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Os flavonoides são um dos grupos fenólicos mais importantes e diversificados no reino vegetal e 

com diferentes atividades biológicas.¹ Esse estudo teve como objetivo avaliar a atividade anti-

inflamatória e antitumoral do canferol 3-O-β-D-glicosil-6’’-α-L-ramnosídeo, isolado de Sida 

santaremenensis Monteiro, Malvaceae. Para avaliação da atividade anti-inflamatória utilizou-se 

como métodos a cultura de macrófagos peritoneais isolados de camundongos isogênicos da 

linhagem Balb/c estimulados por lipopolissacarídeo de bactéria (LPS), determinação da 

viabilidade celular usando o método do MTT e dos níveis de óxido nítrico (NO) determinado 

pela reação de Griess. Para a avaliação antitumoral realizou-se ensaios de viabilidade celular 

com MTT em células de linhagem LH-60 para leucemia promielocítica humana. Os dados foram 

analisados utilizando o teste ANOVA seguido pelo teste de Tukey e, teste t de Student com o 

auxílio do software GraphPad Prism versão 5.0. Observamos que o canferol 3-O-β-D-glicosil-

6’’-α-L-ramnosídeo não alterou a viabilidade dos macrófagos, indicando baixa toxicidade do 

composto estudado. No entanto, as culturas estimuladas com LPS apresentaram um percentual 

de viabilidade aumentado comparado com as culturas não estimuladas, sugerindo a indução de 

proliferação celular por LPS. Por outro lado, a viabilidade celular foi reduzida pelo flavonoide 

quando este foi adicionado às culturas estimuladas com LPS, indicando que o composto pode 

apresentar efeito inibitório sobre macrófagos estimulados com LPS, sugerindo uma possível 

atividade anti-inflamatória.² Ao quantificar os níveis de óxido nítrico observou-se que o canferol 

3-O-β-D-glicosil-6’’-α-L-ramnosídeo diminuiu a produção de NO por células ativadas de forma 

significativa, corroborando com a atividade anti-inflamatória observado nas culturas de 

macrófagos estimulados. Na avaliação da atividade antitumoral não houve redução na 

viabilidade celular, indicando que a substância testada não apresenta citotoxidade contra a 

linhagem testada. Os dados revelam que o flavonoide testado apresenta possível ação anti-

inflamatória, contudo, não apresenta atividade contra leucemia promielocítica humana. 

 

Palavras-Chave: Sida santaremnensis. anti-inflamatório. antitumoral  

Referências 
¹Elisha, I., Dzoyem, J., McGaw, L., Eloff, J., 2016. The anti-arthritic, anti-inflammatory, antioxidant activity 

and relationships with total phenolics and total flavonoids of nine South African plants used 

traditionally to treat arthritis. BMC Complement. Altern. Med. 23, 16.307-318. 

http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/solr?term=author:(Ishaku%20Leo%20Elisha)
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/solr?term=author:(Jean-Paul%20Dzoyem)
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/solr?term=author:(Lyndy%20Joy%20McGaw)
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/solr?term=author:(Jacobus%20Nicolaas%20Eloff)


 

XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 
XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 

Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 
 

² Costa-Lotufo, L.V., Jimenez, P.C., Wilke, D.V., Leal, L.K., Cunha, G.M., Silveira, E.R., Canuto, K.M., 

Viana, G.S., Moraes, M.E., de Moraes, M.O., Pessoa, C., 2003. Antiproliferative effects of several 

compounds isolated from Amburana cearensis A. C. Smith. Z. Naturforsch. 58, 675-680.  

 


	Avaliação das atividades anti-inflamatória e antitumoral de flavonoide isolado de Sida santaremenensis

