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RESUMO. O presente trabalho objetivou a obtenqáo e caracterizaqáo do extrato seco liofilizado de partes 
aéreas de Portulaca pilosa (ESLP) e a avaliaqáo do efeito deste sobre a reatividade uterina de ratas Wistar. 
A soluqáo extrativa de P. pilosa (SEP) foi obtida por percolaqáo simples com etanol 80% (VN), utilizando 
uma proporqáo droga-solvente de 1:13 (m/V). Todas as etapas do ESLP foram caracterizadas tecnologica- 
mente e monitoradas por cromatografia em camada delgada (CCD). Os resultados obtidos após a caracte- 
rizaqáo da matéria-prima vegetal, SEP e ESLP demonstraram que náo houve alteraqóes qualitativas na 
composicáo química da matéria-prima vegetal e que o produto obtido apresentou-se viável para a realiza- 
cáo dos ensaios in viho. Os resultados do ensaio de útero isolado de rata mostraram que o ESLP provocou 
um antagonismo do tipo misto, de forma concentraqáo dependente, reduzindo o efeito máximo (Emá,) e 
deslocando para direita as curvas concentra~áo-efeito induzidas por oxitocina, náo sustentando, assim, o 
uso popular desta espécie como agente abortivo. 
SUMMARY. "Effect of Freeze-died Extract of Portulaca pilosa L. (Portulacaceae) on Uterine Activity of 
Oxytociii on Wistar Mice". Portulaca pilosa L. (ainor-crescido) is commonly used in folk medicine to treat gas- 
troiiitestinal disorders, as diuretic, scariiig, aiialgesic. ernmenagogue and abortifacient. The purposed of this work 
was to develop and cliaracterize tlie freeze-died extract froiii aenal parts of Portulaca pilosa (FDEP) and to eval- 
uale tlie effects oii rat isolated uterus. Tlie extractive solutioii of Portulaca pilosa (ESP) was obtained by simple 
percolatioii witli ethanol 80% (V/V) iii a 1:13 plaiit:solvent ratio. The obtention of FDEP was monitored by Uiin- 
layer clirornatograpliy (TLC), to detect clieiiiical clianges due to the extraction and drying procedures. The results 
sliowed tliat Uie extract cliaracteristics were adequate to the toxicological evaluation. The FDEP promoted both a 
dose-depeiideiit rightward displaceiiieiit and a flatteiiing of oxytocin coiiceiitration-respolise curves (CRC). 
Oxytociii CRC showed a rightward displacemeiit of 1,60 pD2 units (at 0,25 mg.nil-'of the extract) corresponding 
to a desensitization of 39,8 tiines. Tlie maxinial coiitraction was reduced to 45,6% of tlie corresponding control 
curve leadiiig to a calculation of a IC50 of O, 11 mg.rnL-l. From tliese results it can be concluded that the folk use 
as abortive oi iiifertiliziiig ageiit is nqt justified. 

INTRoDu~~o  
Poi-tulncn pilosa (Portulacaceae), de ainpla 

ocorrencia n a  regiiío Norte do Brasil, é conheci- 
da p o p u l a r n ~ e n t e  c o n i o  amor-crescido 1 s e n d o  
e m p r e g a d a  pe la  populaciío sob a s  mais diversas 
fo rmas  c o m o  estomáquica,  diurética, antiinfla- 
matósio, cicatrizante, no tratamento de traurna- 
tismos e conlo  abortivo 2. 

As at ivídades ant i inf lamatória  e ana lgés ica  
foram confirmadas 3 para  os extratos  b r u t o  hi- 
droalcoólicos e aquosos.  Na revisiío bibliográfi- 
ca realizada foram encont rados  p o u c o s  trabal- 
h o s  referentes a composiciio química da espé-  
cie. 

Para a espécie  P. pilosa é descrita a presenca 
de saponirias, t r i terpenos 4 d i t e rpenos  do t ipo  
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clerodano e biciclo [5:4:01 undecano 5 e do tipo 
clerodano 6. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi, 
entao, obter um extrato seco por liofilizaciio ca- 
racterizado e, avaliar o efeito do  mesmo sobre 
as contracks induzidas por oxitocina em mode- 
lo de útero isolado de rata. 

