividade leishmanicida da fração Acetato de Etila. Na análise de atividade leishmanicida 

sobre amastígotas, apenas a fração Acetato de Etila demonstrou atividade leishmanicida nas 

concentrações de 250 e 125μg/mL, sugerindo que as frações Etanólica, Clorofórmica e 

Hexânica não são capazes de adentrar aos macrófagos. A atividade da fração Acetato de Etila 

é independente da liberação de NO, sugerindo que seja dependente de mecanismos de 

liberação de ROS. Conclui-se que a atividade antiparasitária creditada ao látex da planta 

S.umbellatum  seja de compostos inéditos presentes na fração Acetato de Etila. 

 

Palavras-chave: Synadenium umbellatum, Euphorbiaceae, Biocompostos, Cromatografia, 

Leishmania amazonensis 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The use of plants is a bequest from popular culture and perpetuated from generation to the 

present day, the population uses plants with a possible activity in order to treat several 

infectious and metabolic diseases and it is dated since the Antiquity. The use of plants and 

natural products has been replaced by the use of synthetic sybstances through the years, but 

the use of natural products is returning daily with a use of plants in the form of teas and 

potions  especially among the population with less access to terapeutic wherewithal. The 

Synadenium umbellatum is used in Brazil by the by the possible antitumor, antiinflammatory, 

antimicrobial, antiviral and antiparasitic activities from your latex. There are few studies to 

investigate the possible bioactivity from this plant, and no studies have investigate its 

compounds. The present study performed analysis by chromatographic methods in order to 

elucidate the composition of the S. umbellatum latex, by dividing it into Ethyl Acetate, 

Ethanolic, Chloroform and Hexanic fractions and evaluating the potential antiparasitic activity 

of this fractions in promastigotes and amastigotes of Leishmania amazonensis, and its 

interference the release of Nitric Oxide by infected macrophages infected in vitro. The latex 

was collected and referred to lyophilization to obtain drying and stabilization from the 

products to avoid  enzymatic degradation. The lyophilized material was fractionated based on 

their polarity, obtaining the Ethyl Acetate, Etanolic, Chotoform and Hexanic fractions. The 

polar fractions weres analyzed by High Performance Liquid Chromatography and the apolar 

fractions were analyzed by Gas Chromatography with Mass Spectrometry. The 

chromatographic analyzes analyzed  by software and compared to the available literature 

demonstrated unpublished profiles of the four fractions, suggesting the presence of novel 

compounds. In analyzing the antileishmanicidal activity, it was observed a ability in reduces 

the leishmanial’s viability at 48 hours at the 250; 125; 62.5; 31.25; 15.62; and 7,81μg / mL 

concentrations, standing out the leishmanicidal activity of the Ethyl Acetate fraction. When 

evaluating the leishmanicidal activity in amastigotes, only the polar fraction Ethyl Acetate 

showed antileishmanial activity at 250 and 125 μg/ml concentration, suggesting that Ethanol, 

Chloroform and Hexane fractions are not able to permeate into the macrophages. The Ethyl 

Acetate fraction activity is independent of NO’s release from infected macrophages, 

suggesting that it is ROS release’s dependent. In conclusion, the antiparasitic activity credited 

to S. umbellatum latex is from compounds presents in the polar fraction Ethyl Acetate. 

 

Keywords: Synadenium umbellatum, Euphorbiaceae, Organic Compounds, Chromatography, 

Leishmania amazonensis 
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1. Introdução 

 

1.1. Plantas com Bioatividade 

 

O uso de plantas consideradas medicinais é tão antigo como o homem, posto que 

antes do surgimento da escrita o homem fazia o uso destes espécimes e registrou-o em 

gravuras presente em locais outrora habitados. O documento mais antigo atualmente 

conhecido é o Tratado Médico escrito por Shen Wung, em 3700 a.C., no qual encontra-se 

descrito o uso de ervas para fins medicinais. Outro fato comprobatório do uso de plantas 

desde os tempos mais antigos são os papiros egípcios, que utilizaram diversos espécimes 

vegetais para tratamento ou técnicas de embalsamento (BRAGA et al., 2005, DEV, 1999, 

KAPOOR, 1990, REDDY et al., 2007). Atualmente, cerca de 80% da população mundial faz 

uso “experimental” de plantas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS 

(OUÉDRAOGO et al., 2012). 

A cultura popular faz-se presente no cotidiano mundial, não exercendo distinção 

entre raças ou classe econômica, sendo determinada por tradições disseminadas e difundidas 

por gerações. Como exemplo de cultura popular presente na atualidade cita-se o uso de 

espécimes vegetais objetivando a prevenção, cura ou tratamento de diversas enfermidades 

pelas quais os seres humanos são acometidos. O sucesso ou resultado satisfatório no uso de 

plantas para tratamento de doenças se apresentam como justificativas para que a crença de 

plantas medicinais tenha se difundido pelos anos, estando presente na atualidade. Embora o 

uso atual de diversas plantas ou derivados vegetais exclua a distinção social, relata-se que em 

tempos remotos as principais populações adeptas ao costume possuíam menor acesso aos 

recursos medicinais comprovadamente eficazes e mantinham a crença do uso de plantas para 

o tratamento de muitas doenças ou ataque de serpentes, muitas vezes relacionada à cultos ou 

costumes religiosos (NOGUEIRA et al., 2007, OGBUEWU et al., 2011, SANGEETHA & 

VIJAYALAKSH, 2011, SHABBIR et al., 2014.).  

Os espécimes vegetais incitam reações bioquímicas necessárias para manter a 

homeostase de seus sistemas, produzindo moléculas provenientes deste metabolismo que 

exercem funções biológicas na planta e possuem a capacidade de realizar bioatividade em um 

sistema diferente de sua origem (CHAPARRO et al., 2013). Diversos compostos produzidos 

por plantas são utilizados em tratamentos, alimentação ou enriquecimento de dieta animal 

(RAPOSO et al., 2013). Os compostos capazes de exercer bioatividade, independente da 
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produção de reações benéficas ou maléficas, são denominados Compostos Bioativos (CBAs) 

e podem exercer bioatividade farmacológica, como por exemplo compostos antioxidantes ou 

compostos bloqueadores de impulso elétrico e/ou sinalização celular.  A produção destes 

compostos é determinada pelas características de cada espécime ou família da maneira que há 

diversos CBAs que diferem em suas bioatividades, sendo esta diferença dependente de 

características estruturais, local de produção no sítio anatômico vegetal e compostos 

interferentes no solo provenientes de irrigações, enriquecimento do solo, relações de simbiose 

ou de processos bioquímicos e exsudações de outras plantas próximas (CUNHA et al., 2013, 

SCHECHTER & BRUNS, 2013). Evidências científicas sugerem a participação de diversos 

CBAs na alteração de quadros patológicos, como câncer e Diabetes mellitus do tipo 2 (IMAN 

et al., 2012. WOODE et al., 2012). 

A flora brasileira é composta por espécimes possuidores de biocomponentes que 

exercem bioatividades farmacologicamente comprovadas de modo terapêutico e/ou tóxico, 

como exemplo a banana (Musaceae), possuidora de bioatividades como propriedade 

antimicrobiana e fonte de vitaminas e potássio ( JAIN et al.,2011, SAMPATH et al., 2012). 

Porém, ainda há milhares de espécimes possuidores de possíveis compostos farmacológicos 

que não foram alvo de estudos elucidatórios sobre as possíveis bioatividades e que são 

utilizadas empiricamente pela população como possível tratamento ou profilaxia de doenças 

infecciosas ou desordens metabólicas (ALVES et al.,2007, RODRIGUES, 2006). De acordo 

com Rodrigues (2006), uma parte da populaçao brasileira situada no Amazonas utiliza plantas 

medicinais seguindo a doutrina das assinaturas, defendida por Paracelsus, onde é considerada 

a aparência física de plantas relacionando-a à possível atividade terapêutica. A cultura de 

relacionar a aparência física da planta ao tratamento é observada também em outras culturas, 

como em povos africanos (TURNER, 1964) ou quilombolas (RODRIGUES & CARLINI, 

2004).   

O hábito brasileiro de utilizar plantas encontradas naturalmente em diversos biomas 

como terapia alternativa está intimamente relacionado com a cultura indígena (ESTEVES-

PEDRO et al., 2011) posto que estes povos não possuíam acesso à medicina. Atualmente, os 

povos indígenas são atendidos por programas governamentais e recebem atendimento médico, 

porém algumas tribos se limitam ao uso da medicina alternativa com plantas medicinais, 

como no caso dos índios Krahô e sua cultura de utilizar plantas para obter efeitos psicoativos, 

que causam “calma”, “prevenção de loucura”, mente aberta” e “diminuição de tremores”, 

como por eles relatado (RODRIGUES & CARLINI, 2006) e dos índios Wajãpi, que fazem 
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uso de diversas leguminosas para chás, banhos ou aplicações tópicas pastosas (DA MATA et 

al, 2012). 

A riqueza de biodiversidade está indubitavelmente presente em todo o território 

brasileiro, com vastas áreas a serem pesquisadas, porém o Cerrado brasileiro sofre constante 

ameaça por devastações na fauna e na flora antes mesmo de pesquisas aflorarem e se fazerem 

presentes neste cenário. Objetivando coibir desmatamentos e perdas de produtos naturais, 

portarias e leis foram criadas por ministérios e são exercidas e fiscalizadas, no intuito de 

proteção à vasta biodiversidade. Porém, há territórios que são considerados pontos-cegos, 

onde ocorrem perdas de produtos para a devastação ou à biopirataria. Neste atual cenário, faz-

se necessário grande investimento do patrimônio público em pesquisas realizadas por 

institutos e universidades objetivando a elucidação de produtos presentes na flora brasileira de 

modo a proteger o país contra a biopirataria e contrabando de produtos naturais, concluindo 

em um proceso de patenteamento nacional (KLINK & MACHADO, 2005. MARIZ et al., 

2006). 

Embora a disseminação da cultura popular do uso de plantas com potenciais 

medicinais a fim de tratar ou prevenir doenças infecciosas ou desordens metabólicas tenha 

ocorrido de maneira não compovada cientificamente, ao longo dos anos houve a substituição 

deste costume pela prática de uso de fármacos sintéticos (ALVES et al., 2007). A partir da 

década 30, iniciou-se o uso maciço de compostos sintéticos como a fenitoína e as sulfamidas, 

datando-se o ápice de produção e comercialização os anos seguintes à II Guerra Mundial 

(LAPORTE & TOGNONI, 1983). Porém, o uso de plantas na última década retornou de 

modo que os compostos destes espécimes reconquistaram lugar na prática de uso caseiro e no 

ranking de publicações científicas de pesquisas relacionando o uso à doenças infeciosas ou 

desordens metabólicas. O termo “plantas medicinais” difundiu-se pelos anos, denominando de 

maneira equivocada os espécimes vegetais possuidores de atividade farmacológica, pois esta 

atividade pode ser observada como benefício ou malefício ao adepto (ALANÍS et al., 2005, 

OGBUEWU et al., 2011, THUILLE et al., 2013). Pesquisas científicas revelaram na última 

década características farmacológicas e a presença concomitante de compostos terapêuticos e 

compostos tóxicos em plantas utilizadas para fins medicinais, variando a concentração destes 

a depender do local da anatomia vegetal ou subespécie (ALVES et al., 2007. MELO-REIS et 

al., 2011), sendo estes compostos denominados “fitoterápicos” quando exercem atividade 

farmacológica. A presença concomitante destes compostos e a grande disseminação do uso 

destas plantas aguça a curiosidade de pesquisadores que vêm validando diversos fatores 

farmacológicos (CRAGG & NEWMAN, 2013, OGBUEWU et al., 2011). 
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1.2. Família Euphorbiaceae 

 

Dentre diversas famílias de plantas utilizadas na prática de medicina alternativa para 

tratamento de doenças ou desordens metabólicas, destaca-se a família Euphorciaceae. Esta 

família é composta por cerca de 8.000 exemplares, possui grande importância econômica 

mundial e está presente em regiões tropicais, subtropicais e temperadas de todo o planeta, 

apresentando alta densidade no Cerrado brasileiro,  sendo seus espécimes considerado 

cosmopolitas. As plantas pertencentes à esta família são latescentes, com exsudação lactífera 

no caule e nas folhas. Os exemplares desta família apresentam-se sob as formas herbácea, 

arbórea, aquática e terrestre, sendo angiospermas com flores pitiladas e frutos capsulares 

(MARIZ et al., 2010, SÁTIRO & ROQUE, 2008).  

O uso do látex é realizado de forma artesanal, não apresentando estudos 

comprobatórios de sua possível bioatividade terapêutica. Diluído em água, de modo que 

ocorra diminuição do potencial corrosivo, o látex é utilizado como tratamento ou prevenção 

de neoplasias, inflamações, distúrbios metabólicos e várias infecções parasitárias, bacterianas, 

fúngicas ou virais. O uso é disseminado entre diversas áreas do Brasil e em alguns casos há 

relatos de obtenção total ou parcial de cura. Este uso popular incita pesquisas que validem o 

potencial do mesmo para regressão de diversos quadros patológicos (MELO-REIS et al., 

2011). 

Representantes da família Euphorbiaceae foram ferramentas de estudo a fim de 

elucidar possíveis bioatividades pertencentes à esta família. Alguns autores realizaram 

pesquisas de diversas partes das plantas e também do látex, verificando a presença de lectinas, 

as quais são proteínas altamente distribuidas na natureza e estão diretamente envolvidas em 

processos celulares como endocitose, translocação de glicoproteínas, regulação celular, 

fagocitose, e ligação parasito-hospedeiro (ROJAS et al., 2001. SOUZA et al., 2005).  

O tratamento com extrato aquoso da planta Jatropha gossypiifolia (pinhão-roxo) em 

camudongos Swiss foi capaz de inibir a incoagubilidade induzida por veneno de jararaca de 

maneira eficiente, com redução de 56% da hemorragia e do processo endematogênico no 

tratamento por via oral e 100% de redução destes parâmetros quando o tratamento ocorreu por 

via intraperitoneal. Supõe-se que o efeito antiofídico da J. gossypiifolia seja devido a ação 

inibitória sobre as enzimas metaloproteinases do veneno da cobra e/ou serinoproteinases 

(FÉLIX-SILVA et al., 2014).  

Pesquisas científicas com a planta Croton macrostachyus (cróton) demonstraram 

baixo potencial tóxico em camundongos Swiss, não havendo indícios de toxicidade até a dose 
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de 2000 mg/kg, pois não foram observados indícios de rigidez, sono, diarréia, depressão ou 

ereção de pêlos. O extrato aquoso deste espécime apresentou atividade antiparasitária contra 

modelo murino de infecção do parasito Plasmodium berghei, suprimindo a parasitemia de 

maneira dose-dependente (MOHAMMED et al., 2014). 

A avaliação do potencial antiinflamatório da planta Cnidoscolus quercifolius 

(faveleira) apresentou resultados positivos, de modo que a administração dos extratos 

etanólicos das cascas e das folhas inibiu de maneira estatisticamente significante o edema 

após administração de carragenina na pata e a migração de leucócitos em modelo de 

perinonite, ambos em camundongos Swiss (GOMES et al., 2014). 

Estudos com o extrato metanólico de Euphorbia hirta (erva-de-santa-luzia) 

comprovaram potente atividade antimicrobiana contra Escherichia coli e Klebsiella 

pneumoniae e também aumento significante na atividade de fibroblastos e aumento de 

colágeno, sugerindo uma atividade cicatrizante (UPADHYAY et al., 2014). 

Alguns grupos utilizaram estudos mais detalhados e com a maior sensibilidade às 

bioatividades, utilizando frações e/ou compostos específicos em testes biológicos. SHAHI & 

SINGH (2011) analisaram como os compostos bioativos teraxol e apigenina, presentes nas 

espécies Codium variegatum (folha-imperial) e J. grossypifolia (Euphorbiaceae), poderiam 

interferir no perfil sanguíneo de peixes Channa punetatus, observando que ocorreram 

alterações no perfil hematológico em doses subletais com decréscimo no eritograma e 

leucograma, porém destacando-se a presença de linfocitose.  

Estudos realizados com o látex de outras plantas pertencentes à família 

Euphorbiaceae demonstraram possíveis atividades biológicas, de modo que o material 

demonstrou características de triterpenos (MADUREIRA et al., 2004). Porém, o látex comum 

às plantas desta família possui componentes tóxicos não identificados, sugerindo a presença 

de toxoalbuminas em concentrações não conhecidas (ALBUQUERQUE el al., 2004).  

Os compostos presentes nos espécimes vegetais são possuidores de bioatividades não 

elucidadas, justificando as possíveis interferências em diversos quadros infecciosos ou 

metabólicos narradas por adeptos da prática da medicina popular. Diversos compostos podem 

estar relacionados diretamente com as possíveis bioatividades observadas, como as lectinas, 

saponinas, diterpenos, triterpenos, alcaloides, flavonoides, quinonas, entre outras classes 

fitoquímicas (MA et al., 2013).  Diversas espécies convergentes do gênero Synadenium 

apresentam em sua estrutura química compostos variáveis, como diterpenos, flavonoides e 

alcalóides (MACHADO et al., 2011) porém, estudos que tendem a avaliar os compostos com 
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bioatividades na planta Synadenium umbellatum são inexistentes na literatura, bem como a 

pesquisa de bioatividade em doenças infecciosas.  

  

1.3. A Planta Synadenium umbellatum 

 

A planta S. umbellatum (Figura 1) é um espécime pertencente à família 

Euphorbiaceae, sendo oriunda das regiões tropicais da América e da África, encontrando-se 

presente nos trópicos americanos e em grande densidade no Cerrado brasileiro. Este exemplar 

se apresenta em forma de arbusto suculento latescente capaz de atingir de 3 a 5m de altura, 

tendo utilidade ornamental e papel na medicina popular  alternativa  (CUNHA et al., 2009. 

