UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Faculdade de Farmácia
Disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e II

ATIVIDADE ANTI-Trichomonas vaginalis DE SAPONINAS

Tábitha Dahmer Rocha

Porto Alegre, junho de 2010.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Faculdade de Farmácia
Disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e II

ATIVIDADE ANTI-Trichomonas vaginalis DE SAPONINAS

Tábitha Dahmer Rocha

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

apresentado como requisito parcial para a
obtenção do título de Farmacêutico, pelo
curso

de

Farmácia

da

Universidade

Federal do Rio Grande do Sul.
Orientadora: Prof. Dra. Grace Gosmann
Co-orientadora: Prof. Dra. Tiana Tasca

Porto Alegre, junho de 2010.

2

Agradecimentos

À minha orientadora, Prof. Dra. Grace Gosmann, pela orientação e amizade
durante todo o período de iniciação científica.
À Prof. Dra. Tiana Tasca, pela co-orientação e estímulo durante a
realização deste trabalho.
À Prof. Dra. Simone Gnoatto e a Prof. Dra. Marilise Rott por aceitarem fazer
parte da banca examinadora do meu trabalho de conclusão.
Às alunas do Laboratório de Fitoquímica e do Laboratório de Pesquisa em
Parasitologia pela convivência e apoio.
À Patrícia, pela paciência e muito auxílio durante a execução dos
experimentos.
À Adri, minha mestranda preferida, pelos momentos ruins e maravilhosos
que passamos juntas.
À Mônica, por me incomodar e dizer que só me incomoda por que gosta
muito de mim.
À Soraia, Lucimara, Cíntia, Marina e Bruna, bolsistas e grandes amigas do
Laboratório de Fitoquímica, pelos momentos que passamos juntas!
Aos meus pais pelo incentivo, educação e amor, aspectos essenciais que
me fizeram chegar até aqui. Dedico essa realização a vocês!
À toda a minha família, por entenderem as minhas ausências.
Ao Otávio, meu namorado, por entender mais do que ninguém todas as
dificuldades e alegrias que passei durante a graduação, enfim, por ser meu
companheiro e amigo.
3

Este trabalho foi escrito em formato de artigo científico da revista
Parasitology Research, cujas normas para submissão de artigo estão contidas no
anexo 1.

4

Atividade anti-Trichomonas vaginalis de saponinas

Tábitha Dahmer Rocha1, Patrícia de Brum Vieira2, Adriana Gregory Barlette1,
Tiana Tasca2, Grace Gosmann1

1

Laboratório de Fitoquímica, Departamento de Produção de Matéria Prima;
2

Laboratório de Pesquisa em Parasitologia, Departamento de Análises;
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Av. Ipiranga 2752, 90610-000, Porto Alegre, RS, Brasil.

Autor correspondente: Grace Gosmann
Fone: (51) 33085526
E-mail: grace.gosmann@ufrgs.br

Resumo
Trichomonas vaginalis é o protozoário que parasita o trato urogenital
humano, causando a tricomonose, uma doença sexualmente transmissível de
importância mundial. A partir de relatos de efeitos adversos graves e toxicidade
causados pelo metronidazol, fármaco de escolha no tratamento da tricomonose,
bem como do aparecimento de resistência dos parasitos a essa medicação,
demonstrou-se necessária a pesquisa por novas substâncias com atividade anti-T.
vaginalis e efeitos adversos menos intensos. Nesse aspecto, saponinas são
compostos vegetais com caráter anfifílico, para os quais já foram descritas
diversas atividades biológicas, inclusive a antiprotozoária. Para se testar a
5

atividade anti-T. vaginalis de saponinas e seu mecanismo de ação em membrana
de parasitos, oito frações de saponinas foram selecionadas. Estas foram
incubadas com trofozoítos de T. vaginalis em um teste de suscetibilidade in vitro, o
qual demonstrou que os extratos butanólico das folhas de Ilex paraguariensis e
aquoso de Quillaja brasiliensis e as frações de saponinas de Gypsophila sp.,
Quillaja saponaria e Passiflora alata tiveram atividade anti-Trichomonas. As
concentrações inibitórias mínimas

(CIM) de cada fração testada foram

determinadas e variaram de 0,025% até 0,1%. A fim de investigar o mecanismo de
ação das saponinas ativas, na célula do parasito, foram realizados experimentos
envolvendo lise de hemácias e dosagem da liberação da enzima citosólica lactato
desidrogenase (LDH) por trofozoítos de T. vaginalis. Todas as saponinas com
atividade anti-T. vaginalis causaram aproximadamente 100% de hemólise e
levaram a liberação de até 50% do conteúdo total de LDH dos parasitos, quando
testadas em suas respectivas CIM. Esses resultados apontam para uma ação das
saponinas em membranas celulares.