MATERIAL E MÉTODOS 
MaterCal botanico 

O material botanico, constituído de partes 
aéreas de P. pilosa, foi coletado no município 
de Ananideua no estado d o  Pará, em fevereiro 
de 1993. A identificaciio botanica foi realizada 
no Departamento de Botsnica da EMBRAPA-PA, 
tendo uma exsicata foi depositada no herbário 
do  Departamento de Botanica da EMBRAPA-PA 
sob o número de registro ICN 165786 e outra no 
herbário do Departamento de Botanica da Uni- 
versidade Federal do  Rio Grande do Su1 sob o 
número de registro ICN 114357. 

O material botanico foi seco em estufa de ar 
circulante a 60 "C durante tres dias e, após este 
período moído em moinho de facas. As partes 
aéreas do  vegetal secas e moídas constituíram a 
matéria-prima vegetal (MPP) empregada na ob- 
tenciio d o  extrato. A matéria-prima vegetal foi 
caracterizada tecnologicamente considerando 2 
umidade residual, determinada em balanca com 
sistema de secagem por infravermelho; o teor 
de extrativos 7 e a granulometria 8. 

Preparo & extrato seco liqfilizado & 
P. pilosa (ESLP) 

A soluciio extrativa foi obtida por técnica de 
percolaciio simples a partir da MPP, utilizando- 
se percolador cilíndrico de vidro de 9 cm de 
diametro por 45 cm de altura. Como líquido ex- 
trator utilizou-se etanol 80% (v/v). A rilaciio 
droga solvente foi de 1:13 (m/v) e velocidade 
de percolaciio foi de 8-10 gotas/minuto.Após a 
extraciio, a soluciio extrativa (SEP) obtida foi fil- 
trada e caracterizada para a determinaciio do 
teor alcoólico 9 e determinaciio do pH 10. Após 
a caracterizaciio da SEP, esta foi evaporada em 
evaporador rotatório a vácuo até reduciio de 
28% do seu volume inicial, o que correspondeu 
a uma reduciio no  teor alcoólico equivalente a 
10%. A suspensiio obtida foi congelada e, poste- 
riormente, submetida 2 secagem por liofilizaciio, 
sem adiciio de adjuvantes. O extrato seco liofili- 
zado foi analisado considerando a umidade resi- 
dual após a o processo de secagem, realizado 
em balanca de secagem por infraverrrielho; e 
determinaciio do  pH, após a reconstituicao em 
água 10. 

Análbe cromatogrdfica 
Amostras MPP, SEP e ESLP foram submetidas 

i cromatografia em camada delgada sobre gel 
de sílica GFZ54, empregando-se tres sistemas de 
eluiciio (Tabela 1). O tempo de saturaciio da cu- 
ba foi de 20 minutos e o percurso de migraciio 
foi de 12 cm. Os cromatogramas foram revela- 
dos com anisaldeído sulfúrico e, na seqüencia, 
observados sob luz ultravioleta (366 nm). 

Como substancias de referencia foram utili- 
zadas solucks metanólicas de rutina (Rut), áci- 
dos oleanólico-ursólico (AOU) e rotúndico 
(Arot), B-sitosterol, saponinas triterpenicas de  
núcleo oleanólico isoladas de Passtflora alata 
(R,, R, e R3) e de núcleo ácido ursólico isolada 
de Ilexparaguariensis (GJ. 

Sistemas 

1 clorofórmio: etanol 11 9: 1 

11 clorofórmio: etanol: ácido acético l2  120230: 5 

111 clorofórmio: etanol: ácido acético l2 140:60:4 

Tabela 1. Sistemas cromatográficos testados na ca- 
racteriza@~ qualitativa da matéria-prima vegetal de P. 
pilosa. 

Animab 
Foram utilizadas femeas Wistar adultas (pe- 

sando entre 90 e 120 g) obtidas do ~ io&r io  do 
Instituto de Ciencias Básicas da Sa'de da UFRGS. 
Os animais foram mantidos * temperatura con- 
trolada (22 + 2 O C ) ,  recebendo água e raciio ad 
libitum e um ciclo de claro/escuro de 12 horas. 
As ratas eram submetidas a esfregaco vagina1 
para veri!icaciio da fase do ciclo estral em que 
se encontravam. As ratas em estro foram pesa- 
das e sacrificadas por decapitaciio. 