NOGUEIRA et al., 2008). No Brasil, a planta é conhecida popularmente como “milagrosa”, 

“cola-nota”, “leitosinha”, “leitosinha do amazonas”, “avelós” ou “cancerola” (NOGUEIRA et 

al., 2007). O uso popular de seu material é realizado em forma de produções de extrato 

etanólico, popularmente conhecido como garrafadas, onde suas folhas e galhos são macerados 

e embebidos em solução etanólica; ou em forma de diluição lactífera em água (CUNHA et al., 

2009. SOUZA et al., 2005). De acordo com Ortêncio (1997), a cultura popular defende o uso 

de 18 gotas de látex diluído em 1 litro de água na parte da manhã, a fim de prevenir e/ou tratar 

doenças infecciosas e desordens metabólicas. 

O caule da S. umbellatum é composto por canais lactíferos que produzem e 

transportam o látex pelo sistema vegetal.  Quando o caule é submetido a traumatismos, como 

incisões, ocorre o rompimento destes canais, observando-se a excreção de um látex incolor ou 

esbranquiçado, corrosivo, capaz de destruir a textura da pele, mucosa e outros tecidos 

orgânicos, sendo fortemente cáustico. Como mecanismo de controle, o látex não exsuda 

constantemente após o rompimento dos canais, sendo controlado por polimerização do 

isopreno, formando um coágulo. Embora seja pouco estudado, foram encontradas enzimas 

proteolíticas no látex de algumas das espécies da família Euphorbiaceae (MELO-REIS et al., 

2011).  

A produção de látex por plantas é motivo de estudos e discussões no meio científico, 

posto que diversas teorias justificam a produção do material leitoso por diversas plantas. Há 

linhas que defendem a ideia de que a exsudação lactífera seja um mecanismo de defesa contra 

insetos herbívoros posto que a exsudação ocorre no momento em que ocorrem danos às 

plantas.  Algumas plantas produzem látex comprovadamente atóxico, sendo sua função de 

proteção atribuída ao fato do material ser pegajoso e aprisionar os insetos a si, enquanto 
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outros são comprovadamente tóxicos e protegem as plantas por esta característica (KONNO 

et al., 2003). O látex bruto extraído de algumas plantas pertencentes à família Euphorbiaceae 

são comprovadamente citotóxicos em macrófagos peritoneais e agem de maneira 

concentração-dependente (ALONSO-CASTRO et al., 2012. RAMOS et al., 2012).  

O uso da solução lactífera difundiu-se por gerações por apresentar supostas 

atividades antiinflamatória, antimicrobiana (com possível atividade fungicida e 

antiparasitária), antiviral, antitumoral, antiangiogênica (NOGUEIRA et al. 2008), capacidade 

de regredir ou amenizar sintomas de doenças como Diabetes mellittus, hanseníase e leucemias 

(SOUZA et al., 2005), combater alergias e hemorragias internas, como também auxiliar em 

casos de impotência sexual, obesidade e também na analgesia (CUNHA et al., 2009).  

 

Figura 1: Arbusto da planta S. umbellatum (aproximadamente 1,5 metros de altura). Fotografia realizada por 

Lidiane Gaban, 2013. 
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Nogueira e colaboradores (2008) comprovaram a bioatividade da planta S. 

umbellatum na regressão de tumores. A atividade antitumoral foi avaliada em tumor de 

Ehrlich in vivo e o extrato etanólico obtido a partir das folhas exibiu resultados positivos ao 

reduzir e reverter o crescimento tumoral. Estudos com o látex comprovaram a capacidade do 

extrato bruto em estimular a atividade fagocitária de macrófagos peritoneais murinos frente à 

levedura Saccharomyces cerevisiae (RAMOS et al., 2012). Pesquisas recentes demonstraram 

que o extrato etanólico das partes aéreas da planta S. umbellatum é capaz de modular o 

sistema nociceptivo em modelo murino utilizando ácido acético como indutor de dor. Os 

resultados sugerem a participação do sistema opióide periférico como também as reações 

inflamatórias locais posto que a formação de edema e migração leucocitária foi modulada. A 

suposta ação envolvendo o sistema opióide periférico foi comprovada após a administração de 

naloxona seguida de testes de contorções abdominais induzidas por ácido acético e teste de 

retirada da cauda (BORGES et al., 2013).  

O estudo de efeitos mutagênicos, antimutagênicos e citotóxicos do látex revelou que 

o tratamento com 50 e 100 mg/kg resultou em um aumento da frequência de eritrócitos 

policromáticos micronucleados, indicando citotoxicidade e mutagenicidade, enquanto o 

tratamento com doses baixas indicou moderado efeito antimutagênico por diminuir a 

frequência de eritrócitos policromáticos micronucleados (MELO-REIS et al., 2011). 

Alguns pesquisadores comprovaram in vitro a eficiência da planta S. umbellatum ao 

regredir o crescimento de células tumorais, entretanto o mecanismo de ação envolvido ainda 

não está elucidado (NOGUEIRA et al., 2007). Diferentemente, da Mota e colaboradores, 

(2012) investigaram a interferência citotóxica da planta, onde demonstrou-se que os extratos 

foram capazes de diminuir a viabilidade de células do tumor ascítico de Ehrlich. As análises 

demonstraram a ocorrência de espécies reativas de oxigênio, o aumento das concentrações de 

cálcio intracelular, alterações no potencial de membrana mitocondrial, externalização de 

fosfatidilserina e ativação de caspases 3,8 e 9, revelando que o tratamento induziu morte 

celular por apoptose. Analisou-se também a mielotoxicidade, de modo que houve 

citotoxicidade em células da medula óssea de maneira concentração-dependente. Porém, a 

mielotoxicidade foi 8 vezes inferior à citotoxicidade às células tumorais, demonstrando que as 

células tumorais são mais susceptíveis ao tratamento.  

O látex obtido da planta é composto de diversos compostos, sendo provável a 

presença de fatores com atividade terapêutica ainda não elucidados. Dentre estes, existe uma 

grande chance de verificar-se algum composto com possível bioatividade. 
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1.4. Análise de Compostos Bioativos por Técnicas Cromatográficas  

 

A análise de CBAs tornou-se uma técnica automatizada que visa identificar 

características fitoquímicas e bioquímicas dos componentes presentes em seivas e extratos 

vegetais. Dentre as diversas técnicas de análise, como testes de reatividade fitoquímica ou 

ressonância magnética nuclear, destacam-se as técnicas cromatográficas que visam a 

separação e identificação de compostos a partir do princípio de retenção seletiva (Figura 2), 

onde ocorre migração diferencial de compostos presentes em uma mesma amostra (DEGANE 

et al., 1998, SIDDIQUI et al., 2011, TAYADE et al., 2013).  A cromatografia é um conjunto 

de reações químico-analíticas composta por uma fase estacionária, uma fase móvel e um 

detector de ultravioleta ou fluorescência, entre outros, capaz de gerar um espectro 

proporcional à presença e concentração de determinado composto, chamado cromatograma 

(COLLINS et al., 1997). 

 

Figura 2: Princípio de Retenção Seletiva de Técnicas Cromatográficas. Observaa-se a representação da 

amostra com diferentes compostos, distintos na ilustração por cores diferentes. Após a interação com a fase 

estacionária, ocorre a retenção dos compostos de maneira afinidade-dependente. A separação dos compostos 

ocorre por fatores físico-químicos de modo que os compostos que apresentaram menor afinidade e interação à 

fase estacionária eluem primeiro. 

 

O pré-tratamento de amostras completas faz-se essencial para a escolha do método 

cromatográfico, sendo um exemplo a pré-separação por cromatografia em camada delgada 

(CCD). A CCD consiste na separação por migração da amostra em uma fina camada de sílica 

disposta em superfície plana e se apresenta como uma técnica de fácil manuseio, com recursos 

pouco onerosos e fácil reprodutibilidade onde diferentes amostras com características distintas 

podem ser aplicadas (SANTOS et al., 2007).  

Na técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC, do inglês High 

Performance Liquid Chromatography), a análise de compostos de característica polar se 

mostra eficiente, sendo este sistema composto por uma fase estacionária não-polar de sílica 
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modificada com  C-18 (octadecil-sílica) disposta em coluna de aço inoxidável. A escolha da 

fase móvel é dependente do material da análise, retendo-se à escolha de eluentes polares, 

como por exemplo a acetonitrila ou o ácido acético, sendo desgaseificada e purificada. O 

HPLC faz-se uma técnica de alta eficiência e de referência no âmbito de análise de produtos 

naturais por ser capaz de detectar compostos em mínimas concentrações mesmo na presença 

de moléculas de baixa permeabilidade, visto que é composto por um sistema de  alta pressão 

no momento da eluição (JAIN, et al., 2012, SIDDIQUI et al., 2011). Além da área de 

biocompotos, o HPLC é utilizado na análise de farmacocinética (HEDA et al., 2011) e de 

formulações medicamentosas (JOSHI et al., 2012). 

Na análise por Cromatografia Acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM), 

técnica de alta detecção, eficiência em separação, seletividade e sensibilidade (KOEK et a., 

2011), prefere-se o uso de amostras de baixa polaridade e alta volatilidade (CALLAGHAN et 

al., 2012). A CG-EM utiliza método de separação com sistema de identificação, 

proporcionando um cromatograma confiável que pode ser utilizada em comparação com 

bibliotecas virtuais, a depender do software, e se torna um método eficaz para determinação 

de compostos bioativos oriundos de espécimes vegetais (TAYADE et al., 2013). 

Estes métodos cromatográficos são amplamente utilizados em indústrias 

farmacêuticas e laboratórios de análises fitoquímicas, a fim de isolar e detectar componentes 

de plantas. O HPLC e a CG-EM podem identificar substâncias com bioatividade permitindo 

estudos e elucidações de diversas possíveis plantas terapêuticas na medicina popular capazes 

de exercer bioatividades protetores em doenças infecciosas ou interferir no curso de doenças 

metabólicas e/ou provenientes de crescimento celular anormal (JAMIL et al., 2012). A 

aplicação destas metodologias é capaz de elucidar o potencial terapêutico da planta S. 

umbellatum em modelos propostos de modo que permitirá a confirmação de uma possível 

nova fonte terapêutica, bem como suas aplicações e interferências no curso de diversos 

processos patológicos. 
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1.5. Leishmaniose 

 

A leishmaniose é uma doença negligenciada de etiologia parasitária resultante em 

manifestações clínicas que variam desde lesões ulcerosas cutâneas, de caráter autocicatrizante 

na grande parte dos casos, ao comprometimento visceral, apresentando neste caso grande 

probabilidade de morte. As manifestações clínicas variadas dependem de diversos fatores 

intrínsecos e extrínsecos, ao hospedeiro e ao parasito, como funcionamento do sistema imune 

do hospedeiro, espécie do parasito presente na infecção e resistência e/ou comportamento 

farmacocinético de drogas (CONVIT et. al., 1993, DESJEUX, 1999, GARCÍA-

HERNÁNDEZ et al., 2012, WHO, 2014). Os dados da doença são alarmantes, pois a 

leishmaniose está presente em mais de noventa países em todos os cinco continentes, de modo 

que cerca de 350 milhões de pessoas encontram-se em constante risco de contrair a doença, e, 

por ser negligenciada, apenas 47% dos casos são registrados e tratados  (ALVAR et. al., 2012, 

PACE, 2014).  

Os espécimes constituintes do gênero Leishmania são protozoários pertencentes à 

ordem Kinetoplastida e família Trypanossomatidae, de característica unicelular e digenéticos. 

Os protozoários que compõem o gênero se apresentam nas formas de amastígotas, fase 

evolutiva intracelular sem flagelo livre; e promastígotas, forma essa flagelada livre ou aderida 

ao trato digestivo do hospedeiro invertebrado. Através da divisão binária, processo de 

multiplicação simples iniciado no cinetoplasto e concluído na divisão do núcleo, estes 

protozoários se multiplicam nos hospedeiros invertebrados, dos gêneros Phlebotomous e 

Lutzomyia, e vertebrados (mamíferos, canídeos, roedores, edentados, marsupiais, 

procionídeos, ungulados primitivos e primatas) (MOLYNEUX, 1997, NEVES, 2010, PACE, 

2014).  

As amastígotas são formas evolutivas ovais, esféricas ou fusiformes sem flagelo livre 

manifestadas na fase do ciclo biológico que ocorre no hospedeiro vertebrado e encontram-se 

interiorizadas nas células do sistema fagocitário, estando livres no caso de lise celular. As 

formas flageladas promastígotas são encontradas no trato digestivo do hospedeiro 

invertebrado, sendo alongadas com flagelo livre e longo (Figura 3). As promastígotas 

metacíclicas são a forma infectante das espécies do gênero Leishmania para os hospedeiros 

vertebrados, apresentando flagelo longo e alta motilidade, sendo encontradas no trato 

disgestivo dos flebotomíneos, mais precisamente na parte anterior (NEVES, 2010). 
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Figura 3: Formas Evolutivas de Leishmania sp.  A: Observa-se  a forma evolutiva amastigota de Leishmania 

sp. parasitondo macrófago, coloração Giemsa e aumento de 1000x (GONTIJO & CARVALHO, 2003). B: 

Observa-se forma evolutiva promastigota de Leishmania sp. obtida de cultura, coloração Giemsa. 

 

Diferentes espécies pertencentes ao gênero Leishmania são causadores da doença em 

diversas formas clínicas diferentes, de modo que considera-se os parâmetros epidemiológicos, 

biológicos e de distribuição geográfica, juntamente com manifestações clínicas para uma 

divisão taxonômica das espécies (NEVES, 2011, PACE, 2014). Os parasitos pertencentes ao 

completo Leishmania donovani são os causadores da forma clínica de leishmaniose visceral 

(Figura 4), abrangendo infecções em todo o mundo, sendo eles: Leishmania donovani, 

Leishmania infantum e Leishmania chagasi, sendo esta última a espécie responsável por 

causar a leishmaniose visceral nas Américas (BADARO et. al., 1986, BERN et. al., 2008, 

NEVES, 2011). 

A 

B 
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As espécies causadoras da forma clínica de leishmaniose tegumentar no Velho 

Mundo são Leishmania tropica, Leishmania aethiopica  e Leishmania  major, sendo a 

primeira causadora de lesões secas e urbanas;  a segunda ocasionando lesões simples 

oronasais, com pouca incidência de leishmaniose cutânea difusa; enquanto a terceira causa 

lesões úmidas de ocorrência rural (BERN et. al., 2008, NEVES, 2010, PACE, 2014, WHO, 

2010). 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma enfermidade de pele (Figura 5) e 

mucosas causada pelas espécies Leishmania braziliensis, Leishmania guyanensis, Leishmania 

lainsoni, Leishmania shawi, Leishmania naiffi e Leishmania amazonensis. A LTA pode se 

manifestar na forma cutânea, onde há lesões ulcerosas indolores, com perfil de resposta do 

tipo Th1 caracterizada por resposta granulomatosa; na forma cutaneomucosa, sendo esta uma 

evolução da forma cutânea, caracterizada por lesões agressivas e resposta imune de perfil Th1 

e Th2; na forma disseminada, que é caracterizada por múltiplas lesões cutâneas pelo fato de 

ocorrer difusão parasitária hematogênica e/ou linfática; e a forma difusa, onde encontra-se 

lesões nodulares não-ulceradas relacionadas a resposta imune do tipo Th2 (BERN et. al., 

2008, NEVES, 2010, PACE, 2014, WHO, 2010). 

Há também outras espécies causadoras de LTA, de modo que em 1972 Lainson e 

Shaw propuseram a subdivisão em grupos “mexicana” e “braziliensis”, com base no 

desenvolvimento biológico, diferenças de crescimento em meios de cultura e na densidade 

flutuante do DNA. Porém, Lainson e Shaw em 1987 notaram a necessidade de melhor 

adequação das espécie do gênero Leishmania, subdivindo-as em subgêneros: subgênero 

Leishmania e subgênero Viannia (Quadro 1). As espécies pertencentes ao subgênero 

Leishmania parasitam homens e mamíferos e seu desenvovilmento nos flebotomíneos é 

limitado ao trato digestivo anterior, enquanto as espécies pertencentes ao subgênero Viannia 

se aderem ao trato digestivo do flebotomíneo sem limitações (NEVES, 2010, REITHINGER 

et al., 2007, WHO, 2010).  
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Figura 4: Leishmaniose visceral. Observa-se hepatoesplenolegalia em uma criança de 1 ano e 8 meses 

ocasionada pela infecção por Leishmania infantum (PACE, 2014).  

