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Introdução

	O cubiu (Solanum sessiliflorum) é uma solanácea arbustiva nativa da Amazônia (SILVA FILHO et al 1996). O

fruto do cubiu é bastante nutritivo, apresentando ferro, niacina, ácido cítrico e pectina (SILVA FILHO et al

1997) em sua composição. Por esta razão, é amplamente utilizado como alimento, consumido in natura ou

na forma de sucos e geleias, e como medicamento no controle de coceira da pele e redução dos níveis de

colesterol, glicose e ácido úrico no sangue (SOUZA et al 2008).

	A possível atividade farmacológica do cubiu pode estar relacionada com os compostos bioativos presentes

em sua composição química. Alguns destes compostos desempenham papel fundamental no metabolismo

antioxidante, atuando diretamente na diminuição do estresse oxidativo e consequentemente na prevenção de

patologias associadas a esta disfunção (CERQUEIRA et al 2007). Por este motivo, neste estudo buscou-se

avaliar a capacidade antioxidante do extrato do cubiu para melhor esclarecer sua relação com o metabolismo

oxidativo.

 

Objetivos

	O presente estudo tem como objetivo determinar a capacidade antioxidante do extrato hidroalcoólico do S.

sessiliflorum (cubiu) através de sua capacidade para neutralizar o radical livre estável DPPH e pela avaliação

da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) pelo método fluorimétrico da diclorofluoresceína

acetato (DCFH-DA).



 

Metodologia

	Foram preparados extratos hidroalcoólicos da polpa e sementes e da casca do cubiu. Ambos os extratos

foram macerados e colocados em contato com solução hidroalcoólica 70%. Após extração, o produto obtido

foi filtrado, rotaevaporado e em seguida liofilizado. Os extratos foram caracterizados por HPLC e observou-se

a presença de fenóis e flavonoides como ácido gálico, catequina, ácido caféico, quercetina e -caroteno.

Após caracterização por HPLC, foi determinado a capacidade antioxidante dos extratos obtidos pelo

monitoramento da sua capacidade para neutralizar o radical l ivre estável DPPH. A análise

espectrofotométrica foi utilizada para determinar o potencial de inibição de 50% (PI50) do DPPH pelo extrato

bruto, comparando-se com o PI50 de antioxidantes conhecidos como ácido ascórbico, ácido gálico e rutina.

Em seguida, foi observado seu potencial antioxidante através do ensaio da diclorofluoreceína acetato

(DCFH-DA), no qual os extratos foram adicionados em plasma e testados nas concentrações finais de 30,

100, 300 e 1000g/mL, sendo o peróxido de hidrogênio 3M utilizado como fonte de EROs.

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente com o auxílio do software SPSS verão 12.0.

 

Resultados e Discussão

O extrato da casca do cubiu apresentou menor potencial de inibição 50% (PI50) que o extrato da semente e

polpa (extrato da casca: 278,7µg/mL e extrato da semente: 309,98µg/mL). Observou-se também que os

extratos brutos apresentaram valores elevados em comparação com os padrões antioxidantes (ácido

ascórbico: 5,62µg/mL, ácido gálico: 2,67µg/mL e rutina: 16,02µg/mL). Isso pode ser justificado pelo fato de o

extrato ser bruto e não estar fracionado em gradientes de polaridade, e também nos padrões há apenas uma

substância pura, o que não acontece no extrato, onde existe uma grande variedade de compostos presentes.

	Pelo teste de fluorescência, observou-se que os extratos tanto da casca como da semente e polpa não

aumentaram a produção de EROs, obtendo-se valores iguais ou menores ao controle negativo, ou seja, não

apresentaram potencial pró-oxidante nas concentrações utilizadas. Foi notado também que o extrato da

semente e polpa na concentração de 1000g/mL apresentou potencial antioxidante frente ao H2O2,

comportando-se melhor que o controle negativo e estatisticamente diferente do controle de H2O2 (p<0,05).

Os resultados indicam um potencial antioxidante no extrato da semente e polpa de cubiu (1000g/mL), o que

pode ser explicado pela constituição química do mesmo, onde apresenta consideráveis concentrações de

ácido gálico, ácido caféico, rutina, quercetina, -caroteno e outros compostos bioativos ainda não

identificados.

 

Conclusões

	O extrato da casca do cubiu apresentou menor PI50 que o extrato da semente e polpa. O extrato da semente

e polpa de cubiu não apresentou potencial pró-oxidante nas concentrações estudadas. O extrato da semente

e polpa de cubiu na concentração de 1000 g/mL apresentou melhor potencial antioxidante que as demais

concentrações testadas e que o extrato da casca. Apesar de preliminares, os resultados apontam para

promissor potencial antioxidante do extrato do cubiu. No entanto, fazem-se necessários mais estudos para

melhor elucidar este mecanismo.
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