Avaliag¿io & efeito do extrato liqfilizado 
de P. pilosa (ESLP) sobre a resposta 
farrnacoMgica a6 útero bolado de rata 
d oxitocina 

Após o sacrificio o corno uterino foi isolado, 
limpo e montado em um banho contendo uma 
soluciio nutritiva de Jalon continuamente aera- 
da. As contracoes isotonicas foram registradas 
em un1 cilindro esfumacado por meio de uma 
alavanca de inscriciio tangencia1 (ampliaciio de 
6 vezes) sob uma carga de 1,5 g. 

Após urn período inicial de incubaciio de 30 
minutos, foram obtidas curvas concentraciio- 
efeito (CCE) cumulativas para oxitocina (CCE 
controle) em intervalos de 20 minutos. Após a 
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estabilizaciio das respostas, CCE foram obtidas 
na presenca de concentracoes crescentes de 
ESLP. Após a execuciio da última CCE na pre- 
senca do extrato, o órgiio foi lavado t&s vezes e 
após repouso (20 minutos), repetiu-se a CCE 
controle para verificar a reversibilidade do efei- 
to. 

Os resultados foram expressos como percen- 
tual do  efeito máximo (E,,) observado em rela- 
ciio ii CCE controle. A afinidade d o  agonista 
(pD2) foi detéminada graficamente através da 
concentraciio que reduziu o E,,, em 50% e, ex- 
presso como o co-logaritmo desta concentraciio. 

O método gráfico de Schild foi usado para a 
determinaciio da concentraciio de extrato que 
reduz a afinidade do agonista em um fator 2 
(pAJ, bem como a que reduz o E,, em 50 % 
(pD'2). Os valores de pA2 e P D ' ~  e inclinaciio da 
reta foram determinados com emprego da análi- 
se de regressiio pelo método dos mínimos qua- 
drados 13. 

Anúltse estatktlca 
Os resultados expressos pelas médias (X) I 

erro padriio das médias (e.p.m), foram analisa- 
dos pelo teste niio paramétrico de Kruskal-Wa- 
llis seguido de teste de cornparacoes múltiplas 

de Dunn. Foram consideradas diferencas signifi- 
cativas com p<0,05. 

Os programas estatísticos empregados na 
análise estatísticas foram SigmaStatB (Jandel 
Scientific) e EXCELB (Microsoft Corporation). 

RESULTADOS E DISCUSSAO 
Caractertzag%Zo tecr&ldglca 

A matéria-prima vegetal de P. pilosa (MPP) 
foi caracterizada através de testes físicos e físico- 
químicos empregados nos códigos oficiais. Os 
resultados da caracterizaciio da matéria-prima 
vegetal foram: perda por dessecaciio 7,898%, 
teor de extrativos 39,14% e diametro médio de 
partícula 260 pm. Os resultados da caracteriza- 
ciio da SEP encoritram-se apresentados na Tabe- 
la 2. 

O valor do resíduo seco representa um para- 
metro de avaliaciio da eficiencia do método de 
extrae50 servindo, consequentemente, de auxí- 
lio no cálculo do rendimento do processo extra- 
tivo. O rendimento da percolaciio calculado a 
partir do resíduo seco da droga livre de umida- 
de residual foi de 25,067%. 

O ESLP foi caracterizado quanto 2 perda por 
dessecaciio e pH após a reconstituiciio em água. 
Os resultados encontram-se expressos na Tabela 3. 

Característica analisada 
Resultados 
CX * S) 

Resíduo seco (%, &m) (n = 3) 2,093 i 0,012 0,55 

Teor alcoólico (O!, V / v  (n = 3) 80,34 i 0,941 1,17 

Densidade relativa (11 = 3) 0,96 i 0,011 1,17 

Tabela 2. Resultados das análises de caracterizacao física e qu'hica da solu@o extrativa de P. pi- 
losa. x = rnédia; s= desvio padrao; CV %= coeficiente de variacao. 

Característica analisada Resultados 
CX * S) 

Perda por dessecacao (N, &m) (n = 3) 1,993 I 0,006 

PH (n = 5 )  4,72 i 0,006 
-- 

Tabela 3. Resultados dos ensaios de caracteriza@~ do liofilizado de P. pilosa. = média; s = des- 
vio padrao; CV% = coeficiente de varias50 percentual. 