 

 

Figura 5: Leishmaniose Tegumentar Americana. Observa-se lesões humanas de leishmaniose. A) LTA por L. 

guyanesis. B) LTA Disserminada por L. amazonensis. C) LTA por L. braziliensis. D) LTA cutaneomucosa por 

L. braziliensis. (Fotos de Wilson Mayrink e Odair Genrao. NEVES, 2010) 
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Quadro 1 – Espécies do gênero Leishmania  

Subgênero Leishmania Subgênero Viannia 
L. (Leishmania) donovani L. (Viannia) braziliensis 

L. (L.) infantum L. (V.) guyanensis 

L. (L.)chagasi L. (V.) panamensis 

L. (L.) archibaldi L. (V.) peruviana 

L. (L.) tropica L. (V.) lainsoni 

L. (L.) aethiopica L. (V.) naiffi 

L. (L.) major L. (V.) shawi 

L. (L.) gerbilli L. (V.) colombiensis 

L. (L.) mexicana L. (V.) lindernberg 

L. (L.) amazonensis  

L. (L.) venezuelensis  

L. (L.) enriettii  

L. (L.) aristidesi  

L. (L.) pifanoi  

L. (L.) gamhami  

L. (L.) hertigi  

L. (L.) deanei  
Espécies do gênero Leishmania apresentadas na subdivisão de Lainson e Shaw de 1987. 

 

A infecção do hospedeiro invertebrado ocorre no momento em que a fêmea realiza o 

repasto sanguíneo, onde ocorre a ingestão de macrófagos parasitados por amastigotas (Figura 

6, ítem 5), os quais liberam mediadores para combater o parasito, como por exemplo produtos 

derivado de oxigênio e nitrogênio, como o óxido nítrico (NO) (HALLIWELL, 2006). Após a 

ingestão, as amastigotas se reproduzem por divisão binária e transformam-se em 

promastígotas (Figura 6, ítem 7), podendo permanecerem livres ou aderidas ao trato digestivo 

do hospedeiro invertebrado, sendo classificadas: procíclica, nectomona, haptomona e 

metacíclica. As promastígotas procíclicas seguem dois caminhos distintos, dependente do 

subgênero. No caso do subgênero Viannia, as promastígotas procíclicas migram para o 

intestino posterior, onde são chamadas de promastígotas haptomonas. Neste momento, as 

promastígotas haptomonas multiplicam-se para, enfim, migrarem em direção à faringe do 

hospedeiro invertebrado. Ao ocorrer a migração para a faringe do hospedeiro, as 

promastígotas haptomonas sofrem metaciclogênese, processo onde as porções glicídicas das 

moléculas de lipofosfoglicano (LPG) variam seu tamanho e, então, ocorre a transformação 

para promastígotas metacíclicas infectantes. Em infecções do subgênero Leishmania, as 

promastígotas procíclicas multiplicam-se na seção suprapilaria do vetor e migram para a 

região anterior do estômago, onde transformam-se em promastígotas nectomonas, 

permanecendo então no esôfago e na faringe; nesses locais, evoluem para promastígotas 
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metacíclicas infectantes, de modo que o ciclo se complete entre 5 a 7 dias (Figura 6, ítem 8) 

(BATES, 2008, NEVES, 2011. PACE, 2014). 
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Com as promastígotas metacíclicas presentes na porção anterior do tubo digestório 

do inseto, no momento do repasto sanguíneo ocorre a introdução destas na lesão da picada, de 

modo que são interiorizadas primeiramente por neutrófilos, que são atraídos por fatores 

quimiotáticos liberados na saliva do inseto bem como por células residentes. Após, ocorre 

atividade fagocítica por macrófagos (Figura 6, itens 1 e 2). De maneira negativa, os 

neutrófilos podem agir como veículos e levarem os parasitos até o interior dos macrófagos, 

não ocorrendo ativação fagocítica destes, de acordo com a hipótese do “cavalo de Tróia” 

(LASKAY et al., 2013). Após adentrarem o macrófago, as promastígotas metacíclicas se 

transformam em amastígotas e permanecem multiplicando-se no interior de vacúolos 

parasitários até ocupar todo o espaço do citoplasma e lisar o macrófago (Figura 6, ítens 3 e 4). 

Após a lise, as amastígotas liberadas são fagocitadas por macrófagos de modo que inicia-se 

uma resposta inflamatória no local da picada. O curso da infecção e as formas clínicas são 

dependentes da espécie de Leishmania e da resposta imune do hospedeiro (BATES, 2008, 

HOMMEL, 1999, NEVES, 2011). 

Atualmente, registra-se cerca de 200 a 400 mil casos de leishmaniose visceral e 700 

mil a 1,2 milhões de casos de leishmaniose cutânea anualmente em todo o mundo (ALVAR et 

al., 2012) sendo o espécime Leishmania amazonensis altamente capaz de causar no ser 

humano as formas clínicas de leishmaniose cutânea localizada e difusa, leishmaniose 

mucocutânea e leishmaniose visceral (BARRAL et al., 1991). 

Pelo fato de que esta doença trata-se de um grande problema de saúde pública em 

todo o mundo, faz-se necessário a realização de pesquisas para desenvolvimento de 

substâncias para tratamento e cura da doença, uma vez que que o tratamento farmacológico 

atual com antimônio pentavalente não é ideal, considerando que possui elevada toxicidade, há 

resistência parasitária, entre outras falhas. Além disso, vacinas preventivas ainda não foram 

desenvolvidas com sucesso (GARCÍA-HERNÁNDEZ et al., 2012, MUTISO et. al., 2013, 

SUNDAR, 2001). A OMS dispõe de outras drogas para o tratamento da leishmaniose, como 

por exemplo Anfotericina B e Miltefosina, porém ambas exercem graves efeitos colaterais e o 

tratamento é considerado altamente oneroso (SÁNCHEZ-CAÑETE, et. al., 2009), além de 

não garantir a eficácia na cura. 

Diversos estudos objetivam elucidar mecanismos de interação patógeno-hospedeiro, 

a fim de encontrar alvos para o tratamento antiparasitário, de modo que os espécimes vegetais 

são alvos de pesquisa a fim de encontrar compostos inéditos. DAGNINO e colaboradores, 

(2015), pesquisaram a possível atividade leishmanicida de oito espécies de Hypericum. 

Observou-se que o extrato lipofílico das espécies H. carinatum, H. linoides e H. 
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polyanthemum, popularmente conhecidas como “Erva-de-São-João”, exerceu atividade 

leishmanicida contra a espécie L. amazonensis de maneira dose-dependente, apresentando 

baixa citotoxicidade contra macrófagos murinos. 

AL-SOKARI e colaboradores (2015) também objetivaram determinar a atividade 

leishmanicida de plantas, sendo selecionados extratos metanólicos de treze espécies de plantas 

escolhidas por análise etnobotânica. Dentre as plantas analisadas, o extrato de Euphorbia 

helioscopia (Euphorbiaceae), popularmente conhecida como “erva-leiteira”, apresentou 

atividade leishmanicida em índices aceitáveis de seletividade e toxicidade, sendo um grande 

alvo para pesquisas de compostos e bioatividade contra o parasito. 

Em outro trabalho, a partir da planta S. carinatum (janaúba) preparou-se o extrato 

aquoso do látex, pelo qual isolou-se a lectina ScLL, que apresentou atividade antiparasitária 

em modelo de infecção com L. amazonensis com  comprovada redução no crescimento de 

formas intracelulares deste parasito e aumento na expressão de IL-12, IL-1 e TNF-α. A ScLL 

possui bioatividade imunomoduladora comprovada porém  seu mecanismo não é elucidado, 

sugerindo-se apenas que este seja independente de óxido nítrico para diminuição do número 

de parasitos intracelulares (AFONSO-CARDOSO et al., 2011). Esta mesma lectina 

apresentou bioatividade regulatória na resposta inflamatória à asma induzida em modelos 

animais relacionada com a inibição no processo de recrutamento leucocitário bem como 

interfere na liberação das interleucinas, reduzindo os níveis de IL-4 e IL-5 e incrementando o 

aumento no nível de IL-10 e IFN-γ (ROGÉRIO et al., 2007). 

Frente a grande taxa de infecção mundial de leishmaniose e o grande número de 

pessoas em zonas passíveis de infecção, juntamente ao falho e oneroso tratamento, faz-se 

necessário a realização de pesquisas que objetivem a pesquisar e descobrir novas vias de 

tratamento. Considerando-se a vasta riqueza vegetal no Brasil, há a necessidade de elucidar os 

papéis de diversas plantas utilizadas pela população de maneira empírica no tratamento de 

doenças negligenciadas por órgãos governamentais, buscando descobrir vias alternativas e, 

posteriormente, compostos que possam ser utilizados no tratamento e cura da leishmaniose. 

Devido ao vasto e disseminado uso do látex da planta S. umbellatum, é imprescindível a 

necessidade de pesquisa e elucidação dos compostos presentes nesta seiva e as possíveis 

bioatividades pertencentes a estes a fim de desenvolver novos compostos para o tratamento de 

diversas desordens metabólicas e doenças infecciosas, como a leishmaniose. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Obter diferentes frações do látex da planta Synadenium umbellatum bem como 

investigar a atividade antiparasitária in vitro das frações do látex em Leishmania amazonensis. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

I. Separar e identificar as frações Acetato de Etila, Etanólica, Hexânica e 

Clorofórmica do látex obtido da planta S. umbellatum por métodos 

cromatográficos. 

II. Identificar na bibliografia e em bancos de dados os compostos presentes no látex 

obtido da planta S. umbellatum. 

III. Pesquisar a possível atividade antiparasitária nas formas promastígotas de L. 

amazonensis das frações obtidas do látex da planta S. umbellatum. 

IV. Avaliar a possível atividade antiparasitária nas formas amastígotas de L. 

amazonensis das frações obtidas do látex da planta S. umbellatum. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Obtenção do látex extraído da planta Synadenium umbellatum 

 

O látex para a utilização nas atividades propostas foi obtido da planta S. umbellatum, 

localizada no município de Jataí, Estado de Goiás, Brasil. A planta encontra-se identificada e 

depositada no Herbário Jataiense Prof. G. Guarim Neto no departamento de Botânica, da 

Universidade Federal do Goiás (UFG), Regional Jataí (ReJ), registrada com o número HJ 

5640. A obtenção do látex da planta Synadenium umbellatum realizou-se de maneira 

artesanal, sendo extraído através de pequenas incisões no caule, realizadas com auxílio de 

estilete. O látex foi coletado em frascos protegidos da luz (Silva et al., 2007). Foram coletadas 

68 g do látex. O látex foi congelado em freezer à -20 ºC e mantido congelado em caixas 

térmicas com gelo durante o transporte até o local de análise. A análise ocorreu no 

Laboratório de Farmacognosia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo 

Grande, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Carlos Alexandre Carollo. 

 

3.2. Fracionamento do látex extraído da planta S. umbellatum por Extração 

em Solvente Acelerado 

 

O látex coletado da planta S. umbellatum foi descongelado em aparelho de ultrassom 

por aproximadamente dez minutos e colocado em frascos especiais para uso no liofilizador. A 

amostra do látex foi previamente congelada com nitrogênio líquido nos próprios recipientes 

do liofilizador, de modo que a amostra permanecesse na parede interna do recipiente, e 

colocada no aparelho CHRIST Alpha 2-4 LD à -30ºC e pressão de 0,07 mbar por 

aproximadamente quatro horas (Figura 7), pois o processo de liofilização proporciona 

estabilização e evita degradação enzimática. Com uma alíquota bruta, foram realizados testes 

de solubilidade com diversos solventes (Hexano, Clorofórmio, Acetona, Acetato de Etila, 

Álcool Etílico Absoluto, Álcool Metílico e Água). O material em análise apresentou melhor 

solubilidade com solubilização completa em Álcool Etílico, Hexano, Clorofórmio e Acetato 

de Etila, sendo estes solventes escolhidos para fracionar o látex. 

Após ser liofilizado, o rendimento do látex foi de 21,92 g, apresentando-se em forma 

de pó e borracha, os quais foram macerados e 4,72 g foram reservados em recipiente 
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previamente pesado e identificado em congelador para encaminhamento à análise futura de 

lectinas.  

A amostra liofilizada foi solubilizada com 20 mL de clorofórmio em aparelho de 

ultrassom por aproximadamente trinta minutos. Após, incorporou-se a amostra em 44g de 

sílica e encaminhou-a para evaporador rotador FISATOM 802 com bomba de vácuo 

TECMAC TEC-058, onde o clorofórmio foi totalmente evaporado. Para garantir a evaporação 

do clorofórmio e pureza da amostra, macerou-se a mesma em capela de exaustão até esta 

apresentar-se como pó. Assim, a amostra foi encaminhada com sílica incorporada ao extrator 

DIONEX ASE 150, onde a célula do extrator foi completada com 50% da amostra 

incorporada e 50% de sílica com filtro ao fundo e entre as camadas, repetindo o processo por 

duas vezes. 

 

 

Figura 7: Processo de Liofilização. A) Liofilizador CHRIST Alpha 2-4 LD. B) Látex disposto em recipientes 

próprios do aparelho para processo de liofilização. C) Látex liofilizado se apresentando em pó. D) Látex 

liofilizado se apresentando polimerizado e seco. 
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O extrator, o qual funciona sob alta pressão e alta temperatura, foi programado para 

100ºC, com volume de rinse 150% e time purg de 100 segundos e separou quatro frações 

baseando-se na polaridade: fração Hexânica, fração Clorofórmica, fração Acetato de Etila e 

fração Etanólica. Foram utilizados os eluentes Hexano, Clorofórmio, Acetato de Etila e 

Etanol.  As frações obtidas foram colocadas separadamente em balões do extrator rotador com 

bomba de vácuo, para retirada do solvente e obtenção da fração isolada, as quais foram 

transferidas com clorofórmio (utilizado na lavagem dos balões) para tubos previamente 

identificados e pesados, para calcular-se o rendimento. Após a extração, as amostras foram 

encaminhadas para a capela de fluxo para evaporação dos solventes e obtenção das amostras 

puras. 

 

3.3. Determinação do Perfil Cromatográfico em Cromatografia em Camada 

Delgada Analítica e Análise Fitoquímica 

 

Uma alíquota das frações Clorofórmica, Hexânica, Acetato de Etila e Etanólica foi 

retirada para análises, como perfil cromatográfico em Cromatografia em Camada Delgada 

(CCD) analítica, pesquisa de flavonoides, pesquisa de alcaloides e pesquisa de quinonas e o 

restante encaminhado para capela de exaustão para evaporação total do clorofórmio e 

obtenção das frações puras. 

A CCD analítica foi realizada em placa de sílica gel 60, onde as frações foram 

analisadas em diferentes eluentes: Clorofórmio, Hexano, Acetona, Acetato de Etila, 

Clorofórmio e Hexano 1:1, Clorofórmio e Acetato de Etila 1:1 e Acetato de Etila e Metanol 

1%, para escolha do melhor eluente para determinada fração. As placas foram visualizadas em 

câmara escura com luz UV e reveladas com Vanilina 1% em Etanol e Ácido Sulfúrico 5% em 

Metanol com auxílio de borrifador e secas em vapor quente para visualização do perfil 

cromatográfico dos compostos.  

A pesquisa de presença de flavonoides foi realizada em placa de sílica gel 60 por 

método CCD com o eluente Clorofórmio, sendo revelada com NP (2-aminoetil 

difenilborinato) 1% Metanol e visualizada em câmara escura com luz UV. Para pesquisa de 

presença de  alcaloides, foram adicionadas duas gotas do reagente Dragendorff nas alíquotas 

das amostras em placa de porcelana. Na pesquisa de presença de quinonas foi realizada CCD 

com eluente Clorofórmio e Acetato de Etila (1:1), onde a placa foi revelada com Hidróxido de 

Potássio. 
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3.4. Determinação do Perfil Cromatográfico em Cromatografia em Camada 

Delgada Preparativa das Frações Acetato de Etila e Clorofórmica para 

Fracionamento 

. 

As frações Acetato de Etila e Clorofórmica foram encaminhadas para o processo de 

análise em CCD preparativa. Para análise em CCD preparativa, utilizou-se 300 mg das 

amostras diluídas em 4 mL de clorofórmio armazenadas em recipientes previamente pesados. 

A amostra foi aplicada em duas placas de sílica gel preparada com auxílio de aplicador de 

vidro com algodão, distribuindo os 300 mg uniformemente na placa. Após, as placas foram 

eluídas em 200 mL de clorofórmio e acetato de etila em proporção 1:1. O recipiente utilizado 

para eluição se manteve fechado e com um papel filtro, para melhor saturação do eluente. Ao 

observarem-se as placas em câmara fechada com luz UV notou-se a presença dos compostos, 

de modo que parte da placa foi revelada com Vanilina 1% em Etanol e Ácido Sulfúrico 5% 

em Metanol para confirmar a presença destes compostos, os quais foram raspados 

separadamente para frascos identificados, solubilizando com 10 mL de clorofórmio e 3 mL de 

metanol. A amostra foi levada ao aparelho de ultrassom por cinco minutos e filtrada em filtro 

de papel para frascos previamente pesados e identificados. A partir destas amostras, realizou-

se CCD analítica, para confirmação do perfil dos compostos.  

 

3.5. Análise do Perfil Cromatográfico das Frações Acetato de Etila e 

Etanólica por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

 

As frações Acetato de Etila e Etanólica obtidas do látex da planta S. umbellatum 

foram analisadas por HPLC utilizando coluna Shimadzu (150 mm × 4.6 mm; 5 μm) com fase 

estacionária composta por sílica C-18, com fluxo 1.2 com fase móvel composta por 

acetonitrilo, com sistema detector UV. As frações foram solubilizadas com água Milli Q
®
 e 

metanol específico e purificado para HPLC. Após a solubilização, as amostras foram filtradas 

em filtros com poros de 0,45µm para serem introduzidas no aparelho de HPLC. Uma alíquota 

de 20 µL foi adicionada no aparelho com auxílio de seringa específica para o início da 

análise. 

O software utilizado para análise posterior  foi Shimadzu LC Real Time Analysis  e 

os resultados foram expressos em gráficos tridimensionais, bidimensionais e visão superior da 

análise. 
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3.6. Análise do Perfil Cromatográfico das Frações Hexânica e Clorofórmica 

por Cromatografia Acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM)  

 

A análise em CG-EM foi realizada para as frações Hexânica e Clorofórmica, como 

também para os compostos isolados da fração Clorofórmica em CCD preparativa. As 

amostras referentes à fração Clorofórmica foram diluídas em clorofórmio para 100 ppm e a 

fração Hexânica diluída também em clorofórmio para 200 ppm, para então serem analisadas 

em CG-EM, evitando assim interferências negativas de sujeiras no resultados das análises. A 

análise foi realizada utilizando cromatografia em fase gasosa do sistema de GC-2010 

(Shimadzu Ltd., Kyoto, Japão), acoplado a um espectrômetro de massa (QP 2010 Plus, Ltd. 

Shimadzu, Kyoto, Japan), empregando-se uma coluna capilar RTX5-MS (30,0 m x 0,25 mm x 

0,25 μm) e hélio como gás de arraste, a um fluxo de 1,0 mL/min. A temperatura do programa 

foi de 150ºC por 3 min e posteriormente 280ºC por 28 min, sendo a temperatura do injetor de 

260°C com volume de injeção de 0,05 mL no modo split 1:50 (modo de divisão) e com 

varredura de massa de 45-600 m/z. A integração de dados foi realizada utilizando o software 

GCMS Real Time Analysis
®
. 