Palavras-chave: saponinas, Trichomonas vaginalis, atividade anti-T. vaginalis,
hemólise, membrana, lactato desidrogenase.

Introdução
Tricomonose é a doença sexualmente transmissível não-viral mais comum
no mundo. Estima-se que 180 milhões de pessoas sejam acometidas por essa
doença por ano no mundo, principalmente aquelas pertencentes a grupos de baixo
nível socioeconômico (WHO 2001). A infecção é causada por Trichomonas
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vaginalis, protozoário flagelado patogênico que parasita o trato urogenital humano.
A tricomonose é uma doença que apresenta amplo espectro de manifestações
clínicas, incluindo desde casos assintomáticos a graves vaginites e está associada
a sérios problemas de saúde, doença inflamatória pélvica (Cherpes et al. 2006),
câncer cervical (Zhang e Begg 1994), complicações na gravidez (Cotch et al.
1997), infertilidade (Goldstein et al. 1993) e, possivelmente, câncer de próstata
(Stark et al. 2009). Além disso, estudos prévios apontaram T. vaginalis como um
facilitador da transmissão do vírus HIV (Van Der Pol et al. 2008). Os sintomas da
infecção aguda causada por T. vaginalis incluem vaginite difusa com secreção
mucopurulenta amarelo esverdeada e pontos hemorrágicos na mucosa vaginal,
sinal clínico conhecido como colpitis macularis (Honigberg 1990). Enquanto isso,
na infecção crônica os sintomas se tornam mais suaves, com prurido e diminuição
da secreção. As infecções dos tipos crônica e assintomática, as quais ocorrem em
25 a 50% dos casos, são mais preocupantes por serem a principal fonte de
disseminação da tricomonose. A infecção por T. vaginalis é comumente
assintomática em homens (Petrin et al. 1998, Lehker e Alderete 2000).
Para o tratamento da tricomonose e de outras infecções causadas por
protozoários, são utilizados fármacos clássicos da classe dos nitroimidazólicos,
como metronidazol e tinidazol. O metronidazol é um pró-fármaco e sua ativação se
baseia na redução do grupo nitro presente em sua molécula, após sua entrada na
célula do parasito, permitindo então a ação no DNA da célula (Tracy e Webster Jr.
2003). Porém, esses medicamentos causam efeitos adversos como náusea,
sonolência, cefaléia, urticária (Honigberg 1990, Kapoor et al. 1999) e ainda
possuem riscos de carcinogenicidade e mutagenicidade (Friedman et al. 2009;
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Mudry et al. 1995). Além disso, existem estudos relatando resistência dos
parasitos aos fármacos nitroimidazólicos (Grossman e Galask 1990, Sobel et al.
1999). Os mecanismos de resistência podem ser de dois tipos: aeróbico e
anaeróbico. A resistência aeróbica ocorre por interferência do excesso de oxigênio
intracelular no processo de redução do fármaco, o qual é essencial para sua ação.
Por sua vez, a resistência anaeróbica se desenvolve in vitro e é caracterizada pela
perda de vias responsáveis pela redução do fármaco no metabolismo do parasito,
fazendo com que ela não ocorra (Kulda 1999). Considerando a prevalência e
relevância da tricomonose, bem como os problemas relacionados à utilização dos
fármacos nitroimidazólicos, torna-se necessária a pesquisa por novos e potentes
agentes anti-protozoários, e que gerem poucos efeitos adversos.
Atualmente, moléculas sintéticas e produtos naturais são exaustivamente
estudados como potenciais fontes de atividade antiparasitária (Anthony et al.
2005). Os produtos naturais vêm sendo utilizados popularmente no tratamento de
distúrbios gastrointestinais causados por protozoários como Entamoeba histolytica
e Giardia lamblia (Calzada et al. 2006; Fernandez et al. 2005). Além disso,
também existem estudos pré-clínicos relatando a ação antiprotozoária de produtos
naturais. Nesses estudos, destacam-se extratos de plantas (Vidal et al. 2007;
Barbosa et al. 2006) e substâncias isoladas, como flavonóides (Barbosa et al.
2007), com atividade anti-Giardia lamblia, alcalóides com atividade antiTrichomonas gallinae (Adebajo et al. 2006), cumarinas que estão associadas à
ação anti-Acanthamoeba castellanii (Ródio et al), assim como saponinas, que
demonstraram ação contra Leishmania infantum e Trypanosoma sp. (Vermeersch
et al. 2009; Taketa et al. 2004) e glicosídeos, os quais foram ativos contra
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diferentes protozoários do gêneros Trypanosoma, além de espécies como
Leishmania donovani e Plasmodium falciparum (Tasdemir et al. 2008).
Por sua vez, as saponinas são metabólitos secundários de plantas, que
possuem núcleo triterpênico ou esteróide, o qual é apolar, sendo ligado a um ou
mais açúcares, que são polares. Suas características estruturais levam esses
compostos a serem anfifílicos, possuindo então um caráter detergente (GucluUnstundag e Mazza 2007). Outras atividades farmacológicas já foram relatadas
para essa classe de compostos, como anticoagulante (Mendes-Silva et al. 2003),
imunoadjuvante

(Fleck

et

al.