Nos sistemas cromatográficos empregados a detectadas quatro manchas principais. Destas, 
MPP, SEP e o ESLP apresentaram o mesmo per- tres de coloraciio rosa com Rf de 0,12; 0,34; 0,48 
fil cromatográfico. No sistema 1 (Figura 1) foram e uma verde com Rf de 0,31. As substancias de 
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referencia apresentaram valores de Rf de  0,60 sulfúrico. No sistema 11 (Figura 1) foram detecta- 
para AOU; 0,67 para P-Sit e 0,48 para Arot. Nes- das tres manchas mais intensas de colorac2o ro- 
te sistema, pode-se verificar a predominancia de sa com valores de Rf 0,22; 0,56 e 0,76. As subs- 
composros com reas20 indicativa de terpenói- tancias de referencia R,, R2 e R3. Apresentaram 
des frente ao agente cromogGnico anisaldeído- valores de Rf de 0,75; 0,71 e 0,81. 

MPP SEP ESLP bOU m & Sit 

Figura 1. Perfil cromatográfico comparativo entre a matéria-prima vegetal de P. pilosa (MPP), soluciio extrativa 
(SEP) e extrato liofilizado de P. pilosa (ESLP). Suporte: Gel de sílica GFZ5+ Sistemas: SC 1 - clorofórmio: etanol 
(9:l); SC 11 - clorofórmio: etariol: ácido acético (120:80:5). Substancia de referencia: ácido oleaiiólico-ursólico 
(AOU), ácido rotúridico (Arot), p-sitosterol (p-Sit), R l ,  R2 e R3 isolados de Passzflora data.  Revelador: soluc5o 
de anisaldeído-sulfúrico, após aquecirnento. 

Nos sistemas 11 (Figura 1) e 111 (Figuia 2) a riismo rnisto (competitivo e nao competitivo) e 
colorag2o das nianchas é uni indicativo da pie- dose dependente nas CCE obtidas pala oxitoci- 
senga de  saponirias que distinguem-se pela rea- na 
@o de coloragao típica frente ao reagente cro- 
mogenico anisaldeído-sulfíirico e pelos valores 
de Rf observados 14. A ausencia de manchas adi- : sc m 

cionais sugere que as operasoes de extras20 e 
secagem nao levaram a forrriaciio de produtos 
de  degradas20 detectáveis pelos sistemas em- 
pregados - 
AvaíiaQio do ESLP sobre a resposta 

, - I 
farmacoldglca do útero bolado de ratas 

a - .  

d oxitoclna a u-* - . 
- , c -- - 

A incubac2o prévia do ESLP antagonizou as *- m P. L.V " w 

contragoes iriduzidas por oxitociria no  útero iso- Figura 2 ,  Perfil cromtográfico comparativo entre a 
lado de rata, iriibindo a amplitude e ,  urna matéria-prima vegetal de ~.p i iosn  (MPPj, S O ~ U ~ ~ O  ex- 
extensa0 nierior, a freqüencia de atividade es- trativa (SEP) e extrato liofilizado de P. pilosa (ESLP). 
oontanea d o  útero de  rata em fase estral. o ESLp Suporte: Gel de síiica GFz5* Sistemas: SC V xlorofór- 
Promoveu o deslocamento das curvas para a d i  n1G: etanol: ácido acético (140:60:4). Substancias de 

referencia: rutina (Rut), R1, R2 e RJ isolados de Passi- 
reita (Figura 31, como diminuisao do  efeito prez alafa e G, isolado de Ilniparagunnem~, Reve- 
máximo (Emáx) com as concentrasoes 0,025; lador: solucao de aiiisaldeído-sulfíirico. a ~ ó s  aoueci- 
0,075 e 0,25 mg/rnL; caracterizando um antago- riiento. 
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+controle 0 0 . 0 2 5  mglml +0,075 mglml +0,25 mglrnl 

Figura 3. Curvas log. concentracao-efeito cumulativas 
induzidas por oxitocina em útero de rata, na ausencia 
(controle) e presenca do extrato seco liofilizado de P. 
pilosa (ESLP): 0,025; 0,075 e 0,25 nig/mL pré-incuba- 
das por 20 minutos e mantidos durante a CCE. Os 
pontos representam a média de 5 e 7 experimentos. 