 

3.7. Pesquisa da Atividade Antiparasitária 

 

3.7.1. Agentes Biológicos 

 

3.7.1.1. Leishmania amazonensis 

 

A cepa IFLA/BR/67/PH8 de Leishmania amazonensis foi isolada a partir de 

drenagem de nódulos linfáticos poplíteos de lesões da pata de camundongos BALB/c 

infectados e mantida como promastígotas em meio M199 (Sigma
®
) complementado com 10% 

de Soro Fetal Bovino (SFB) e 2% de urina humana masculina filtrada, para melhor 

crescimento do parasito. As promastígotas foram gentilmente cedidas pelo Professor Dr. 

Pedro Roosevelt Torres Romão, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFSCPA), Rio Grande do Sul. Todos os procedimentos experimentais foram 

realizados de acordo com o guia do Instituto Nacional de Saúde e Sociedade Brasileira de 
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Ciência em Animais de Laboratório com aprovação do comitê de ética local da UFSCPA 

(número do processo 11-061).  

 

3.7.1.2. Linhagem Celular 

 

Os macrófagos utilizados para o estudo foram da linhagem RAW 264.7, mantidos 

em constante repique em garrafas de cultura estéreis em meio RPMI 1640 (Roswell Park 

Memorial Institute) suplementado com SFB 10% e incubados em estufa a 37ºC com 

suplementação de 5% de CO2. Os experimentos de atividade parasitária foram realizados no 

Laboratório de Imunologia da UFCSPA com a colaboração do Professor Dr. Pedro R. T. 

Romão. 

 

3.7.2. Determinação de Atividade Leishmanicida sobre Promastígotas de  L. 

amazonensis in vitro 

 

Para avaliar-se a possível atividade antiparasitária das frações obtidas do látex da 

planta S. umbellatum  contra promastígotas de L. amazonensis, realizou-se ensaio in vitro com 

tratamento das frações e do DMSO (250 μg/mL, 125 μg/mL, 62,5 μg/mL, 31,25 μg/mL, 15,62 

μg/mL e 7,81 μg/mL), onde o grupo controle não recebeu tratamento. 

Em placa de cultura estéril de 96 poços, plaqueou-se uma densidade 1x10
6 

de 

promastígotas de L. amazonensis e tratou-se com as amostras em estudo, completando um 

volume final para 200 μL. As placas foram incubadas por 48 h em estufa a 26ºC. 

As placas tratadas com as frações polares Acetato de Etila e Etanólica foram 

avaliadas com auxílio de Câmara de Neubauer em microscópio óptico em aumento de 400x, 

permitindo contagem de promastígotas por unidade de volume nos quadrantes centrais e as 

placas tratadas com as frações apolares Clorofórmica e Hexânica foram avaliadas por ensaio 

colorimétrico utilizando brometo de (3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) (MTT), 

onde 20 μL de MTT foram adicionados aos poços, incubando-se por 4h para a redução do 

MTT em formazan por enzimas mitocôndriais de promastígotas vivas, o qual foi solubilizado 

por álcool isopropílico (100 μL após 4 h). A leitura de densidade óptica foi mensurada por 

SpectraMax M2 em um intervalo de 570 nm, determinando-se a quantidade de promastígotas 

viáveis em cada grupo (PAL et al., 2011, ROMÃO et al., 1999). 
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3.7.3. Determinação de Atividade Leishmanicida sobre Amastígotas de  L. 

amazonensis in vitro 

 

Macrófagos da linhagem RAW 264.7 foram ajustados para a densidade de 1x10
5
 em 

meio DMEM (Deulbecco’s Modified Eagle’s Medium) e distribuídos em placas de cultura 

celular estéreis de 96 poços em um volume de 200 μL/poço e incubados por 2h em estufa a 

37ºC em atmosfera úmida a 5% de CO2. Seguidamente, as células não aderentes foram 

removidas, mantendo-se em cultivo por 20h em meio DMEM as células aderidas ao fundo da 

placa.  Infecção por L. amazonensis foi realizada em razão de 5:1 (parasitos/macrófagos) na 

presença de meio e, após 4h, os parasitos que não infectaram as células foram removidos por 

repetidas lavagens  com tampão PBS estéril. Após, realizou-se o tratamento com as frações 

obtidas do látex a planta S. umbellatum nas concentrações de 250, 125 e 62,5 μg/mL e 

Interferon gama (IFN-γ) e Lipopolissacarídeo (LPS),(5 e 2 ng/poço, respectivamente por 48h. 

Após 48h, 50 μL do sobrenadante foi removido para determinação dos níveis de óxido 

nítrico (NO) através de reação de Griess e leitura de densidade óptica em SpectraMax M2 

(BATES, 2008) e as células aderentes incubadas com 100 μL de meio M199 contendo 0,01% 

de SDS (dodecil sulfato de sódio) durante 20 minutos Em seguida, foram adicionados 100μL 

de meio M199 suplementado, a fim de favorecer a evolução das amastigotas para 

promastígotas, em estufa a 26ºC. Para determinar a atividade leishmanicida em macrófagos, 

contou-se o número de promastígotas viáveis em Câmara de Neubauer após a liberação das 

formas amastigotas, transformação em promastígotas e crescimento. 

 

3.8. Análise Estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) de no 

mínimo dois experimentos a partir da média de triplicatas ou quadruplicatas de cada medida. 

Diferenças estatisticamente significativas nos testes de atividade leishmanicida in vitro e em 

macrófagos in vitro foram determinadas a partir da Análise de Variância. A concentração 

necessária para inibir o crescimento em 50% dos parasitos (IC50) foi determinada por 

regressão não-linear. Todos os testes estatísticos foram realizados por análise em software 

GraphPad Prism vs 5.03 para Windows. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Fracionamento do látex extraído da planta S. umbellatum por Extração 

por Solvente Acelerado 

 

O fracionamento do látex faz-se necessário e indispensável para elucidação das 

características químico-biológicas dos compostos presentes na seiva, a fim obter perfis 

cromatográficos esclarecidos e de maior sensibilidade. O material foi descongelado em banho 

ultrassônico e liofilizado, de modo que apresentou-se completamente seco, livre de água, em 

forma de pó e borracha. O processo de preparação e liofilização da amostra é requerido para 

garantir maior grau de manutenção da amostra, posto que a liofilização inibe a atividade 

enzimática natural do material, a qual poderia interferir nas análises por processar proteínas, 

causando degradação dos compostos, ou inibir atividads biológicas. A liofilização é um 

método de natureza lenta, levando o tempo de 5 h para finalizar, envolvendo as etapas de 

congelamento, secagem primária de sublimação e etapa de secagem secundária 

(ABDELWAHED et al., 2006). A liofilização resultou num rendimento do material de 21,92g 

(Tabela 2), dos quais uma alíquota foi retirada para pesquisas paralelas. 

A técnica de extração por solvente acelerado faz-se presente no ambiente laboratorial 

desde 1996 e visou substituir outras técnicas com menor eficiência, como a extração por 

Soxhet e assistida por micro-ondas. Esta técnica exerce extração de frações com base na 

afinidade pelo eluente e funciona sob altas temperatura e pressão, as quais são aplicadas sob 

uma célula de aço inoxidável preenchida com sílica e o material desejado. A alta temperatura 

é ajustável, permitindo variar de acordo com a natureza do produto, de modo que esta 

temperatura mantém o padrão cinético enquanto a alta pressão impede que o eluente reaja a 

ponto de atingir seu ponto de ebulição e evaporar (SCHANTZ, 2006).  

Os eluentes utilizados foram escolhidos com base na solubilidade do material, sendo 

eles o  Hexano, o Clorofórmio, o Acetato de Etila e o Etanol, resultando no obtenção de 

quatro frações (Figura 8),  o rendimento foi de 1,16g, 7,62g, 1,99g e 1,23g respectivamente 

(Tabela 1).  
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Figura 8: Frações obtidas do Látex da Planta S. umbellatum. Da esquerda para a direita, frações Hexânica, 

Clorofórmica, Acetato de Etila e Etanólica extraídas do látex da planta S. umbellatum por extração em solvente 

acelerado no aparelho DIONEX ASE 150. 

 

Tabela 1 –  Rendimento do Látex 

 

Amostra Peso (g) 
Látex bruto 68 

Látex liofilizado 21,92 (-4,72)* 

Fração Hexânica 1,16 

Fração Clorofórmica 7,62 

Fração Acetato de Etila 1,99 

Fração Etanólica 1,23 
Rendimento do látex obtido da planta S. umbellatum por Liofilização. *Foram retiradas 4,72g do látex 

liofilizado para pesquisa paralela. 

 

4.2. Determinação do Perfil Cromatográfico em Cromatografia em Camada 

Delgada Analítica e Análise Fitoquímica 

 

O método de determinação do perfil cromatográfico em CCD analítica realizou-se 

em placa comercial de sílica gel 60, apresentando partículas de 12μm e se caracterizando cmo 

o adsorvente de maior utilização em pesquisa neste método. A placa de sílica gel proporciona 

a separação, após eluiçao, de compostos e/ou frações de determinado analito de maneira 

qualitativa (GOCAN, 2002). Observou-se a presença de dois pontos nas frações Acetato de 

Etila e Clorofórmica, sugerindo dois compostos distintos ou mais compostos, porém com 

natureza e Rf (Retention factor) semelhantes enquanto nas frações Etanólica e Hexânica 
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observou-se apenas um ponto, sugerindo um composto ou vários compostos com o mesmo 

Rf.  

Para determinação do perfil fitoquímico do látex, sugeriu-se a presença de 

flavonoides, alcaloides e quinonas, comuns à família Euphorbiaceae. A pesquisa por 

flavonoides, realizada com revelador NP 1% em metanol o qual reage com flavonoides e 

proporciona fluorescência observada em câmara escura com luz UV, se apresentou negativa 

em todas as frações. A presença de alcaloides foi descartada em todas as frações, posto que 

não houve precipitação com o reagente Dragendroff. A pesquisa de quinonas foi realizada em 

CCD com reagente KOH 10% em metanol, o qual é oxidado pelos compostos das quinonas e 

modifica a coloração, de modo que se apresentou negativa para todas as amostras. 

 

4.3. Determinação do Perfil Cromatográfico em Cromatografia em Camada 

Delgada Preparativa das Frações Acetato de Etila e Clorofórmica para 

Fracionamento 

 

No perfil cromatográfico em CCD preparativa a fração Acetato de Etila (A.E.) 

apresentou três subfrações que foram retiradas para análise em HPLC, enquanto a fração 

Clorofórmica (Clo.) apresentou duas subfrações (Tabela 2). A placa para CCD preparativa foi 

preparada utilizando sílica gel 60 com superfície aproximada de 20 cm² e com espessura de 

aproximadamente 300µm. O suporte para sílica foi inerte (GOCAN, 2002). 

 

 

Tabela 2 – Subfrações obtidas por CCD Preparativa  

 
Analito Observação Rf 

Subfração 1 A.E. Câmara escura com luz UV 0,48 

Subfração 2 A.E. Câmara escura com luz UV 0,59 

Subfração 3 A.E. Câmara escura com luz UV 0,81 

Subfração 1 Clo. Câmara escura com luz UV 0,18 

Subfração 2 Clo. Câmara escura com luz UV 0,63 

Subfrações obtidas por CCD Preparativa das frações Acetato de Etila e Clorofórmica obtida por 

extração por solvente acelerado do látex da planta S. umbellatum observados em câmara escura com 

luz UV possuindo os valores dos Fatores de Retenção (Rf). 
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4.4. Análise do Perfil Cromatográfico das Frações Acetato de Etila e 

Etanólica por HPLC 

 

A análise por HPLC apresentou o perfil cromatográfico das Frações Acetato de Etila 

e Etanólica, bem como de suas subfrações. Os cromatogramas se apresentaram possivelmente 

livres de detecção do eluente, posto que a coluna foi eluída previamente para interação fase da 

fase móvel com a fase estacionária. Observou-se em todos os cromatogramas um pico inicial 

altamente polar, sugestivo de açúcares e peptídeos, e um pico final altamente apolar, 

sugestivo de compostos contaminantes e/ou resquícios da fase móvel, e ambos os picos foram 

ignorados na análise.  

O cromatograma da fração Acetato de Etila demonstrou picos de polaridade média 

detectados no intervalo de 200 nm e 400nm e no tempo de 15 a 35 minutos, observando-se 

uma sobreposição de compostos lidos no intervalo de 200nm  a 300 nm no tempo de 15 a 22 

minutos com absorbância de 525 mAU e um composto lido no intervalo de 300 nm a 400 nm 

no tempo de 32 minutos com absorbância de 100 mAU (Figura 9). O composto detectado 

aproximadamente na faixa de 360 nm no tempo de 32 minutos possui perfil cromatográfico 

semelhante ao caempferol, composto classificado fitoquimicamente como um flavonoide. 

Este composto é altamente encontrado na fração Acetato de Etila da planta E. helioscopia 

(Euphorbiaceae) e apresenta possível atividade antitumoral e pró-apoptótica in vitro de 

maneira dose e tempo-dependentes (WANG et a. 2012) porém, no presente estudo excluiu-se 

a presença de flavonoides por pesquisa fitoquímica na fração Acetato de Etila do látex da 

planta S. umbellatum. Portanto, exclui-se a possibilidade de o caempferol estar presente no 

látex em questão. Sugere-se que o composto detectado no mesmo intervalo de detecção do 

caempferol apresente características estruturais semelhantes ao mesmo, porém não se 

classificando na classe de flavonoides.  

A sobreposição de compostos detectados no intervalo de 200 nm a 300 nm entre 15 e 

22 minutos sugere a presença de quercetina, substância encontrada também na planta E. 

helioscopia, e se apresentando como composto majoritário o qual possui bioatividades anti-

inflamatória, antiviral e regulação metabólica em desordens como diabetes e disfunções na 

tireoide (WANG et al., 2012). Entretanto a quercetina é detectada exatamente na faixa de 

360nm, apresentando um desvio próximo, se enquadrando na classe dos flavonoides, os quais 

foram excluídos por nossos resultados. 
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Figura 9: Análise Cromatográfica da Fração Acetato de Etila do látex da planta S. umbellatum por HPLC. 

A) Representação tridimensional da análise. São observados picos de polaridade média entre 20 e 32 minutos. 

B) Visão superior da análise. Observa-se a leitura dos compostos no intervalo de 200nm a 380nm. C) 

Representação bidimensional da análise. Observam-se os tempos de retenção expressos em minutos e a 

absorbância expressa em mAU.  

A 

B

C
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A análise cromatográfica da planta Manihot esculenta (mandioca) pertencente à 

família Euphorbiaceae, apresenta compostos de perfis cromatográficos inéditos no extrato 

metanólico, de modo que apenas a rutina foi identificada. A rutina é detectada no tempo de 28 

minutos em aproximadamente 170 mAE de absorbância (TSUMBU et al., 2012). Porém, o 

perfil da rutina não é observado na análise da fração Acetato de Etila do látex da planta S. 

umbellatum e a sobreposição presente aproximadamente no tempo de 20 minutos na Figura 

9(A) não contém compostos de perfil semelhante aos compostos não identificados na M. 

esculenta, adicionalmente a M. esculenta apresentou-se positiva na pesquisa fitoquímica de 

flavonoides (TSUMBU et al., 2012), resultado contrário ao presente estudo. 

Alguns representantes pertencentes à família Euphorbiaceae apresentam bioatividade 

comprovada e creditada aos compostos classificados como flavonoides e deterpenos, como a 

E. helioscopia (YANG et al., 2007). Porém, o látex da planta S. umbellatum não possui a 

presença de compostos flavonoides, sugerindo-se a presença de diterpenos.  

Objetivando elucidar de maneira mais sensível a presença de compostos inéditos na 

fração Acetato de Etila da presente seiva, realizou-se um segundo fracionamento e o material 

foi encaminhado para análise também por HPLC. A análise da subfração 1 da fração Acetato 

de Etila apresentou uma sobreposição de compostos detectados aproximadamente em 200nm 

no tempo de 10 a 38 minutos. A sobreposição mediana dos compostos indica presença de 

compostos com característica de média polaridade com absorbância de aproximadamente 100 

mAU (Figura 10). A análise da subfração 2 obtida da fração Acetato de Etila apresentou uma 

sobreposição de compostos semelhante a subfração 1 da fração Acetato de Etila, sendo a 

sobreposição dos compostos de polaridade média detectada no tempo de 10 a 30 minutos na 

faixa de 200 nm (Figura 11).  

Ao observar e comparar os cromatogramas das subfrações 1 e 2 da fração Acetato de 

Etila percebe-se grande similaridade, sugerindo que sejam a mesma subfração posto que é 

observado a grande proximidade de Rf no processo de separação por CCD Preparativa 

(Tabela 3). O composto detectado aproximadamente na faixa de 360nm na análise da fração 

Acetato de Etila bruta (Figura 9B) é observado em menor escala nos cromatogramas das 

subfrações 1 e 2 (Figuras 10B e 11B).  

A análise de extratos de plantas da família Actinidiaceae, fracionados com Acetato 

de Etila, apresentam perfil cromatográfico que confirmam a presença de ácidos como 

protocateuico, siríngico e cafeico (LIAO et al., 2012) porém, esta detecção é realizada em 

intervalos de leitura e tempos de retenção diferentes aos observados na presente análise. 
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Portanto, a presença de ácidos protocateuico, siríngico e cafeico é excluída da fração Acetato 

de Etila do látex da planta S. umbellatum.  

O perfil cromatográfico da fração Acetato de Etila oriunda de folhas e galhos de 

diversos representantes da família Melastomatacea apresenta um rico perfil cromatográfico, 

com a presença de mais de um composto sobreposto, sendo este extrato capaz de inibir o 

crescimento de bactérias Gram-positivas. No tempo de leitura de aproximadamente 15 

minutos a planta Marcetia spp. apresenta picos semelhantes aos observados na análise das 

subfrações 1 e 2 da fração Acetato de Etila em estudo (LEITE et al., 2012). Entretanto, estes 

picos representam compostos da classe dos flavonoides, e esta possibilidade é excluída do 

presente material.  
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Figura 10: Análise Cromatográfica da Subfração 1 da Fração Acetato de Etila do látex da planta S. 

umbellatum por HPLC. A) Representação tridimensional da análise. É observada sobreposição de 

compostos de polaridade média entre 10 a 38 minutos.  B) Visão superior da análise. Observa-se a leitura dos 

compostos entre 200 e 360nm. C) Representação bidimensional da análise. Observam-se os tempos de 

retenção expressos em minutos e a absorbância em mAU.  