2006),

antitumoral

(Xiao

et

al.

2009),

hipocolesterolêmica (Zhao et al. 2008), antiviral (Rattanathongkom et al. 2009) e
antifúngica (Coleman et al. 2010).
Tiwari et al. (2008) descreveu a atividade anti-T. vaginalis de uma fração de
saponinas extraídas dos frutos de Sapindus mukorossi. Nesse estudo, entre as
vias que compõem o mecanismo de ação sugerido destacam-se a inibição da
citoaderência de trofozoítos de T. vaginalis por ação na membrana celular e a
ruptura do citoesqueleto do parasito. As saponinas são compostos com caráter
detergente e que tem provável ação sobre o colesterol de membranas, podendo
causar sua lise, como acontece em eritrócitos (Oda et al. 2000). Sendo assim,
pode-se considerar o efeito de saponinas em membranas de parasitos um
interessante objeto de estudo.
Nosso grupo de pesquisa vem estudando atividades farmacológicas de
saponinas, provenientes de diversas espécies de plantas. Neste trabalho se
investigou a atividade anti-T. vaginalis de algumas dessas saponinas, bem como a
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capacidade de lisar as membranas de T. vaginalis como provável mecanismo de
ação das saponinas.

Materiais e Métodos
1. Frações enriquecidas de saponinas
Oito amostras contendo saponinas foram selecionadas. O extrato
butanólico das folhas de Ilex paraguariensis (S1), o extrato butanólico das folhas
de Passiflora alata (S2) e o extrato aquoso de Quillaja brasiliensis (S3) foram
previamente preparados em nosso laboratório (Gosmann et al. 1995, Reginatto et
al. 2001, Fleck et al. 2006). As frações de saponinas de Gypsophila sp. (S4) e do
extrato de Quillaja saponaria (S5) foram adquiridas comercialmente da Merck e
Acros Organics, respectivamente. As frações enriquecidas em saponinas (S6) e
flavonóides (S7) de Passiflora alata foram obtidas através do fracionamento de S2
utilizando uma resina de separação por tamanho molecular, Sephadex LH-20
(Reginatto et al. 2001). Por fim, a fração de saponinas dos frutos de Ilex
paraguariensis (S8) resultou da purificação de um extrato hidroetanólico utilizandose uma coluna cromatográfica de sílica gel e fase móvel contendo diferentes
proporções de clorofórmio, etanol e água. Todas as amostras testadas foram
solubilizadas em água Milli-Q na concentração de 0,4% e posteriormente,
esterilizadas por filtração com membrana de poros de 0,22 µm da Millipore.

2. Cultura de trofozoítos de Trichomonas vaginalis
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Neste estudo, foi utilizado o isolado clínico fresco de T. vaginalis TVLACM1,
isolado em março de 2010, o qual é sensível ao metronidazol. Os parasitos foram
cultivados anaerobicamente in vitro em meio trypticase–yeast extract–maltose
(TYM), pH 6,0, e suplementado com 10% (v/v) de soro bovino inativado pelo calor
e incubados a 37 ºC (± 0,5) (Diamond 1957). Os trofozoítos do isolado foram
mantidos no máximo por uma semana em cultura, a fim de manter as
características do isolado clínico fresco. A criopreservação do isolado foi realizada
conforme Honigberg (1990). Culturas com mais de 95% de trofozoítos exibindo
motilidade e morfologia normal foram centrifugadas e os pellets ressuspendidos
em meio TYM, a fim de se obter as densidades de 4,0x106

e 1,0x105

trofozoítos/mL, para então serem utilizados nos testes.

3. Curva de trofozoítos
Curvas de trofozoítos de T. vaginalis foram realizadas conforme
metodologia previamente descrita por nosso grupo (Duarte et al. 2009). Para isso
foram adicionados 100 µL de meio TYM em cada poço e 100 µL de um inóculo
contendo 4,0x106 trofozoítos/mL no primeiro poço da curva. Após, foi conduzida
uma diluição em série. A seguir, foi completado o volume final de 200 µL nos
poços com meio TYM. A diluição em série gerou uma curva com concentrações
decrescentes de células de 1x106, 5x105, 2,5x105, 1,25x105, 6,25x104, 3,12x104,
1,56x104, 7,81x103 trofozoítos/mL. Esse procedimento foi repetido em todos os
experimentos, a fim de verificar a linearidade do inóculo utilizado nos
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experimentos e atribuir valores de fluorescência a concentrações conhecidas de
trofozoítos.