Para comparar a potencia do ESLP com a 
oxitocina foi utilizado o método gráfico de 
Schild. Este método foi desenvolvido para medir 
a afinidade de antagonistas nao-competitivos 
"puros" (ARIENS e VAN ROSSUM, 1957). Como 0 

liofilizado niio tein niassa rnolecular definida, 
devida á complexidade de sua composiciio, o 
método de Schild teve de ser adaptado para po- 
der ser empregado nos resultados. Tal procedi- 
mento já foi empregado em estudos semelhan- 
tes empregando extratos vegetais '5.16. 

A partir da reduciio nos valores de E,, em 
cada experimento, foi aplicado o método de 
"Schild modificado" para a determinaciio dos va- 
lores de "PD'~", plotando-se o log (ER-l) na or- 
denada e log concentraciio de ESLP na abscissa. 
A Figura 4 mostra os gráficos de Schild obtidos, 
bem como a reta de regressilo linear, a equaciio 
que a descreve e o coeficiente de correlaciio. Os 
dados apresentados correspondem 2 média dos 
experinientos realizados na ausencia e presenca 
de doses crescentes de ESLP (0,025; 0,075 e 0,25 
mgírnL, respectivamente). Para deterrninaciio de 
pDZ2 (Figura 4A) foi utilizado "rng/mL" como 
unidade de coricentracilo do liofilizado, já que a 
massa ~nolecular do mesnio é desconliecido. O 
"PD'~" obtido foi de O,11 mg/rnL (inclinaciio = 

1,231 e o coeficiente de correlaciio foi de 0,94. 
A partir do deslocanierito das CCE para direi- 

ta foi aplicado o método gráfico de Schild para 
a deterrriinaciio de "pA2" (Figura 4B). Para os 
cálculos, foi feita a conversilo de unidade da 
oxitocina de UI/niL para rriol/L, considerando 
como "fator de conversiio" a relaciio 450 UI=1 
~nol/mL 17. O valor de "pAzn obtido para o ESLP 
foi de 1,03. 10 5 mgírnl (inclinaciio = 0,35) nas 
contragoes induzidas por oxitocina, após a con- 
versiio. Devido aos grandes deslocanientos pro- 

-2 -1.5 1 -0 5 O 

Log conceniragao de ESLP (mglmL) 

-2 -1.5 1 -0.5 O 

Log conceniraglo de ESLP (mglmL) 

Figura 4. Gráfico de "Schild modificado" para o ex- 
trato seco liofilizado de P. pilosa (ESLP). O valor de 
pD'2 e pA2 foram determkados por interpolacgo 
usando analise de regressao linear. O coeficiente de 
correlacao (r) foi significativo. A reta interpolada foi 
calculada pelo método dos mínimos quadrados e é 
representada pela equacao da reta inserida em cada 
gráfico. 

duzidos pelas doses empregadas, a determina- 
@o do valor de "pA2" foi feita por extrapolacilo 
da reta empregando a equaciio que melhor a 
descreveu; obtendo-se o valor de 4,98 mg/mL. 

CCE para oxitocina, obtidas 30 minutos após 
a remociio do  ESLP, recuperaram parcialmente o 
E,, e a sensibilidade, aproximarido-se da CCE 
controle obtida antes da adicáo do extrato á so- 
luciio nutritiva revelando, assim, a reversibilida- 
de do efeito antagonista. 

CONCLUSOES 
Os resultados obtidos após a caracterizaciio 

da MPP, SEP e ESLP, indicam que os métodos 
de extraciio e secagem niio interferiram qualita- 
tivamente na co~istituiciio química da espécie P. 
pilosa, sugerindo a viabilidade de obtenciio do 
rnesmo. 

Com relaciio ao órgáo isolado, os resultados 
revelaram que o antagonismo manifestado pelo 
ESLP é do tipo misto, ou seja, competitivo devi- 
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d o  a o  deslocanierito das CCE para direita e nao significativaniente entre si ou nao.  Entretanlo, 

competitivo devido 5 diminuicao d o  efeito má- esla hipótese só  seria confirmada através da uti- 
ximo. Sugere, ainda, q u e  o meSrno apresente l i z a @ ~  de  extratos fracionados o ~ i  purificados. 

substancias antagonistas competitivas e n a o  Sendo assim, os  resultados obtidos nao justi- 
competitivas. Estas substiiricias podem interferir ficam o uso da planta como agente abortivo. 
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