A 

C

B
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Figura 11: Análise Cromatográfica da Subfração 2 da Fração Acetato de Etila do látex da planta S. 

umbellatum  por HPLC. A) Representação tridimensional da análise. É observada sobreposição de 

compostos de polaridade média entre 10 a 30 minutos. B) Visão superior da análise. Observa-se a leitura dos 

compostos entre 200 e 360nm. C) Representação bidimensional da análise. Observam-se os tempos de 

retenção expressos em minutos e a absorbância em mAU. 

A 

C

B
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A análise cromatográfica do extrato Acetato de Etila Curcuma longa (açafrão-da-

terra), da família Zingiberaceae, possui atividade antitumoral, anti-inflamatória e antioxidante, 

sendo estas bioatividades creditadas aos compostos classificados como curcuminóides (RAO 

et al., 2012). Porém, estes compostos apresentam perfil cromatográfico com características 

que diferem do perfil encontrado na presente análise.  

A análise cromatográfica da subsfração 3 da fração Acetato de Etila demonstrou uma 

discreta sobreposição de compostos com o tempo de retenção de 15 a 38 minutos, 

aproximadamente, com polaridade média com um pico de absorbância de 400 mAU no tempo 

de 22 minuttos (Figura 12A e 12B) detectado na faixa de 200 nm. O perfil de sobreposição 

sugere a presença de quercetina (WANG et al., 2012) porém, esta hipótese foi excluída 

anteriormente. 

Li e colaboradores (2012) comprovou a presença de ácidos gálico, ferúlico e 

benzoico no perfil cromatográfico da fração Acetato de Etila extraída do extrato aquoso das 

partes aéreas da planta Rehmannia glutinosa (dedaleira-chinesa), pertencente à família 

Phrymaceae, porém a presença destes ácidos é excluída da presente análise postas as 

diferenças no perfil cromatográfico . Entretanto, há compostos que não foram identificados na 

R. glutinosa que assemelham-se ao pico observado aos 30 minutos (Figura 12C), sugerindo 

similaridade entre os compostos desconhecidos  deste espécime e os compostos não 

identificados na análise cromatográfica da fação Acetato de Etila do látex oriundo da planta S. 

umbellatum. A possibilidade de haver compostos como a orientina, rutina e a miricetina, 

presentes no extrato metanólico da Launaea procumbens  (KHAN et al., 2012), é descartada 

posto que o perfil cromatográfico destes não se assemelha ao observado e  também por serem 

compostos pertencentes a classe dos flavonoides. 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

Figura 12: Análise Cromatográfica da Subfração 3 da Fração Acetato de Etila do látex da planta S. 

umbellatum  por HPLC. A) Representação tridimensional da análise. É observada pequena sobreposição de 

compostos de polaridade média entre 15 a 38 minutos com pico central de alta absorbância no tempo de 22 

minutos. B) Visão superior da análise.  Observa-se a leitura dos compostos na faixa de 200nm. C) 

Representação bidimensional da análise. Observam-se os tempos de retenção expressos em minutos e a 

absorbância em mAU. 

A 

C

B



51 
 

O perfil cromatográfico da fração Etanólica apresentou uma sobreposição de 

compostos de polaridade média  detectada no tempo  de 10 a 38 minutos na faixa de 200 nm a 

230 nm. No intervalo de 30 a 40 minutos foram observados picos com alta absorbância, 

sugerindo ser o composto majoritário (Figura 13).  

A análise de extratos polares de plantas da família Euphorbiaceae, como a Phyllantus 

urinaria, apresenta diversos compostos cromatografáveis no tempo de 20 a 25 minutos no 

intervalo de detecção de 200 a 380 nm, como a brevifolina e o ácido elágico (HUANG et al., 

2010). Apesar de se observar a sobreposição de compostos na mesma faixa de tempo, os 

compostos presentes na fração Etanólica do látex da planta S. umbellatum não se apresentam 

de maneira semelhante ao observado por Huang e colaboradores, estando descartada a 

presença de brevifolina e ácido elágico. 

Extratos etanólicos de algumas plantas apresentam riqueza em compostos alcaloides 

e flavonoides, como na Coriandrum sativum (coentro), da família Apiaceae. O perfil 

cromatográfico em HPLC do extrato etanólico da C. sativum apresenta isoquercitina e 

quercitina (PANDEY et al., 2011). Porém, esta possibilidade é excluída da pesquisa pois 

foram realizados testes fitoquímicos que excluem a presença de alcaloides e flavonoides da 

fração etanólica do látex da planta S. umbellatum. 

Plantas da família Rosaceae apresentam em seus extratos etanólicos diversos 

componentes com  bioatividade, comprovando atividade farmacológica das plantas. Dentre os 

principais compostos bioativos encontrados nestas, o caempferol se encontra abundante neste 

extrato (DING, 2011), porém, compostos de natureza flavonoide foram descartados do 

presente estudo. Alguns compostos majoritários em diversas plantas não se assemelham ao 

perfil cromatográfico observado na fração etanólica do látex da planta S. umbellatum. Os 

compostos presentes no extrato etanólico da Casearia sylvestris (guaçatonga), Salicaceae, se 

apresentam em picos lidos entre 18 a 24 minutos e não são totalmente identificados 

(OLIVEIRA et al., 2009) diferentemente do perfil visto na presente fração etanólica. A 

Emblica officinalis (Sarandi), Euphorbiaceae, apresenta em seus extratos polares compostos 

identificados como o ácido ascórbico, o ácido tânico e o ácido gálico (MUTHURAMAN & 

SOOD, 2011), porém estes perfis cromatográficos não se assemelham ao observado na fração 

etanólica em estudo. 
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Figura 13: Análise Cromatográfica da Fração Etanólica do látex da planta S. umbellatum por HPLC. A) 

Representação tridimensional da análise.  Observa-se sobreposição de compostos de polaridade média entre 

10 a 38 minutos.   B) Visão superior da análise. Observa-se a leitura dos compostos no intervalo de 200nm a 

230nm. C) Representação bidimensional da análise. Observam-se os tempos de retenção expressos em 

minutos e a absorbância em mAU.  

A 

C

B
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Comparando os perfis cromatográficos em HPLC das frações Acetato de Etila e 

Etanólica do látex em estudo com a literatura percebe-se a ausência de similaridade próxima 

entre os compostos, sugerindo que sejam realizados testes para elucidação da estrutura 

molecular dos compostos presentes no látex da planta S. umbellatum. Estudos comprovam 

que a bioatividade creditada à S. umbellatum pode estar amplamente relacionada à fração 

Etanólica da planta, pois recentemente foi comprovada atividade antinociceptiva e anti-

inflamatória do extrato etanólico das folhas e galhos aéreos da planta em modelos de 

inflamação induzida por ácido acético (BORGES et al., 2013). Com este fato, sugere-se a 

presença de compostos com bioatividade anti-inflamatória e antinociceptiva no látex desta 

planta, demonstrando a importância da identificação do composto bioativo, bem como estudos 

que elucidem a atividade farmacológica destes compostos. 

 

4.5. Análise do Perfil Cromatográfico das Frações Hexânica e Clorofórmica 

por CG-EM  

 

O perfil cromatográfico obtido por CG-EM da fração Hexânica apresentou um pico de 

intensidade máxima de sinal de 281,488 com tempo de retenção de 41,14 a 41,48 minutos 

(Figura 14) e o espectro de massas, revelado pelo software GCMS Real Time Analisys
®
, 

revelou similaridade de 70% com o ácido graxo Octadec-9-enóico em forma de ácido 

metílico. Este composto é conhecido como ácido oleico e sua presença já foi identificada em 

espécimes pertentencetes à família Euphorbiaceae, como Jatropha curcas (purgueira) e 

Ricinus communis (mamona) (BAFOR et al., 1991; MEDINA et al., 2011). Porém, estudos 

cromatográficos padrões revelam que o ácido oleico possui um tempo de retenção de 26 a 28 

minutos (LI et al., 2005), justificanto a baixa similaridade observada posto que não obteve-se 

o mínimo de 80% de similaridade. 

Embora o software apresente a baixa semelhança dos compostos, as diferenças em 

tempo de retenção e similaridade baixa sugerem  que o composto detectado na fração 

hexânica seja um ácido graxo inédito de cadeia parcialmente semelhante ao ácido oleico.  

Estudos relacionam a ingestão do ácido oleico à melhora na função imune, com resoluções 

facilitadas de processos inflamatórios (CARRILO et al., 2012), porém não há elucidação da 

bioatividade do composto de forma detalhada sendo necessária a análise da interferência deste 

em processos celulares.  
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Figura 14: Cromatograma de Ións Totais (TIC) - Análise cromatográfica por CG-EM 

da fração Hexânica. Gáfico cromatográfico da leitura da intensidade máxima de sinal (eixo 

y) pelo tempo de retenção (eixo x) do composto da fração hexânica extraída do látex da planta 

S. umbellatum.  

 

A análise cromatográfica da fração clorofórmica apresentou a presença de dois 

compostos com picos de intensidade máxima de sinal de 139,413 e os tempos de retenção 

foram de 40,98 a 41,22 e 42,24 a 42,53 minutos, respectivamente (Figura 15). De acordo com 

a comparação do software GCMS Real Time Analisys
® 

à biblioteca de compostos, o espectro 

de massa do composto detectado primeiramente demonstra similaridade de 63% com o 

lanesterol, enquanto o composto detectado após apresentou 65% de similaridade com o 

mesmo composto.  

Sabe-se que o composto classificado como tritepernóide está presente em várias 

espécies da família Euphorbiaceae, incluindo principalmente os gêneros Synadenium, 

Jatropha, Ricinus e Mannihot e proporciona síntese de esteroides, apresentando propriedades 

anti-inflamatória, antitumoral e antiviral (COSTA et al, 2012. STITI & HERTMANN, 2012). 

Porém, considerando a baixa similaridade observada e que o lanesterol possui tempo de 

retenção em CG-EM de 11,59 minutos (LEE et al., 2010) a presença do lanesterol é excluída, 

considerando-se que o composto presente na fração Clorofórmica apresente cadeia comum ao 

lanesterol ou seja inédito. A fim de elucidar os compostos da fração clorofórmica, realizou-se 

análise das subfraçõs obtidas pela CCD preparativa. 

Na análise da subfração 1 da fração Clorofórmica, percebe-se que o primeiro pico 

observado na figura 14 apresenta dois picos, indicando curta sobreposição de compostos com 

o mesmo Rf (Figura 16). A intensidade máxima de sinal foi de 907,176 e o espectro de 

massas revelou que o composto de tempo de retenção de 41,04 a 41,38 minutos possui 

similaridade de 72% com o Cicloartenol, enquanto o segundo composto com tempo de 

retenção de 42,31 a 42,63 apresenta 71% de similaridade ao composto Cicloartano-3β-2,5-

diol, um triterpenóide.  
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Os compostos Cicloartenol e Cicloartano-3β-2,5-diol apresentam estrutura comum ao 

colesterol, sendo tritepernóides possivelmente relacionados à bioatividades de espécimes 

vegetais como a Ri. communis (Ehphorbiaceae) e a Leea indica (Leeaceae) em reduzir taxas 

de colesterol LDL e, portanto, reduzindo riscos de doenças cardiovasculares (MEDEIROS, 

2009, SCHNEIDER et al., 2007, SILVA et al., 2005, WONG et al., 2012). Porém, os 

mecanismos de ação destes compostos não é definido. No entanto, não é possível afirmar que 

os picos observados na análise do composto 1 da fração Clorofórmica trata-se de um 

cicloartenol ou cicloartano pois os mesmos não conseguiram atingir nem o mínimo de 80% de 

similaridade com esses compostos, sugerindo então que as substâncias presentes no composto 

1 da fração Clorofórmica podem ser substâncias novas ainda não identificadas.  

Os picos de baixa intensidade de sinal observados no cromatograma da subfração 2 

da fração Clorofórmica (Figura 17) sugerem presença de contaminantes de solo ou caule, 

sendo excluída a possibilidade de serem biocompostos. Apesar deste fato, observa-se um pico 

de intensidade máxima de sinal de 262,182 no tempo de retenção de 14,39 a 14,62 minutos, 

apresentando baixa similaridade com o Hexasiloxano (58%).  

Sabe-se que os compostos classificados como siloxanos possuem estabilidade 

química, sendo amplamente utilizados em indústrias para a produção de substâncias como 

silicones e imperbeabilizantes teciduais (DOW CORNING, 2008). Porém, a presença do 

composto Hexasiloxano foi excluída do látex da planta S. umbellatum, considerando-se a 

baixa similaridade encontrada. Frente a isto, o pico de maior intensidade de sinal sugere ser 

um composto inédito pertencente ao gênero Synadenium.  
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Figura 15: Cromatograma de Ións Totais (TIC) - Análise cromatográfica por CG-EM 

da fração Clorofórmica. A figura mostra o gráfico cromatográfico da leitura da intensidade 

máxima de sinal (eixo y) pelo tempo de retenção (eixo x) do composto da fração 

Clorofórmica extraída do látex da planta S. umbellatum. 

 

 

Figura 16: Cromatograma de Ións Totais (TIC) - Análise cromatográfica por CG-EM 

da subfração 1 fração Clorofórmica. A figura mostra o gráfico cromatográfico da leitura da 

intensidade máxima de sinal (eixo y) pelo tempo de retenção (eixo x) do composto 1 da fração 

Clorofórmica extraída do látex da planta S. umbellatum.  

 

 

Figura 17: Cromatograma de Ións Totais (TIC) - Análise cromatográfica por CG-EM 

da subfração 2 fração Clorofórmica. A figura mostra o gráfico cromatográfico da leitura da 

intensidade máxima de sinal (eixo y) pelo tempo de retenção (eixo x) do composto 2 da fração 

Clorofórmica extraída do látex da planta S. umbellatum.  
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4.6. Pesquisa da Atividade Antiparasitária 

 

4.6.1. Determinação de Atividade Leishmanicida sobre Promastígotas de  L. 

amazonensis in vitro 

 

Para avaliar o potencial leishmanicida avaliou-se a atividade leishmanicida sobre 

promastígotas de L amazonensis in vitro, no tempo de 48h (Figura 18).  

Observa-se que a fração Acetato de Etila apresentou atividade leishmanicida de 

maneira concentração-dependente, enquanto as frações Etanólica e Hexânica apresentaram 

uma tendência à ação de maneira concentração-dependente, posto que ao diminuir a 

concentração testada observa-se também a diminuição do potencial tóxico, ou seja, aumento 

da viabilidade em relação ao controle. Na concentração de 250 μg/mL, observa-se a 

viabilidade de apenas 8,3±0,47%; na concentração de 125 μg/mL observa-se a viabilidade de 

24,65±1,18%; na concentração de 62,5 μg/mL observa-se a viabilidade de 46,85±1,39%; na 

concentração de 31,25 μg/mL observa-se a viabilidade de 57,30±1,30%; na concentração de 

15,62 μg/mL observa-se a viabilidade de 64,40±1,49%; e, por fim, na concentração de 7,81 

μg/mL observa-se a viabilidade de 73,65±2,36% de promastígotas em relação ao controle 

(Figura 18 A).  

A fração Etanólica na concentração de 250 μg/mL apresenta a viabilidade de 41,48± 

1,72%; na concentração de 125 μg/mL apresenta a viabilidade de 61,63±1,91%; na 

concentração de 62,5 μg/mL apresenta-se a viabilidade de 68,98±1,52%; na concentração de 

31,25 μg/mL apresenta-se a viabilidade de 75,50±2,08%; na concentração de 15,62 μg/mL 

apresenta-se a viabilidade de 86,60±0,47%; e, finalmente, na concentração de 7,61 μg/mL 

apresenta-se a viabilidade de 91,98±2,29% de promastígotas em relação ao controle (Figura 

18 B). 

Já a fração Clorofórmica apresentou menor potencial leishmanicida e não mostrou 

agir de maneira concentração-dependente. Na concentração de 250 μg/mL, observa-se a 

viabilidade de 52,90±5,51%; nas concentração de 125, 62,5 e 31,25 μg/mL não observa-se 

diferença estatística, sendo as viabilidades de 74,78±2,46%, 81,78±3,98% e 64,30±7,27%, 

respectivamente. As menores concentrações da fração Clorofórmica não apresentaram 

diferenças estatísticas em relação ao controle (Figura 18 C). 

A fração Hexânica apresentou alto potencial leishmanicida na concentração de 250 

μg/mL, onde a viabilidade de promastígotas foi de 19,55±4,9% em relação ao grupo controle. 
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Porém, ao diluir-se a fração o potencial leishmanicida se esvaece, de modo que nas 

concentrações seguintes de 125; 62,5; 31,25; 15,62 e 7,81 μg/mL, as respectivas viabilidades 

de promastígotas são: 49,29±6,44, 59,25±3,97, 67,50±4,18, 70,75±4,99 e 82,50±7,08%.  
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Figura 18: Determinação de Atividade Leishmanicida das frações obtidas do látex da planta S. umbelatum 

sobre Promastígotas de l. amazonensis in vitro. Na figura A, observamos o grupo tratado com a fração Acetato 

de Etila; B, grupo tratado com a fração Etanólica; C, grupo tratado com a fração Clorofórmica; D, grupo tratado 

com a fração Hexânica. Os resultados estão expressos em média ± EPM e representam a média de quadriplicatas 

de experimentos indepentes. São considerados estatisticamente significantes os resultados com *p<0,0001 ou 

#p<0,05 comparados ao grupo controle (ANOVA One Way seguido de teste de Bonferroni). 
 