4. Ensaio de suscetibilidade
A fim de determinar a citotoxicidade das oito amostras contendo saponinas
frente a T. vaginalis, um ensaio de suscetibilidade foi realizado in vitro. Para isso,
100 µL de meio TYM foram adicionados em cada poço de uma microplaca de 96
poços. Em seguida, 100 µL das amostras (S1-S8), solubilizadas na concentração
de 0,4%, foram adicionados nos primeiros poços de cada coluna. Seguiu-se com
uma diluição seriada, conforme descrito anteriormente. Por fim, foram adicionados
100 µL de uma suspensão de trofozoítos de T. vaginalis contendo 1,0x105
trofozoítos/mL, gerando um volume final de 200 µL em cada poço. Desse modo, a
densidade final de trofozoítos em cada poço foi de 5,0 x 104 trofozoítos/mL e as
concentrações das amostras de saponinas (em %): 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125;
0,00625; 0,003125; 0,001562. Após 24 horas de incubação a 37ºC, a placa foi
visualizada utilizando um microscópio invertido, observando-se a viabilidade
celular em todos os poços. Foram realizados três experimentos, cada um em
triplicata.

5. Determinação da viabilidade celular por método fluorimétrico
Após a visualização das placas em microscópio, as mesmas foram
utilizadas para a execução da quantificação de trofozoítos viáveis por método
fluorimétrico previamente descrito por Duarte et al. (2009). Para determinar os
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valores de fluorescência dos controles e parasitos tratados com as amostras,
foram adicionados 20 µL de uma solução de sal de resazurina a 0,1 mg/mL. Essa
substância é capaz de ser reduzida por células vivas presentes no meio, emitindo
fluorescência. Após uma hora, a microplaca foi submetida à leitura em um leitor de
microplacas Spectramax Gemini XS. A viabilidade dos trofozoítos, expressa em %,
nas diferentes concentrações das amostras de saponinas testadas foi calculada
em comparação ao controle, o qual continha apenas meio TYM e cultura de
trofozoítos e cujo valor de fluorescência foi atribuído como 100% de viabilidade. A
concentração inibitória mínima (CIM) de cada fração ativa contra trofozoítos de T.
vaginalis foi determinada.

6. Ensaio de hemólise
Com a intenção de se relacionar a atividade de saponinas em lise de
membranas de eritrócitos à atividade em membranas celulares de parasitos, foi
realizado um ensaio de hemólise com as frações de saponinas ativas no ensaio de
suscetibilidade e em suas respectivas CIM. Para isso, foi utilizado o método
descrito por Gauthier et al. (2009) com algumas modificações. Sangue do tipo O
positivo de voluntários humanos sadios foi coletado com solução de Alsever
(2,05% de glicose, 0,8% de citrato de sódio, 0,055% de ácido cítrico e 0,42% de
cloreto de sódio) em proporção (1:1) e centrifugado a 2000 rpm por 5 minutos. A
fração eritrocítica foi submetida a três lavagens com tampão PBS 1x pH 7 e então
ressuspendida nesse mesmo tampão para obter uma suspensão de eritrócitos a
1% (v/v). Para serem testadas, as amostras foram dissolvidas em água Milli-Q
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para obter uma concentração de 0,4%. A escolha das concentrações das
amostras se baseou na CIM determinada no experimento de suscetibilidade. Um
volume de 1,1 mL da suspensão de eritrócitos a 1% foi adicionado a microtubos
de 2,0 mL e então 400 µL de solução da amostra e/ou água foi adicionado para
obter uma concentração final de aproximadamente 0,7% de eritrócitos. Os
microtubos foram incubados a 37 ºC sob agitação por 60 minutos e logo foram
centrifugados a 3000 rpm por 5 min. A absorbância do sobrenadante foi então
medida a 540 nm. O experimento foi executado em triplicata. A porcentagem de
hemólise causada por cada amostra testada foi calculada em comparação aos
100% de hemólise atribuídos à ação hemolítica da fração comercial de saponinas
do extrato de Quillaja saponaria (S5) (Sun et al. 2008).

