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Cayaponia espelina (Silva Manso) Cogn., Cucurbitaceae, é uma planta conhecida popularmente 

como espelina verdadeira, é uma espécie herbácea prostrada, encontrada em campos secos e 

cerrados abertos. Metabólitos secundários relatados em Cayaponia são cucurbitacinas e 

flavonoides, sendo os mesmos de alto potencial biológico como antitumoral e antioxidante. O 

presente trabalho relata o teor de flavonoides totais (FT) e a atividade antioxidante das folhas da 

C. espelina. Folhas secas e moídas (40 g) foram submetidas à extração exaustiva com EtOH 95% 

obtendo-se o extrato bruto etanólico (4 g). 3,5 do extrato foram suspensos em MeOH:H2O (8:2) e 

submetida a uma partição líquido-líquido, obtendo frações CH2Cl2 (0,28 g), AcOEt (0,56 g), n-

BuOH (0,70 g) e hidrometanólica (1,25 g). Os resultados de flavonoides totais foram obtidos 

pelo método com AlCl3, expressos como equivalentes de rutina (ER) por g de amostra (Tabela 

1). O extrato bruto apresentou 259,0 ± 13,7 mg ER/g de extrato. Dentre as frações, a AcOEt 

mostrou o maior teor de flavonoides com 558,7 ± 15,2 mg ER/g. Na análise antioxidante contra 

o radical livre DPPH todas as amostras apresentaram forte atividade, com valores da CE50 < 23 

µg.ml-1 (Tabela 1). A forte atividade antirradicalar da Fr. AcOEt pode ser atribuída à presença 

dos compostos luteolina, luteolina-4’-O-β-D-glicopiranosídeo e luteolina- 7-O-β-D-

glicopiranosídeo, todos descritos na literatura como fortes antioxidantes. Não foi observada uma 

correlação positiva entre flavonoides totais e a CE50 das amostras. Essa análise sugere que existe 

algum constituinte que contribui particularmente e mais efetivamente para ação sequestradora de 

radicais livre nas frações. 

Tabela 1. Teor de FT e atividade antioxidante contra o radical livre DPPH. 

Amostras FT (mg ER/g amostra) CE50 (μg/ml) ± DP** 

Extrato bruto 259,0±13,7 13,21 ± 0,31 

Fr. n-BuOH 421,2 ±16,0 23,07 ± 0,85 

Fr. AcOEt 558,7±15,2 5,40 ± 0,16 

Fr. CH2Cl2 379,9±5,7 18,07 ± 3,83 

Ácido ascórbico* - 5,54 ± 0,16 
*Controle positivo. **valor da CE50 corresponde à média de três repetições ± desvio padrão (DP).  
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