Sabe-se que o tratamento convencional por anfotericina B é capaz de reduzir a 

viabilidade de promastígotas em 100% em poucos mais de 24h, apresentando o valor de IC50 

de 0,02μg/mL (SILVA et al., 2015) no entanto,apresenta efeitos colaterias severos sem 

A 

C

B

D
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garantia de cura. Os valores de IC50 das frações obtidas do látex da planta S. umbellatum estão 

expressos na Tabela 3.  

Tabela 3 –  Atividade Leishmanicida  

 
Frações IC50μg/mL (95%CI) 

Acetato de Etila 37,43 

Etanólica 182,6 

Clorofórmica 524,8 

Hexânica 78,39 
Atividade Leishmanicida de Frações Obtidas do Látex da Planta S. umbellatum sobre Promastígotas de 

L. amazonensis in vitro. 

 

Diversos estudos pesquisam a atividade leishmanicida de produtos naturais de forma 

pouco detalhada, utilizando como ferramentas de estudo apenas extratos aquosos ou 

hidroetanólicos, e nem sempre são realizadas análises fitoquímicas e determinações de perfis 

cromatográficos dos compostos. Outros estudos extendem o tempo de incubação para validar 

a atividade leishmanicida, como MIRANDA  e colaboradores (2015), que observaram uma 

atividade leishmanicida mediana, quando comparada ao tratamento com Anfotericina B, 

contra promastígotas de L. amazonensis do Ácido Cauerenóico após incubação de 120h. A 

presença deste ácido foi excluída do látex da planta S. umbellatum por análises já 

demonstradas anteriormente. 

AL-SOKARI e colaboradores (2015) avaliaram a atividade leishmanicida de diversas 

plantas, dentre elas E. heloscopia (Euphorbiaceae). O estudo observou que o extrato 

metanolico de E. helioscopia possui atividade leishmanicida contra promastígotas de L. 

amazonensis apresentando IC50<12,5μg/mL, porém o tempo de incubação prolongou-se a 

72h. A bioatividade observada foi creditada a compostos flavonoides, precisamente a 

quercetina. Estudos fitoquímicos demonstraram que a quercetina não está presente nas frações 

do látex da planta S. umbellatum, corroborando com o resultado de que a bioatividade 

observada é creditada a compostos inéditos. 

A fim de verificar a bioatividade leishmanicida em 48h dos compostos presentes em 

diversos espécimes do gênero Hypericum, DAGNINO e colaboradores (2015) identificaram 

compostos presentes em diferentes espécies do gênero e avaliaram as possíveis atividades 

leishmanicidas em 48h. Observou-se que as espécies H. carinatum, H. linoides e H. 

polyanthemum apresentam atividade leishmanicida de maneira dose-dependente com baixo 

poder citotóxico contra macrófagos murinos. A planta H. polyanthemum demonstrou 

promissora atividade leishmanicida com IC50 de 36,1μg/mL em 48h.  
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Outro estudo avaliou a atividade de extratos de diversas plantas contra espécies de 

leishmania, onde as plantas Casearia sylvetris, Pipyocarpha macropoda, Trembleya 

parviflora, Samanea tubulosa e Plectranthus neochilus apresentam atividade leishmanicida 

com IC50 abaixo de 20μg/mL em incubação por 72h (ANTINARELLI et al., 2015), porém não 

houveram estudos fitoquímicos e cromatográficos para determinação dos perfis dos 

compostos presentes nestas plantas. 

AFONSO-CARDOSO e colaboradores (2011) avaliaram a bioatividade de 

compostos do látex da planta S. carinatum contra L. amazonensis, comprovando seu papel 

leishmanicida in vivo em camundongos infectados além de modulação da resposta imune. O 

papel leishmanicida observado foi credito a lectina presente no material em estudo, 

encontrada no extrato aquoso do látex (extrato polar). Sugere-se que compostos semelhantes 

ao encontrado neste espécime do mesmo gênero seja encontrado nas frações polares do látex 

da planta S. umbellatum, justificando a bioatividade observada. 

A avaliação do potencial leishmanicida dos extratos metanólicos das plantas Berberis 

vulgaris e Nigella sativa apresentou o potencial de compostos polares presentes nestas plantas 

contra promastígotas de L. tropica, onde apresentaram IC50 de 4,83 e 7,83μg/mL, 

respectivamente (MAHMOUDVAND et al., 2014). Diferentemente dos resultados 

apresentados, as concentrações inibitórias aproximam-se do tratamento convencional por 

Anfotericina B (SILVA et al., 2015). Sugere-se que ocorra maior atividade leishmanicida dos 

compostos presentes nas frações obtidas do látex da planta S. umbellatum com a associação 

dos mesmos, ocorrendo sinergismo e reduzindo, então, os valores de IC50 observados.  

JAFARI e colaboradores (2013) avaliaram o potencial leishmanicida da planta 

Alkanna frigida, utilizando suas partes aéreas como material, o qual foi fracionado com os 

solventes Acetato de Etila, Etanol, Clorofórmio e Hexano. A avaliação de atividade 

leishmanicida contra promastígotas de L. major apresentou resultados semelhantes ao 

observado no presente estudo, posto que a fração Acetato de Etila apresentou maior atividade 

leishmanicida in vitro em 24h e 48h, enquanto as frações Clorofórmica e Hexânica 

apresentaram maior potencialidade no tempo de 72h. Esses resultados corroboram com o 

observado no estudo com as frações obtidas do látex da planta S. umbellatum, posto que a 

fração Acetato de Etila apresentou maior índice tóxico contra promastígotas de L. 

amazonensis. 
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4.6.2. Determinação de Atividade Leishmanicida sobre Amastígotas de  L. 

amazonensis in vitro 

 

As espécies do gênero Leishmania apresentam-se em formas evolutivas diferentes a 

depender do estágio evolutivo do parasito, desta maneira a L. amazonensis se apresenta em 

formas amastigotas após infectar macrófagos. A fim de elucidar a capacidade das frações 

obtidas do látex da planta S. umbellatum, investigou-se a atividade leishmanicida em 

amastígotas em macrófagos e os resultados estão expressos na Figura 20. 

O grupo tratado com a fração Acetato de Etila apresentou atividade leishmanicida 

contra amastigotas em macrófagos (Figura 19 A) quando comparado ao grupo controle, o qual 

apresentou o número de 660±41x10
4
/mL promastígotas. O grupo tratado com a concentração 

de 250 μg/mL apresentou o número de 0,75±0,47x10
4
/mL promastígotas vivas, enquanto o 

grupo tratado com a concentração de 125 μg/mL apresentou o número de 18,50±1,8x10
4
/mL 

promastígotas. Porém, o tratamento com a concentração de 62,5 μg/mL apresentou o número 

de  557,5±29,55x10
4
/mL promastígotas vivas, não havendo neste grupo diferença 

estatisticamente significante em relação ao grupo controle. As frações Etanólica (Figura 19 

B), Clorofórmica (Figura 19 C) e Hexânica (Figura 19 D) não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes em relação ao grupo controle.  

Para elucidar o mecanismo de ação de atividade leishmanicida em estudo, avaliou-se 

o comportamento de macrófagos com a liberação de NO. O sobrenadante dos macrófagos 

infectados com L. amazonensis e tratados com as frações obtidas do látex da planta S. 

umbellatum foi retirado da cultura e dosou-se o NO através da reação de Griess e leitura de 

densidade óptica. Os resultados estão demonstrados na Figura 21. O grupo controle para este 

teste foi estimulado com LPS e IFN-γ, buscando estimular os macrófagos a produzirem NO. 

O grupo LPS+IFN apresentou a concentração de 62,96±7,11 μM de NO, enquanto os grupos 

tratados com as frações obtidas do látex da planta S. umbellatum não foram capazes de 

estimular a produção de NO (Figura 21 A-D) estando igualadas aos grupos que não receberam 

quaisquer tipo de tratamento e/ou estímulo (meio e meio+ Leishmania amazonensis – L.a.).  

Observa-se que as frações Etanólica, Clorofórmica e Hexânica apresentaram 

resultados diferentes quando comparados aos resultados em promastígotas. Sugere-se que a 

diferença observada seja justificada pela sensibilidade de promastígotas, que interagem 

diretamente com os compostos presentes nas frações, bem como a incapacidade destas frações 
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em penetrar e membrana celular dos macrófagos e, então, agir contra as formas amastigotas 

(QUEIROZ et al., 2014). 
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Figura 19: Determinação de Atividade Leishmanicida das frações obtidas do látex da planta S. umbelatum 

sobre Amastígotas de l. amazonensis in vitro. Na figura A, observamos o grupo tratado com a fração Acetato 

de Etila, onde a barra “C” representa o grupo controle; B, grupo tratado com a fração Etanólica, onde a barra “C” 

representa o grupo controle; C, grupo tratado com a fração Clorofórmica, onde a barra “C” representa o grupo 

controle; D, grupo tratado com a fração Hexânica, onde a barra “C” representa o grupo controle. Os resultados 

estão expressos em média ± EPM. São considerados estatisticamente significantes os resultados com *p<0,0001 

comparados ao grupo controle (ANOVA One Way seguido de teste de Bonferroni). 

 

RIZK e colaboradores (2014) avaliaram com metodologia semelhante a atividade 

leishmanicida do extrato hidroetanólico da planta Selaginella sellowii e observaram a 

capacidade em inibir o crescimento e desenvolvimento de amastigotas em macrófagos, 

corroborando com o presente estudo onde a fração de maior polaridade apresentou atividade 

semelhante. A bioatividade observada pelo extrato hidroetanólico da planta S. sellowii é 

creditada aos biflavonoides presentes no extrato, de modo que a avaliação leishmanicida dos 

biflavonoides isolados comprova a hipótese. A presença de compostos semelhantes aos 

biflavonoides presentes na S. sellowii nas frações do látex da planta S. umbellatum não é 

A 

C

B
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considerada válida, posto que esta classe fitoquímica foi excluída em análises anteriores, 

corroborando com o resultado de perfil cromatográfico inédito das frações avaliadas no 

presente estudo. 

Outro estudo avaliou a atividade do extrato aquoso da planta Hyptis pectinata, onde 

este foi capaz de reduzir o crescimento de amastigotas em macrófagos de maneira eficiente, 

quando comparado ao grupo controle. Sugere-se que os compostos presentes na H. pectinata 

responsáveis pela bioatividade observada sejam pironas (QUEIROZ et al., 2014), porém não 

se confirmou a atividade isolada destes, havendo como perspectivas futuras estudos com 

compostos isolados a fim de validar a bioatividade observada. 

LAGE e colaboradores (2013) avaliaram a interferência na capacidade de 

promastígotas de L. amazonensis infectarem macrófagos murinos, de modo que realizarem 

um pré-tratamento das promastígotas com a fração Acetato de Etila da planta Strychnos 

pseudoquina. Os pesquisadores observaram que o pré-tratamento de promastígotas era capaz 

de reduzir a taxa de infecção de macrófagos murinos pelas promastígotas, sugerindo a 

presença de compostos que estacionem ou diminuam o desenvolvimento das promastígotas. 

Os autores identificaram que os compostos majoritários responsáveis pela ação observada são 

da classe dos flavonoides, classe esta excluída do látex da planta S. umbellatum. Esses 

resultados sugerem novas perspectivas para o presente estudo, reavaliando a capacidade 

leishmanicida das frações Etanólica, Clorofórmica e Hexânica do látex da planta S. 

umbellatum como um possível pré-tratamento de promastígotas de L.amazonensis. 

MAHMOUDVAND e colaboradores (2014) comprovaram a atividade leishmanicida 

das plantas N. sativa e B. vulgaria contra amastigotas, onde observaram a capacidade 

leishmanicida dos extratos metanólicos e clorofórmicos em concentrações maiores que 

100μg/mL. Este resultado corrobora parcialmente com o observado no presente estudo, onde 

observou-se que substâncias com afinidade ao solvente polar Acetato de Etila presentes no 

látex da planta S. umbellatum possuem atividade leishmanicida. Credita-se ao composto 

alcaloide berberina a atividade observada pelo extrato da planta B. vulgaria, porém exclui-se a 

possibilidade deste composto ser o responsável pela atividade observada no presente estudo 

posto que análises fitoquímicas excluíram a presença desta classe de compostos. 

Extratos das plantas Annonaceae squamosa e A. muricata foram utilizados em 

pesquisa de atividade leishmanicida em amastigotas de L. chagasi in vitro, onde observou-se 

atividade leishmanicida e baixo poder citotóxico contra macrófagos. Estes resultados 

demonstram que estas plantas são potentes alvos de pesquisa, sendo necessária a extensão da 

pesquisa para melhor elucidação da atividade observada (VILA-NOVA et al., 2011), bem 
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como neste estudo, posto que não há elucidação do perfil fitoquímico e compostos presentes 

nos extratos pesquisados. 

A fração Acetato de Etila obtida do látex da planta S. umbellatum exerceu potente 

atividade leishmanicida contra amastígotas de L. amazonensis, porém há inúmeros 

mecanismos pelo qual os compostos presentes na fração podem agir. Para elucidar vias e 

mecanismos de ação, pesquisou-se se as frações em estudo são capazes de interferir na 

liberação de NO pelos macrófagos, sendo tal agente capaz de matar as amastigotas de 

Leishmania sp (HALLIWELL, 2006). Para correlacionar a produção de NO por macrófagos 

infectados, utilizou-se como controle o grupo estimulado com LPS+IFN-γ (10ng/mL e 

1ng/mL, respectivamente), onde observou-se a produção de NO em 62,96±7,11μM (Figura 

20). Dentre as frações testadas, a fração Acetato de Etila apresentou potente atividade 

leishmanicida contra amastigotas de L. amazonesis, e a dosagem de NO demonstra que o 

observado é independente da produção significativa de NO (Figura 20 A). As frações 

Etanólica, Clorofórmica e Hexânica também não apresentaram produção de NO (Figura  20 

B-D). O óxido nítrico é uma substância gasosa altamente lipossolúvel sintetizado pela enzima 

óxido nítrico sintase, sendo liberado por macrófagos como resposta a ameaças por patógenos, 

juntamente com espécies reativas derivadas do oxigênio e citocinas pró-inflamatórias 

(HALLIWELL, 2006). Este resultado demonstra que a atividade leishmanicida observada é 

independente de NO, bem como o observado por RIZK e colaboradores (2014) ao avaliar a 

liberação de NO por macrófagos infectados por L. amazonensis e tratados com extratos e 

biflavonoides da planta S. sellowii. 

Sabe-se que os macrófagos são capazes de controlar infecções com patógenos 

intracelulares a partir da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) (BOGDAN, 2001, 

DAGNINO et al., 2015, MUKBEL et al., 2007). Frente ao observado, sugere-se que a 

atividade leishmanicida observada pela fração Acetato de Etila, independente da liberação de 

NO, possa ser dependente da liberação de ROS por estas células, bem como estar envolvida 

em processos celulares de ativação enzimática inéditos e produção de moléculas ainda 

desconhecidas, instigando o contínuo estudo do látex da planta S. umbellatum. 
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Figura 20: Dosagem de Óxido Nítrico de Macrófagos Infectados com promastígotas de l. amazonensis e 

tratados com as frações obtidas do látex da planta S. umbellatum in vitro. Na figura A, observamos o grupo 

tratado com a fração Acetato de Etila; B, grupo tratado com a fração Etanólica; C, grupo tratado com a fração 

Clorofórmica; D, grupo tratado com a fração Hexânica. Grupo “meio” representa macrófagos não infectados, 

enquanto “meio+L.a.” representa macrófagos infectados com L. amazonensis e não tratados; o grupo 

“IFN+LPS” representa macrófagos infectados com promastígotas de L. amazonensis e estimulados com IFN-γ e 

LPS. Os resultados estão expressos em média ± EPM. São considerados estatisticamente significantes os 

resultados com *p<0,0001 comparados ao grupo controle (ANOVA One Way seguido de teste de Bonferroni). 
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5. Conclusão 

 

 
I. A análise cromatográfica das frações Acetato de Etila, Etanólica, 

Clorofórmica e Hexânica apresentaram cromatogramas com perfis não 

identificados em softwares e em bibliografias, sugerindo a presença de 

compostos inéditos. 

II. As frações Acetato de Etila, Etanólica, Clorofórmica e Hexânica foram 

capazes de exercer atividade leshmanicida contra promastígotas de L. 

amazonensis in vitro no tempo de 48h, justificando a possível atividade 

antiparasitária creditada à planta S. umbellatum. 

III. A fração Acetato de Etila foi capaz de exercer atividade leishmanicida contra 

amatígotas de L. amazonensis in vitro por mecanismos independentes da 

produção NO, sugerindo que a atividade antiparasitária creditada à planta S. 

umbellatum seja de responsabilidade de algum composto inédito presente 

nesta fração.  
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6. Perspectivas Futuras 

 

I. Elucidação das estruturas químicas dos compostos presentes nas frações 

obtidas do látex da planta S. umbellatum. 

II. Avaliação do perfil de citocinas/quimiocinas liberadas por macrófagos 

infectados por L. amazonensis e tratadas com as frações em estudo. 

III. Pesquisa de interferência na liberação de ROS por macrófagos infectados e 

tratados. 

IV. Repetição dos experimentos com os compostos isolados, a fim de creditar a 

atividade observada ao composto responsável. 

V. Realizar testes farmacocinéticos e reprodução sintética do composto 

leishmanicida para realização de testes in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 
ABDELWAHED, W.; DEGOBERT, G.; STEINMESSE, S,; FESSI, H. Freeze-drying of 

nanoparticles: Formulation, process and storage considerations. Advanced Drug Delivery 

Reviews 58 .2006.  1688–1713 

 

AFONSO-CARDOSO, S.R.; RODRIGUES, F.H.; GOMES, M.A.B.; SILVA, A.G.; ROCHA, 

A.; GUIMARÃES, A.H.B.; CANDELORO, I.; FAVORETO-JR, S.;. FERREIRA, M.S. & 

SOUZA, M.A. Protective effect of lectin from Synadenium carinatum on Leishmania 

amazonensis infection in BALB/c mice. Korean Journal of Parasitology. 2007 

 

ALANÍS A.D.; CALZADA, F.; CERVANTES, J.A.; TORRES, J.; CEBALLOS, G.M. 