7. Determinação da liberação de LDH
A fim de investigar o mecanismo de ação das frações de saponinas que
apresentaram atividade anti-T. vaginalis, foi testada a ação em membrana celular.
Para isso, o rompimento da membrana plasmática foi avaliado a partir da liberação
da enzima citosólica lactato desidrogenase (LDH; EC 1.1.1.27) para o meio de
incubação. Em microtubos de 2,0 mL, foram adicionados 250 µL de meio TYM e
250 µL de cada amostra ativa em concentração suficiente para manter a
concentração final no tubo equivalente à CIM previamente determinada. Os
controles positivos e negativos continham 250 µL de água Milli-Q estéril. O volume
final de 1,0 mL em cada tubo foi alcançado com a adição de 500 µL de um inóculo
de T. vaginalis com densidade de 1,0 x 105 trofozoítos/mL gerando uma densidade
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final de 5,0 x 104 trofozoítos/mL. Após incubação por 24 horas a 37º C, o controle
positivo foi lisado em nitrogênio líquido por um minuto e então todos os tubos
foram centrifugados a 3000 rpm por cinco minutos. A atividade enzimática foi
determinada espectrofotometricamente no sobrenadante, por quantificar a taxa de
formação de NADH a 500 nm usando kit cinético comercial Labtest. A atividade da
enzima LDH em cada tubo teste foi comparada com o 100% de atividade de LDH
liberada por lise total de parasitos do controle positivo. O experimento foi realizado
em triplicata.

Resultados
1. Suscetibilidade de trofozoítos de T. vaginalis a frações de saponinas
Quando visualizados no microscópio invertido, os parasitos dos controles e
curvas de trofozoítos estavam viáveis. A viabilidade dos trofozoítos de T. vaginalis
submetidos a tratamento com as frações de saponinas foi também observada em
microscópio. Porém o resultado de suscetibilidade às amostras foi confirmado e
determinado quantitativamente pela medida de fluorescência após a adição do sal
de

resazurina.

A

fluorescência

emitida

pelos

trofozoítos,

tratados

com

concentrações de 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125; 0,00625; 0,003125; 0,001562% de
frações de saponinas, ao reagir com a resazurina foi comparada à fluorescência
do controle de trofozoítos viáveis, o qual correspondia a 100% de viabilidade. De
oito frações testadas (S1-S8), cinco foram ativas, reduzindo o número de
trofozoítos viáveis à zero. O extrato butanólico das folhas de Ilex paraguariensis
(S1) quando em concentrações abaixo de 0,0125%, praticamente não alterou a
viabilidade do parasito, mas na concentração de 0,05% apresentou atividade anti15

T. vaginalis máxima, sendo esta então considerada a concentração inibitória
mínima (CIM) do extrato para T. vaginalis (Fig. 1A). O extrato aquoso das folhas
de Quillaja brasiliensis (S3) gerou uma atividade dose-dependente na morte dos
trofozoítos, chegando a uma viabilidade de aproximadamente 2% na maior
concentração testada, a de 0,1%, que foi então considerada a CIM desse
composto (Fig. 1C). A fração comercial de saponinas de Gypsophila sp. (S4)
também foi ativa e em concentrações a partir de 0,0125% causou citotoxicidade
aos trofozoítos. Porém a concentração de 0,1% apresentou atividade anti-T.
vaginalis máxima e foi considerada a CIM de S4 (Fig. 1D). Outra fração comercial
de saponinas, a do extrato de Quillaja saponaria (S5) também apresentou
atividade anti-T.vaginalis. Desde a concentração de 0,0015%, a mais baixa
concentração testada, S5 já causava morte em mais de 75% dos trofozoítos em
comparação com o controle. A CIM determinada para essa fração foi de 0,025%
(Fig. 1E). A fração enriquecida em saponinas das folhas de Passiflora alata, assim
como S1, não apresentou atividade em concentrações mais baixas, mas a partir
de 0,025% gerou viabilidade zero de parasitos, sendo essa concentração
considerada sua CIM (Fig. 1F). As outras três frações testadas (S2, S7 e S8) não
demonstraram atividade anti-T. vaginalis (Figs. 1B, G e H, respectivamente).
Sendo assim, os ensaios para a elucidação de mecanismo de ação foram
executados somente com as cinco amostras de saponinas com atividade anti-T.
vaginalis (S1, S3, S4, S5 e S6).

2. Hemólise por saponinas
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As frações de saponinas que apresentaram atividade anti-T. vaginalis no
experimento de suscetibilidade foram testadas em ensaio de hemólise. Esse
ensaio foi realizado para determinar a ação dessas frações em membrana de
células, usando a de eritrócitos como protótipo. Como pode ser visualizado na
tabela 1, as frações S1, S3, S4 e S6, testadas na CIM pré-determinada, causaram
aproximadamente 100% de lise de eritrócitos comparando aos 100% de hemólise
causada pela fração S5, com base em que essa foi utilizada como controle
positivo.

3. Determinação da liberação de LDH citosólica
As frações S1, S3, S4, S5 e S6 foram incubadas com trofozoítos de T.
vaginalis conforme condições previamente utilizadas no ensaio de suscetibilidade,
mas somente na concentração correspondente à CIM de cada substância. Para
testar a ação das frações ativas em membrana dos parasitos, a atividade da
enzima citosólica lactato desidrogenase foi determinada. Como está expresso no
gráfico da figura 2, S1, S3, S4, S5 e S6 causaram a liberação de
aproximadamente 50% de LDH em comparação ao controle positivo, o qual teve
100% de liberação de LDH pela lise total de trofozoítos utilizando nitrogênio
líquido.

Discussão
Desde muitos anos, nosso grupo de pesquisa vem estudando atividades
biológicas de compostos de origem vegetal, principalmente saponinas. A partir de
estudos como os de McAllister et al. (2001), Mandal et al (2006) e os citados
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anteriormente, que demonstraram a atividade antiprotozoária dessa classe de
substâncias, decidiu-se testar frações contendo saponinas para esse mesmo fim.
Essas foram previamente preparadas em nosso laboratório ou então adquiridas
comercialmente.
No contexto de infecções por protozoários, a tricomonose é uma DST
comum e que apresenta riscos de graves complicações de saúde, considerandose assim o tratamento da infecção pelo parasito T. vaginalis extremamente
importante. Com o aumento da resistência a fármacos de escolha, como o
metronidazol, se faz necessária a descoberta de novos agentes antiparasitários.
Além disso, também já foi relatada a atividade anti-Trichomonas de saponinas por
Tiwari et al (2008) e Guerra et al. (2008). Em nosso estudo, o teste de
suscetibilidade de trofozoítos de T. vaginalis foi realizado com oito frações
enriquecidas de saponinas: extratos butanólicos de Ilex paraguariensis e
Passiflora alata (S1 e S2), extrato aquoso de Quillaja brasiliensis (S3), frações de
saponinas de Gypsophila sp., Quillaja saponaria, P. alata e dos frutos de I.
paraguariensis (S4, S5, S6 e S8, respectivamente) e fração de flavonóides de P.
alata (S7). Para isso, foi utilizado um método fluorimétrico de quantificação de
trofozoítos viáveis (Duarte et al. 2009), no qual cinco amostras, S1, S3, S4, S5 e
S6, apresentaram atividade anti-T. vaginalis. As amostras com atividade mais
potente foram as saponinas do extrato de Q. saponaria (S5) (Fig. 1E) e a fração
enriquecida com saponinas de P. alata (S6) (Fig.1F), as quais apresentaram uma
concentração inibitória mínima de 0,025%. A fração S6 foi obtida a partir do
fracionamento do extrato butanólico das folhas de P. alata (S2) (Fig. 1B), o qual
também originou a fração de flavonóides de P. alata (S7) (Fig. 1G), as quais foram
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testadas e não causaram alteração na viabilidade dos trofozoítos de T. vaginalis.
Com esses resultados, pode-se associar a atividade anti-Trichomonas apenas às
saponinas, dentre as frações testadas. Outras três amostras contendo saponinas
também foram ativas, matando os parasitos. O extrato butanólico das folhas de I.
paraguariensis (S1), que apresenta um alto teor em saponinas (Gosmann et al.
1995) (Fig. 1A) apresentou uma CIM de 0,05%, o extrato aquoso de Q. brasiliensis
(S3) (Fig. 1C) e as saponinas de Gypsophila sp. (S4) (Fig. 1D) demonstraram CIM
de 0,1%, sendo essa a maior concentração testada. No entanto, a fração de
saponinas dos frutos de I. paraguariensis (S8) (Fig. 1H) foi testada e não
apresentou atividade.
Com relação às diferentes CIM das frações testadas quando comparadas
entre si, deve-se considerar o diferente conteúdo e teor de saponinas de cada
amostra. As características estruturais das saponinas variam conforme a espécie
utilizada, enquanto o teor de saponinas nas amostras varia, principalmente,
conforme o método de fracionamento, pois algumas amostras testadas são
extratos enquanto outras são frações que sofreram algum processo de
fracionamento. As saponinas presentes nas frações testadas possuem a
característica comum de apresentaram núcleo triterpênico em sua estrutura.