Antibacterial properties of some plants used in Mexican traditional medicine for the 

treatment of gastrointestinal disorders. J Ethnopharmacol 2005  

 

ALBUQUERQUE, H. N.; ALBUQUERQUE, I. C. S.; MENEZES, I. R.; MONTEIRO, J. A.; 

BARBOSA, A. R.; CAVALCANT, M. L. F. Utilização da Maniçoba (Manihot glaziowii 

Mull., Euphorbiaceae) na caça de aves em Sertânia-PE. Revista de Biologia e Ciências da 

Terra. 2004 

 

ALONSO-CASTRO, A.J., ORTIZ-SANCHÉZ, E., DOMÍNGUEZ, F., LÓPEZ-TOLEDO, G., 

CHÁVEZ, M., ORTIZ-TELLO, A.J., GARCÍA-CARRANCÁ, A. Antitumor effect os 

Croton lechleri Mull. Arg. (Euphorbiaceae). Journal of Ethnopharmacology. 2012.  

 

AL-SOKARI, S.S., ALI, N.A., MONZOTE, L., AL-FATIMI, M.A. Evaluation of 

Antileishmanial Activity of Albaha Medicinal Plants against Leishmania amazonensis. 

Biomed Research International. 2015. 

 

ALVAR J, VÉLEZ ID, BERN C, HERRERO M, DESJEUX P, CANO J, ET AL. 

Leishmaniasis worldwide and global estimates of its incidence. PLoS One. 2012 

 

ALVES, R. R. N.; SILVA, A. A. G. ; SOUTO, W. M. S.; BARBOZA R. R. D. Utilização e 

comércio de plantas medicinais em campina grande, PB, Brasil. Revista Eletrônica de 

Farmácia, 2007 

 

ANTINARELLI, L.M.R., PINTO, N.C., SCIO, E., COIMBRA, E.S. Antileishmanial 

activity of some Brazilian plants, with particular reference to Casearia sylvestris. Annals 

of the Brazilian Academy of Sciences. 2015. 

 

BADARO R., JONES T.C., CARVALHO E.M., SAMPAIO D., REED SG.., BARRAL A., et 

al. New perspectives on a subclinical form of visceral leishmaniasis. The Journal of 

Infectious Diseases. 1986. 

 

BAFOR, M.; SMITH, M. A.; JONSSON, L.; STOBART, K.; STYMNE, S. Ricinoleic acid 

biosynthesis and triacylglycerol assembly in microsomal preparations from developing 

castor-bean (Ricinus communis) endosperm. Biochemical Journal. 1991 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22301443


69 
 

BARRAL, A., PEDRAL-SAMPAIO, D., GRIMALDI JÚNIOR, G., MOMEN, H., 

MCMAHON-PRATT, D.,RIBEIRO DE JESUS, A., ALMEIDA, R., BADARO, R., 

BARRAL-NETTO, M., CARVALHO, E.M.,JOHNSON JR., W.D., Leishmaniasis in Bahia, 

Brazil: evidence that Leishmania amazonensis produces a wide spectrum of clinical 

disease. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 1991. 

 

BATES PA. Leishmania sand fly interaction: progress and challenges. Current Opinion in 

Microbiology. 2008. 

 

BERN C, MAGUIRE JH, ALVAR J. Complexities of assessing the disease burden 

attributable to leishmaniasis. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2008.  

 

BOGDAN C. Nitric oxide and the immune response. Nature Immunology. 2001 

 

BORGES, R.; NASCIMENTO, M.V.M.; CARVALHO, A.A.V.; VALADARES, M.C.; DE 

PAULA, J.R.; COSTA, E.A.; CUNHA, L.C. Antinociceptive and Anti-inflamatory 

Activities of the Ethanolic Extract from Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiaceae) 

Leaves and It Fractions. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013. 

 

BRAGA, L.C.; SHUPP, J.W.; CUMMINGS, C.; JETT, M.; TAKAHASHI, J.A.; CARMO, 

L.S. Pomegranate extract inhibits Staphylococcus aureus growth and subsequent 

enterotoxin production. J Ethnopharmacol. 2005  

 

CALLAGHAN, S., SOUZA, D. P.; ISAAC, A.; WANG, Q.; HODKINSON, L.; 

OLSHANSKY, M.;ERWIN, T.; APPELBE, B.; TULL, D.; ROESSNER, U.; BACIC, A.; 

MCCONVILLE, M. J.; LIKIC, V. PyMS: a Python toolkit for processing of gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS) data. Application and comparative study 

of selected tools. Biomedical Informatics. 2012. 

 

CARRILLO, C.; CAVIA, M. M.; TORRE, A. Role of oleic acid in immune system; 

mechanism of action; a review. Nutrición Hospitalaria. 2012 

 

COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S. Introdução a métodos 

Cromatográficos. Editora da Unicamp. 7ª edição. 1997. 

 

CONVIT, J., ULRICH, M., FERNÁNDEZ, C.T., TAPIA, F.J., CÁCERES-DITTMAR, G., 

CASTÉS, M.,RONDÓN, A.J.The clinical and immunological spectrum of American cuta-

neous leishmaniasis. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 

1993. 

 

COSTA, L. L. G.;DAVID, V. C.; PINTO, R. M. C.; MINOZZO, B. R; JUNIOR, V. A. 

K.;CAMPOS, L. A.; SILVA, R. Z.; BELTRAME, F. L. Anti-ulcer activity of Synadenium 

grantii látex. Brazilian Journal of Pharmacognosy. 2012. 

 

CRAGG, G.M. & NEWMAN,  D.J. Natural products: a continuing source of novel drug 

leads. Biochim Biophys Acta. 2013 . 

 

CUNHA, L. C.; AZEREDO, F. S.; MENDONÇA, A. C. V.; VIEIRA, M. S.; PUCCI, L. L.; 

VALADARES, M. C.; FREITAS, H. O. G.; SENA, A. S.; LINO-JUNIOR, R. S. Avaliação 

http://www.ajtmh.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13695274
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13695274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cragg%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23428572
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Newman%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23428572
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23428572/


70 
 

da toxicidade aguda e subaguda, em ratos, do extrato etanólico das folhas e do látex de 

Synadenium umbellatum Pax. Brazilian Journal of Pharmacognosy, 2009 

 

______, M.G.; FRANCHIN, M.; GALVÃO, L.C.; RUIZ, A.L.; CARVALHO, J.E.; 

IKEGAKI, M.; ALENCAR, S.M.; KOO, H.; ROSALEN, P.L. Antimicrobial and 

antiproliferative activies of stingless bee Melipona scutellaris geopropolis. BMC 

Complementary and alternative Medicina. 2013 

 

DA MATA, N.D.; DE SOUSA, R.S.; PERAZZO, F.F.; CARVALHO, J.C.; The 

participation of Wajãpi women from the State of Amapá (Brazil) in the traditional use 

of medicinal plants - a case study. J Ethnobiol Ethnomed. 2012 

 

DA MOTA, M.F.; BENFICA, P.L.; BATISTA, A.C.; MARTINS, F.S.; DE PAULA, J.R. & 

VALADARES, M.C. Investigation of Ehrlich ascites tumor cell death mechanisms 

induced by Synadenium umbellatum Pax. Journal of Ethnopharmacology. 2012.  

 

DAGNINO, A.P. Atividade Leishmanicida de Extratos e Compostos de Espécies de 

Hypericum. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA). 2015. 

 

_________, A.P., BARROS, F.M.C., CCANA-CCAPATINTA, G.V., PROPHIRO, J.S., 

VON POSER, G.L., ROMÃO, P.R.T. Leishmanicidal Activity of Lipophilic Extracts os 

fome Hypericum species. Phytomedicine. 2015. 

 

DEGANE, A. L. G.; CASS, Q. B.; VIEIRA, P. C. Cromatografia, um breve ensaio. 

Química Nova Escola. 1998. 

 

DESJEUX, P. Global control and Leishmania HIV co-infection. Clin Dermatol. 1999. 

 

DEV, S. Ancient-modern concordance in ayurvedic plants: Some examples. Environ 

Health Persp. 1999. 

 

DING, H.  Extracts and Constituents of Rubus chingii with 1,1-Diphenyl-2-

Picrylhydrazyl (DPPH) Free Radical Scavenging Activity. International Journal of 

Molecular Sciences. 2011 

 

DOW CORNING Corporation. Manuseio seguro de polissiloxanos contendo hidreto de 

silício. Formulário No. 24-711B-11. Agosto, 2008. 

 

ESTEVES-PEDRO, N.M.; RODAS, A.C.; DAL BELO C.A.; OSHIMA-FRANCO, Y.; DOS 

SANTOS, M.G., LOPES, P.S. Implementation of the three Rs in the human hazard 

assessment of Brazilian medicinal plants: an evaluation of the cytotoxic and genotoxic 

potentials of Dipteryx alata Vogel. Altern Lab Anim. 2011  

 

FÉLIX-SILVA, J.; SOUZA, T.; MENEZES, Y.A.S.; CABRAL, B.; CÂMARA, R.B.G.; 

SILVA-JUNIOR, A.A..;  ROCHA, H.A.O.; REBECCHI, I.M.M.; ZUCOLOTTO, S.M.; 

FERNANDES-PEDROSA, M.F. Aqueous Leaf Extract of Jatropha gossypiifolia L. 

(Euphorbiaceae) Inhibits Enzymatic and Biological Actions of Bothrops jararaca Snake 

Venom PLoS One. 2014 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=da%20Mata%20ND%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23253214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Sousa%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23253214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perazzo%20FF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23253214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carvalho%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23253214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23253214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Esteves-Pedro%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21639681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodas%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21639681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dal%20Belo%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21639681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oshima-Franco%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21639681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=dos%20Santos%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21639681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=dos%20Santos%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21639681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lopes%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21639681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21639681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%26%23x000e9%3Blix-Silva%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20T%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menezes%20YA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabral%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%26%23x000e2%3Bmara%20RB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva-Junior%20AA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rocha%20HA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rebecchi%20IM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zucolotto%20SM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandes-Pedrosa%20MF%5Bauth%5D


71 
 

GARCÍA-HERNÁNDEZ, R., MANZANO, J.I., CASTANYS, S., GAMARRO, F.,. 

Leishmania donovani develops resistance to drug combinations. PLoS Negl. Trop. Dis. 

2012. 

 

GOCAN, S. Stationary Phases for Thin-Layer Chromatography. Journal of 

Chromatographic Science. 2002. 

 

GOMES, L.M.A.; DE ANDRADE, T.M.; SILVA, J.C.; DE LIMA, J.T.; QUINTANS-

JUNIOR, J.; ALMEIDA, J.R.G.S. Phytochemical screening and anti-inflammatory 

activity of Cnidoscolus quercifolius (Euphorbiaceae) in mice. Pharmacognosy Res. 2014. 

 

GONTIJO, B. & CARVALHO, M.L.R. American cutaneous leishmanisis. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 2003. 

 

HALLIWELL B. Phagocyte-derived reactive species: salvation or suicide? Trends 

Biochem Sci. 2006. 

 

HEDA, A.A.; KATHIRIYA, J.M.; GADADE, D.D.; PURANIK, P.K. Development and 

Validation of RP-HPLC Method for Simultaneous Determination of Granisetron and 

Dexamethasone. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011. 

 

HOMMEL M. Visceral leishmaniasis: biology of the parasite. J Infect 1999. 

 

HUANG, S.; PANG, J.H.; YANG. R. Anti-cancer Effects of Phyllanthus urinaria and 

Relevant Mechanisms. Chang Gung Medical Journal. 2010. 

 

IMAN, M.U.; AZMI, N.H.; BHANGER, M.I.; ISMAIL, N.; ISMAIL, N. Antidiabetic 

Properties of Germinated Brown Rice: A Systematic Review. Evidence-based 

Complementary and Alternative Medicine. 2012. 

 

JAFARI, F., NOURIAN, A., FAZAELI, A., YAZDINEZHAD, A., HANILOO, A. In vitro 

Acetivitu of Alkanna frigida extracts in comparison with glucantime against Leishmania 

major. Iran J Microbiology. 2013.  

 

JAIN, P.; BHUIYAN, M.H.; HOSSAIN, K.R.; BACHAR, S.C. Antibacterial and 

antioxidant activities of local seeded banana fruits. Afr. J. Pharm. Pharmacol. 2011. 

 

_______, P.S.; KHATAL, R.N.; SURANA, S.J. Quantitative Determination of 

Ciprofibrate in Tablets by Derivative UV Spectroscopy and RP-HPLC Method. Indian 

Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012. 

 

JAMIL, M.; HAQ, I.U.; MIRZA, B.; QAYYUN, M. Isolation of antibacterial compounds 

from Quercus dilatata L. through bioassay guided fractionation. Annals of Clinical 

Microbiology and Antimicrobials. 2012. 

 

JOSHI, S.; BATHIA, C.; BAL, C.S.; RAWAT, M.S.M. Quantization of Dextromethorphan 

and Levocetirizine in Combined Dosage form Using a Novel Validated RP-HPLC 

Method. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012. 

 



72 
 

KAPOOR, L.D. Handbook of ayurvedic medicinal plants. CRC Press; Boca Raton, FL: 

1990 

KHAN, R.A.; KHAN, M.R.; SAHREEN, S.; AHMED, M. Assesment of flavonoides 

contents in vitro antioxidant activity of Launaea procumbens. Chemistry Central Journal. 

2012 

 

KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. A conservação do Cerrado brasileiro. Mega 

diversidade. 2005 

 

KOEK, M. M.; JELLEMA, R. H.; GREEF, J.; TAS, A. C.; HANKEMEIER, T. Quantitative 

metabolomics based on gas chromatography mass spectrometry: status and 

perspectives. Metabolomics. 2011. 

 

KONNO, K.; HIRAYAMA, C.; NAKAMURA, M.; TATEISHI, K.; TAMURA, Y.; 

HATTORI, M. & KOHNO, K. Papain protects papaya trees from herbivorous insects: 

role of cysteine proteases in latex. The Plant Journal. 2003 

 

LAGE, P.S., ANDRADE, P.H.R., LOPRES, A.S., FUMAGALLI, M.A.C. et al. Strychnos 

pseudoquina and Its Purified Compounds Present an Effective In Vitro Antileishmanial 

Activity. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013. 

 

LAPORTE, JR; TOGNONI G. Principios de epidemiologia del medicamento. Salvat. 

Barcelona. 1983. 

 

LASKAY T, VAN ZANDBERGEN G, SOLBACH W. Neutrophil granulocytes--Trojan 

horses for Leishmania major and other intracellular microbes? Trends Microbiol. 2003. 

 

LEE, C. H.; HSU, K. H.; WANG, S. Y.; CHANG, T. T.; CHU, F. H.; SHAW, J. F. Cloning 

and Characterization of the Lanosterol 14r-Demethylase Gene from Antrodia 

cinnamomea. The Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2010. 

 

LEITE, T.C.C.; SENA, A.R.; SILVA, T.G.S.; SAMTOS, A.K.A.; UETANABARO, A.P.T.; 

BRANCO, A. Antimicrobial activity of Marcetia DC species (Melastomataceae) and 

analysis of its flavonoids by reverse phase-high performance liquid chromatography 

coupled-diode array detector. Pharmacognosy Magazine. 2012. 

 

LI, X. Q.; SONG, A. H.; LI, W.; CHEN, X. H.; BI, K. S. Analysis of the Fatty Acid from 

Bupleurum Chinense DC in China by GC-MS and GC-FID. Pharmaceutical Society of 

Japan. 2005. 

 

LI, Z.; YANG, Y.; XIE, D.; ZHU, L.; ZHANG, Z.; LIN, W. Identification of Autotoxic 

Compounds in Fibrous Roots of Rehmannia (Rehmannia glutinosa Libosch.). PLoS 

ONE. 2012. 

 

LIAO,  J.C.; DENG, J.S.; LIN YC, L.C.;  LEE M.M.; HOU W.C.; HUANG, S.S.;  HUANG 

G.J. Antioxidant, Antinociceptive, and Anti-Inflammatory Activities from Actinidia 

callosa var. callosa In Vitro and In Vivo.  Evidence-Based Complementary Alternaternative 

Medicine. 2012. 

 

http://www.phcog.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liao%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deng%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hou%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23227095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ACTINIDIA+CALLOSA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ACTINIDIA+CALLOSA


73 
 

LUIZE PS, TIUMAN TS, MORELLO LG, MAZA PK, UEDA-NAKAMURA T, FILHO 

BPD, et al. Effects of medicinal plant extracts on growth of Leishmania (L.) 

amazonensis and Trypanosoma cruzi. Braz J Pharm Sci. 2005. 

 

MA, G.; GUO, W.; ZHAO, L.; ZHENG, Q.; SUN, Z.; WEI, J.; YANG, J.; XU, X. Two New 

Triterpenoid Saponins from the Root of Platycodon grandiflorum. Chemical 

Pharmacological Bull. 2012. 

 

MACHADO, A. A.; NAKASHIMA,T.; SILVA, W. A.; KRÜGER, E. R. Contribuições ao 

estudo fitotquímico e citotóxico de Synadenium carinatum Boiss (Euphorbiaceae). 
Revista Eletrônica de Farmácia. 2011. 

 

MADUREIRA, A. M.; DUARTE, M. T.; PIEDADE, M. F. M., ASCENSO, J. R. & 

FERREIRA, M. J. U. Isoprenoid Compounds from Euphorbia portlandica. X-ray 

Structure of Lupeportlandol, a New Lupane Triterpene. Journal of The Brazilian 

Chemical Society. 2004. 

 

MAHMOUDVAND, H., SHARIFIFAR, F., RAHMAT, M.S., TAVAKOLI, R. et al. 

Evaluation of Antileishmanial Activity and Citotoxicity of the Extracts of Berberis 

vulgaris and Nigella sativa against Leishmania tropica. J Vector Borne Dis. 2014. 

 

MARIZ, S.R.; BORGES, A.C.R.; MELO-DINIZ, M.F.F.; MEDEIROS, I.A. Possibilidades 

terapêuticas e riscos toxicológicos de Jatropha gossypiifolia L.: uma revisão 

narrativa. Rev Bras Plantas Med. 2010. 

 

________, S.R.; CERQUEIRA, G.S.; ARAÚJO, W.C.; DUARTE, J.C.; MELO, A.F.M.; 

SANTOS, H.B.; OLIVEIRA, K.; DINIZ, M.F.F.D. & MEDEIROS, I.A. Estudo toxicológico 

agudo do extrato etanólico de partes aéreas de Jatropha gossypiifolia L. em ratos. 

Revista Brasileira de Farmacognosia. 2006 

 

MEDEIROS, S. S. Esteróides vegetais e colesterol. Porto,. Monografia (Graduação em 

Nutrição). Faculdade de Ciências e Nutrição. Universidade do Porto. 2009. 

 

MEDINA, I. O.; GARCIA, F. J. E.; FARTAN, J. N.; FIGUEROSA, M. S. Genetic variation 

in Mexican Jatropha curcas L. estimated with seed oil fatty acids. Journal of Oleo Science. 

2011. 

 

MELO-REIS, P.R.; BEZERRA, L.S.A.; VALE, M.A.A.B.; CANHÊTE, R.F.R. & CHEN, L. 

Assessment of the mutagenic and antimutagenic activity of Synadenium umbellatum 

Pax latex by micronucleus test in mice. Brazilian Journal of Biology. 2011. 

 

MIRANDA, M.M., PANIS, C., SILVA, S.S., MACRI, J.A. Kaurenoic Acid Possesses 

Leishmanicidal Activity by Triggering a NLRP12/IL-1β/cNOS/NO Pathway. Mediators 

Inflamm. 2015. 

 

MOHAMMED, T.; ERKO, B.; GIDAY, M. Evaluation of antimalarial activity of leaves 

of Acokanthera schimperi and Croton macrostachyus against Plasmodium berghei in 

Swiss albino mice. BMC Complement Altern Med. 2014. 

 



74 
 

MOLYNEUX DH. Current public health status of the Trypanosomiases and 

Leishmaniases. In: Hide G, Mottran JC, Coombs GH et al. (Editors), Trypanosomiasis and 

Leishmaniasis: Biology and Control. CAB International, Oxford, UK. 1997. 

 

MONZOTE L, MONTALVO AM, SCULL R, MIRANDA M, ABREU J. Activity, toxicity 

and analysis of resistance of essential oil from Chenopodium ambrosioides after 

intraperitoneal, oral and intralesional administration in BALB/c mice infected with 

Leishmania amazonensis: a preliminary study. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2007. 

 

MUKBEL RM, PATTEN C JR, GIBSON K, GHOSH M, PETERSEN C, JONES DE. 

Macrophage killing of Leishmania amazonensis amastigotes requires both nitric oxide 

and superoxide. Am J Trop Med Hyg. 2007. 

 

MUTHURAMAN, A.; SOOD, S. The antiinflammatory potential of phenolic compounds 

from Emblica officinalis L. in rat. Inflammopharmacology. 2011. 

 

MUTISO, J.M., MACHARIA, J.C., KIIO, M.N., ICHAGICHU, J.M., RIKOI, H., GICHERU, 

M.M. Development of Leishmania vaccines: predicting the future from past andpresent 

experience. J. Biomed. Res. 2013. 

 

NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11ª Ed. Atheneu. 2010. 

 

__________. Parasitologia Humana. 12ª Ed. Atheneu. 2011. 

 

 

NOGUEIRA, I. A. L; LEÃO, A. B. B.; VIEIRA, M. de S.; BENFICA, P. L.; BOZINIS, M. C. 

V. Efeito citotóxico do Synadenium umbellatum. Anais da XV Semana Científica 

Farmacêutica, Goiânia: UFG, 2007 

 

___________, I.A.; LEÃO, A.B.; VIEIRA, M.S.; BENFICA, P.L.; DA CUNHA, L.C. & 

VALADARES, M.C. Antitumoral and antiangiogenic activity of Synadenium umbellatum 

Pax. Journal of Ethnopharmacology. 2008 

 

OGBUEWU, I.P, UNAMBA-OPARAH, I.C., ODOEMENAM, V.U., ETUK, I.F., OKOLI, 

I.C. The potentiality of medicinal plants as the source of new contraceptive principles in 

males. North American Journal of Medical Sciences. 2011. 

 

OLIVEIRA A.M.; SANTOS A.G.; DOS SANTOS R.A.; CSIPAK A.R.; OLIVATO C.; et al. 

Ethanolic extract of Casearia sylvestris and its clerodane diterpen (caseargrewiin F) 

protect against DNA damage at low concentrations and cause DNA damage at high 

concentrations in mice’s blood cells. Mutagenesis. 2009. 

 

ORTÊNCIO, W. B. Medicina popular do Centro-Oeste. 2ª Edição. Brasília: Thesaurus. 

1997. 

 

OÉDRAOGO, M.; KONATÉ, K.; LEPENGUÉ, A.N.; SOUZA, A.; BATCHI, B.M.; 

SAWADOGO, L.L. Free radical scavenging capacity, anticandicidal effect of bioactive 

compounds from Sida Cordifolia L., in combination with nystatin and clotrimazole and 

their effect on specific immune response in rats. Annals of Clinica Microbiology and 

Antimicrobials. 2012. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Oliveira%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19736218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=dos%20Santos%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19736218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dos%20Santos%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19736218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Csipak%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19736218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olivato%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19736218


75 
 

PACE D. Leishmaniasis. J Infect. 2014. 

 

PAL, D., BHATTACHARYA, S., BAIDYA, P., DE, B.K., PANDEY, J.N., BISWAS, M. 

Antileish-manial activity of Polyalthia longifolia leaf extract on the in vitro growth 

ofLeishmania donovani promastigotes. Glob. J. Pharmacol. 2011. 

 

PANDEY, A.; BIGONIYA, P.; RAJ, V.; PATEL, K.K. Pharmacological screening 

of Coriandrum sativum Linn. for hepatoprotective activity. Journal of Pharmacy 

And Bioallied Sciences. 2011. 

 

QUEIROZ,A.C., DIAS, T.L.M.F., DA MATTA, C.B.C., SILVA, H.A.C., et al. 

Antileishmanial activity of medicinal plants used in endemic areas in northeastern 

Brazil. Evidence-Based Complementary Alternative Medicine. 2014. 

 

RAMOS, A.P.S. ; Gaban, L ; OLIVEIRA, S.H.P. ; RAMOS, C.D.L.  Antibacterial and 

Anti-inflamatory properties of Synadenium umbellatum Pax (Euphorbiaceae) 'in vitro'. 

In: III Simpósio Internacional de Plantas Medicinais e Nutracêuticos, 2012 

 

RAO, K.V.K.; BOUKLI, M.N.; SAMIKKANNU, T.; CUBANO, L.A.; DAKSHAYANI, 

B.K.; NAIR, M.P.N.  Chemopreventive Potential of an Ethyl Acetate Fraction from 

Curcuma Longa is Associated with Upregulation of p57
kip2 

and Rad9 in the PC-3M 

Prostate Cancer Cell Line.  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 13, 2012 

 

RAO, K.V.K.; BOUKLI, M.N.; SAMIKKANNU, T.; CUBANO, L.A.; DAKSHAYANI, 

B.K.; NAIR, M.P.N. Proteomics Profiling and Cytotoxic Effect of Curcuma longa on 

Prostate Cancer. The Open Proteomics Journal, 2011. 

 

RAPOSO, M.F.; DE MORAIS, R.M.; BERNARDO DE MORAIS, A.M. Bioactivity and 

applications of sulphated polysaccharides from marine microalgae. Mar Drugs. 2013 

 

REDDY, M.K.; GUPTA, S.K.; JACOB, M.R.; KHAN, S.I.; FERREIRA, D. Antioxidant, 

antimalarial and antimicrobial activities of tannin-rich fractions, ellagitannins and 

phenolic acids from Punica granatum L.  Med. 2007. 

 

REITHINGER, R., DUJARDIN, J.C., LOUZIR, H., PIRMEZ, C., ALEXANDER, B., 

BROOKER, S. Cutaneous leishmaniasis. Lancet Infect. 2007. 

 

RIZK Y.S., FISCHER A., CUNHA, M.D.E.C., RODRIGUES, P.O., MARQUES M.C., et al. 

In vitro activity of the hydroethanolic extract and biflavonoids isolated from Selaginella  

sellowii on Leishmania (Leishmania) amazonensis. Memórias do Instituto Osvaldo Cruz. 

2014. 

 

RODRIGUES E. & CARLINI E.A. Plants used by a Quilombola group in Brazil with 

potential central nervous system effects. Phytotherapy Research18: 748–753. 2004   

 

_______________________________. Plants with possible psychoactive effects used by 

the Krahô Indians, Brazil. Phytotherapy Research18: 748–753. 2006   

 

http://www.jpbsonline.org/
http://www.jpbsonline.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raposo%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23344113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Morais%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23344113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bernardo%20de%20Morais%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23344113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23344113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizk%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25591109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fischer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25591109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cunha%20Mde%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25591109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodrigues%20PO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25591109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marques%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25591109


76 
 

RODRIGUES, E. Plants and Animals Utilized as Medicines in the Jaú National Park 

(JNP), Brazilian Amazon. Phytotherapy Research. 2006. 

 

ROGERIO, A.P.; CARDOSO, C.R.; FONTANARI, C.; SOUZA, M.A.; AFONSO-

CARDOSO, S.R.; et al. Anti-asthmatic potential of a D-galactose-binding lectin from 

Synadenium carinatum latex. Glycobiology. 2007. 

 

ROJAS, E.; LLINAS, P.; RODRIGUEA-ROMERO, A.; HERNANDEZ, C.; LINARES, M.; 

ZANTENO, E. LASCURAIN, R. Havein, an Allergenic lectin from rubber latex, activates 

human neutrophils oxidadtive burst. Glycoconjugate Journal. 2001. 

 

ROMÃO, P.R., FONSECA, S.G., HOTHERSALL, J.S., NORONHA-DUTRA, A.A., 

FERREIRA, S.H., CUNHA,F.Q. Glutathione protects macrophages and Leishmania 

major againstnitric oxide-mediated cytotoxicity. Parasitology. 1999. 

 

SAMPATH, K.P. K.; BHOWMIK, D.; DURAIVEL, S.; UMADEVI, M. Traditional and 

medicinal uses of Banana. J. Pharmacogn. Phytochem. 2012. 

 

SÁNCHEZ-CAÑETE, M.P., CARVALHO, L., PÉREZ-VICTORIA, F.J., GAMARRO, F., 

CASTANYS, S. Low Plasma membrane expression of the miltefosine transport complex 

renders Leishmania braziliensis refractory to the drug. Antimicrob. Agents Chemother. 

2009. 

 

SANGEETHA, J. & VIJAYALAKSHMI K. Antimicrobial activity of rind extracts of 

Punica granatum Linn. The Bioscan. 2011. 

 

SANTOS, M. H.; MÉGDA, J.; CRUZ, P. B. M.; MARTINS, F. T. MOREIRA, M. E. C. Um 

espalhador de baixo custo de fase estacionária em placas para cromatografia em camada 

delgada. Química Nova. 2007. 

 

SÁTIRO, L.N. & ROQUE, N. The family Euphorbiaceae on the sand dunes of the middle 

São Francisco River, Bahia State, Brazil. Acta Bot Bras. 2008  

 

SCHANTZ, M.M. Pressure Liquid Extraction in Envioromental Analysis. Anal 

Bioanalitic Chemical. 2006 

 

SCHECHTER, S.P.; BRUNS, T.D. A Common Garden Test of Host-Symbiont Specificity 

Supports a Dominant Role for Soil Type in Determining AMF Assemblage Structure in 

Collinsia sparsiflora. PLos One. 2013 

 

SCHNEIDER, R. C. S.; ALVES, D. M.; LARA, L. R. S.; PONS, E. L.; CAMARÃO E. B.; 

MARTINELLI, M. Componentes minoritários do óleo de mamona (Ricinus comunnis L.) 

TECNO-LÓGICA. 2007 

 

SHABBIR, A; SHAHZAD, M; MASCI, P; GOBE, GC
. 

Protective activity of medicinal 

plants and their isolated compounds against the toxic effects from the venom of Naja 

(cobra) species. J Ethnopharmacol. 2014. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shabbir%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25291011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shahzad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25291011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Masci%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25291011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gobe%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25291011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25291011


77 
 

SHAHI, J.; SINGH, A. Effect of bioactive compounds extracted from uphorbious plants 

on hematological and biochemical parameters of Channa punctatus. Revista do Instituto 

de Medicina Tropical de São Paulo. 2011 

 

SIDDIQUI, M.J.A.; ISMAIL, Z.; SAIDAN, N.H. Simultaneous determination of secondary 

metabolites from Vinca rosea plant extractives by reverse phase high performance liquid 

chromatography. Pharmacognosy Magazine. 2011 

 

SILVA, A.C.; DE FARIA, D.E.; BORGES, N.B.; DE SOUZA, I.A.; PETERS, V.M. & 

GUERRA, M.O. Toxicological screening of Euphorbia tirucalli L.: developmental toxicity 

studies in rats. Journal of Ethnopharmacology. 2007. 

 

SILVA, M. S. S.; CITÓ, A. M. G. L.; CHAVES, M. H.; LOPES, J. A. D. Triterpenóides 

tipo cicloartano de própolis de Teresina - PI. Química Nova. 2005. 

 

SILVA, R.R., SILVA, B.J., RODRIGUES, A.P., FARIAS, L.H., et al. In vitro Biological 

Action of Aqueous Extract From Roots of Physalis angulata Against Leishmania 

(Leishmania) amazonensis. BMC Complement Altern Med. 2015.  

 

SOUZA, M.A.; PEREIRA, F.A.; CARDOSO, C.R.B.; SILVA, A.G.; et al. Isolation and 

partial characterization of a D-galactosebinding lectin from the latex of Synadenium 

carinatum. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2005. 

 

STITI, N. & HERTMANN, M. A. Nonsterol Triterpenoids asMajor Constituents of Olea 

europaea. Journal of Lipids. 2012. 

 

SUNDAR S. Drug resistance in Indian visceral leishmaniasis. Trop Med Int Health. 2001 

 

TAYADE, A. B.; DHAR, P., KUMAR, J.; SHARMA, M.; CHAUHAN, R. S.; et al. 

Chemometric Profile of Root Extracts of Rhodiola imbricata Edgew. with Hyphenated 

Gas Chromatography Mass Spectrometric Technique. Plos One. 2013 

 

THUILLE, N.; FILLE, M.; NAGL, M. Bactericidal activity of herbal extracts. Int J Hyg 

Environ Health. 2003  

 

TSUMBU, C.N.; DEBY-DUPONT, G.; TITS, M.; ANGENOT, L.; FREDERICH, M.; et al. 

Polyphenol Content and Modulatory Activities of Some Tropical Dietary Plant Extracts 

on the Oxidant Activities of Neutrophils and Myeloperoxidase. International Journal of 

Molecular Sciences. 2012 

 

TURNER, V.W. Symbols in ndembu ritual. In Closed Systems and Open Mind: The  

Limits of Naivety in Social Anthropology, Gluckman M (ed.). Oliver and Boyd: London. 

1964. 

 

UPADHYAY A., CHATTOPADHYAY, P., GOYARY, D., MAZUMDER, P.M., VEER, V. 

Euphorbia hirta Accelerates Fibroblast Proliferation and Smad-mediated Collagen 

Production In Rat Excision Wound. Pharmacogn Mag. 2014. 

 

VILA-NOVA, N.S., MORAIS, S.M., FALCÃO, M.J., MACHADO, L.K., BEVILÁQUA, 

C.M. et al. Leishmanicidal Activity and Cytotoxicity of Compounds from Two 

http://www.phcog.com/


78 
 

Annonaceae Species Cultivated in Northeastern Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. 2011. 

 

WANG, Z.H.; LIU, H.P.; ZANG, Y.C.; GUO, L.Q.; LI, Z.X.; SHI, X.F. Anticancer 

Potential of Euphorbia helioscopia L Extracts Against Human Cancer Cells. 

Anatomical Record. 2012. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). First WHO report on neglected tropical 

diseases 2010: working to overcome the global impact of neglected tropical diseases. 

2010. 

  

_________________________________________Control of the leishmaniases. World 

Health Organ Tech Rep Ser 2010. 

 

_________________________________________Global Health Observatory Data – 

Leishmaniasis. 2014.  

 

WONG, Y. H.; KADIR, H. A.; LING, S. K. Bioassay-Guided Isolation of Cytotoxic 

Cycloartane Triterpenoid Glycosides fromthe Traditionally UsedMedicinal Plant Leea 

indica. Hindawi Publishing Corporation. 2012. 

 

WOODE, D.R.; AIYER, H.S.; SIE, N.; ZWART, A.L.; LI, L.; SEERAM, N. P.; CLARKE, R. 

Effect of Berry Extracts and Bioactive Compounds on Fulvestrant (ICI 182,780) 

Sensitive and Resistent Lines. International Journal of Breast Cancer. 2012 

 

YANG L, CHEN HX, GAO WY. Advances in studies on chemical constituents in 

Euphorbia helioscopia and their biological activities. Chinese Traditional Herbal Drugs 

2007. 

 

YONG, V.; SCHMITZ, V.; VANNIER-SANTOS, M.A.; LIMA, A.P.C.A.; LALMANACH, 

G.; et al. Altered expression of cruzipain and a cathepsin B-like target in a Trypanosoma 

cruzi cell line displaying resistance to synthetic inhibitors of cysteine-proteinases. Mol. 

Biochem. Parasitol., Amsterdam. 2000. 

 

 

 

 