Porém, os compostos com atividade anti-T. vaginalis são derivados dos ácidos
ursólico e oleanólico (saponinas das folhas de I. paraguariensis e P. alata – Fig.
3A e B), do esqueleto cicloartano (saponinas de P. alata) (Gosmann et al. 1995,
Reginatto et al. 2001) ou do ácido quiláico (saponinas de Gypsophila sp., Q.
saponaria e Q. brasiliensis) (Fig. 3C) (Hostettmann e Marston 1995, Kauffmann et
al. 2004), enquanto as saponinas dos frutos de I. paraguariensis, que não
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hidroxiursólico (Fig. 3D) (Taketa et al. 2004). O teor de saponinas dos extratos
testados e que apresentaram atividade anti-T. vaginalis é de aproximadamente
80% para o extrato butanólico das folhas de I. paraguariensis (Gosmann et al.
1995) e de 10% para o extrato aquoso das folhas de Q. brasiliensis. No entanto,
todas as frações enriquecidas de saponinas com atividade anti-T. vaginalis
possuem teor de mais de 90% de saponinas em sua composição (dados não
publicados). Conclui-se, então, que saponinas são compostos que potencialmente
apresentam atividade anti-T. vaginalis, porém essa atividade depende da
concentração e das características estruturais desses compostos.
Com relação às CIM determinadas para as frações ativas, as quais foram
maiores em comparação com a CIM de 0,005%, relatada por Tiwari et al. (2008)
para a fração de saponinas de Sapindus mukorossi, pode-se inferir que a
diferença ocorreu por utilização de uma maior densidade de trofozoítos no inóculo
de T. vaginalis utilizado nos experimentos de suscetibilidade realizados pelo nosso
grupo.
A partir da determinação das saponinas ativas, o próximo passo foi o
estudo do mecanismo de ação desses compostos na célula dos parasitos. Por
serem compostos anfifílicos, as saponinas podem ter a capacidade de se inserir
na bicamada lipídica, que forma a membrana plasmática das células,
desestabilizando-a e levando à sua lise, evento que ocorre em eritrócitos (Oda et
al. 2000). Nesse contexto foram realizados dois experimentos, atividade hemolítica
e atividade de liberação de LDH por trofozoítos de T. vaginalis, para se determinar
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a ação das amostras S1, S3, S4, S5 e S6 em membranas. O percentual de
hemólise de cada amostra em sua respectiva CIM, foi comparado ao das
saponinas de Q. saponaria (S5), utilizada como referência para 100% de hemólise
(Sun et al. 2008). Comparando aos 100% de hemólise causada pela concentração
de 0,025% da fração S5, as outras frações causaram aproximadamente o mesmo
efeito, quantificado espectrofotometricamente através da hemoglobina liberada
pelos eritrócitos lisados (Tabela 1). Esse resultado demonstra que todas as
amostras, quando utilizadas nas concentrações equivalentes às suas CIM para os
trofozoítos de T. vaginalis, causam hemólise total. Portanto, as saponinas testadas
têm ação na membrana de eritrócitos, indicando que essas frações provavelmente
apresentam a mesma ação na membrana dos parasitos.
Neste sentido, para confirmar a ação das saponinas na membrana dos
trofozoítos foi realizada a determinação da liberação da enzima citosólica lactato
desidrogenase, a qual é liberada pela célula quando há lise de membrana celular.
Basiglio et al. (2009) já havia descrito a utilização da dosagem de enzimas
citosólicas, entre elas LDH, para avaliação do rompimento de células hepáticas. O
percentual de liberação de LDH dos parasitos tratados por 24 horas com as
saponinas ativas, apesar de semelhante entre as diferentes frações testadas, não
ultrapassou 50% quando comparado ao controle de 100% de LDH, equivalente a
trofozoítos lisados por nitrogênio líquido (Fig. 2). Essa diferença em relação ao
controle pode ser atribuída à ação de proteases liberadas pelos trofozoítos
durante a incubação de 24hs, as quais possivelmente degradaram parte da LDH
liberada, fato que não ocorreu com o controle porque foi realizado no momento da
determinação enzimática. Essa degradação por proteinases pode ser evitada
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através da utilização de inibidores de proteases durante a incubação com as
saponinas

ativas.

Entretanto,

os

dados

indicam

que

essas

saponinas

provavelmente causem dano à membrana dos parasitos, demonstrado neste
estudo através da hemólise e da liberação de LDH. Tiwari et al (2008) relatou a
diminuição na citoaderência por alteração da membrana dos parasitos e
rompimento do citoesqueleto por ação de saponinas. Esse último mecanismo e
outros devem ser estudados, visando à determinação do real mecanismo pelo
qual as frações de saponinas testadas no presente estudo desempenham a
atividade anti-T. vaginalis.
Por fim, o extrato butanólico de I. paraguariensis, o extrato aquoso de Q.
brasiliensis, as saponinas de Gypsophila sp., as saponinas de Q. saponaria e as
saponinas de P. alata são substâncias de fonte vegetal com atividade anti-T.
vaginalis promissora. Porém, essas necessitam maior fracionamento, visando
purificação dos compostos ativos e determinação da relação entre estrutura
química e atividade anti-T. vaginalis, bem como maiores estudos a cerca de seu
mecanismo de ação nos parasitos e de seu efeito nas células do hospedeiro.
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Legendas das figuras
Figura 1: (A) S1 – Extrato butanólico das folhas de I. paraguariensis contendo
saponinas triterpênicas. CIM = 0,05%; (B) S2 – Extrato butanólico das folhas de P.
alata contendo saponinas e flavonóides. Sem atividade anti-T. vaginalis até
concentração de 0,1%; (C) S3 – Extrato aquoso das folhas de Q. brasiliensis
contendo saponinas. CIM = 0,1%; (D) S4 – Fração comercial de saponinas de
Gypsophila sp. CIM = 0,1%; (E) S5 – Fração comercial de saponinas de Q.
saponaria. CIM = 0,025%; (F) S6 – Fração enriquecida em saponinas de P. alata,
proveniente do fracionamento de S2. CIM = 0,025%; (G) S7 – Fração enriquecida
em flavonóides de P. alata, proveniente do fracionamento de S2. Não alterou a
viabilidade dos trofozoítos de T. vaginalis, em comparação ao controle, em
nenhuma concentração testada; (H) S8 – Fração de saponinas dos frutos de I.
paraguariensis. Sem atividade anti-T. vaginalis até concentração de 0,1%.
Resultados em % calculados através das médias de unidades relativas de
fluorescência comparadas ao controle (100% de fluorescência). Todos os
resultados são representativos de 3 experimentos.
Figura 2: Liberação de LDH citosólica de trofozoítos de T. vaginalis após morte
em presença das frações de saponinas testadas em suas respectivas CIM. S1 =
0,05%; S3 e S4 = 0,1%; S5 e S6 = 0,025%.
Figura 3: Comparação entre as estruturas das saponinas triterpênicas contidas
nas frações testadas. (A) 28β-O-D-glicopiranosilester do 3-O-β-L-arabinopiranosil[(2-1)-ramnopiranosil]-(3-1)-glicopiranosil- ácido ursólico (Matesaponina II –
presente nas folhas de I.paraguariensis) (B) Ácido 3-O-β-D-glicopiranosil-(1-2)-βD-glicopiranosil-oleanólico (presente nas folhas de P. alata) (C) Ácido 3-O-β-Dglicuronopiranosil-quiláico (presente nas folhas de Q. brasiliensis) (D) 28β-O-Dglicopiranosilester do 3-O-β-D-glicopiranosil-(1-3)-α-L-arabinopiranosil-19-ácido
hidroxiursólico (Ilexosídeo II – presente nos frutos de I. paraguariensis).
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Tabela 1: Atividade hemolítica das frações de saponinas com atividade anti-T.
vaginalis em suas respectivas CIM.

Resultados expressos pela média de experimento realizado em triplicata.

Figura 2
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Figura 3
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• Vector graphics containing fonts must have the fonts embedded in the
files.

Halftone Art
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• If any magnification is used in the photographs, indicate this by using
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• Halftones should have a minimum resolution of 300 dpi.
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Combination Art
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• Do not include titles or captions within your illustrations.
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Please be aware that some publishers do not grant electronic rights for free and
that Springer will not be able to refund any costs that may have occurred to receive
these permissions. In such cases, material from other sources should be used.
Electronic Supplementary Material
Springer accepts electronic multimedia files (animations, movies, audio,
etc.) and other supplementary files to be published online along with an article or a
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book chapter. This feature can add dimension to the author's article, as certain
information cannot be printed or is more convenient in electronic form.
Submission
• Supply all supplementary material in standard file formats.
• Please include in each file the following information: article title, journal
name, author names; affiliation and e-mail address of the corresponding
author.
• To accommodate user downloads, please keep in mind that larger-sized
files may require very long download times and that some users may
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long-term viability.
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Online Resource 4”.
• Name the files consecutively, e.g. “ESM_3.mpg”, “ESM_4.pdf”.
Captions
• For each supplementary material, please supply a concise caption
describing the content of the file.
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Processing of supplementary files
• Electronic supplementary material will be published as received from the
author without any conversion, editing, or reformatting.
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Online publication of color illustrations is free of charge. For color in the print
version, authors will be expected to make a contribution towards the extra costs.
Proof reading
The purpose of the proof is to check for typesetting or conversion errors and
the completeness and accuracy of the text, tables and figures. Substantial changes
in content, e.g., new results, corrected values, title and authorship, are not allowed
without the approval of the Editor.
After online publication, further changes can only be made in the form of an
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