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RESUMO. Foram avaliados os extratos aquosos brutos liofdizados de PassifIora alata e Passiflora eduíis 
sobre a reproduciío de ratas Wistar. Os extratos foram preparados a partir das folhas secas e moidas, por 
decoc@o sob refluxo, na propor@o droga: solvente 1:10, e submetidos a lioNiza@o. Os wtratos liofiliza- 
dos foram ressuspensos em Bgua destilada e administrados por via oral a ratas durante todo o periodo de 
gestaciío na dosagem de 800 mg/kg/dia. Os resultados (media i epm) nao revelaram diferen~as significati- 
vas no desenvolvimento ponderal durante a gestaeo (controle 47,1% I 1,4; P. alata 413% I 3,l e P. eduíis 
443 % I 2,l) no consumo de Bgua ou raqiío; masa do útero, número de sitios de irnplanta$iio, número de 
corpos Iúteos, perdas pré e pós-implantaciío e taxa de parto. O tamanho das ninhadas, a massa corporal ao 
nascer, o número de machos e Emeas, o desenvolvimento ponderal, sexual e comportamental das proles 
também niio foi afetado significativamente. Pode-se concluir pela ausencia de toxicidade reprodutiva dos 
extratos brutos liofilizados de P. a& e P. edulis em ratas Wistar e nas proles, até a dosagem de 800 
mg/kg, administrada por via oral. 
SUMMARY. "Evaluation of Reproductive Toxicity of Passiflora alata Dryander and Passiflora edulis Sims 
Lyophilized Aqueous Extracts in Wistar Rats". The reproductive effect of P. alata and P. edulis lyophilized 
crude aqueous extracts was evaluated on female Wistar rats. The aqueous extracts was prepared from dried 
leaves through decoction in a 1: 10 drug:solvent ratio and then lyophiiized. The crude extracts were administered 
per os to female Wistar rats at a dose of 800 mgkglday from the first until the last day of pregnancy. Results 
(mean t sem) showed that both extracts do not significantiy affect weight gain during pregnancy (control = 
47.1% t 1.4; P. alata = 41.3% t 3.1; P. edulis = 44.5% + 2.1) nor food consumption or water intake. The litter 
size, litter weight, post-natal ponderal, sexual and behavior development until the 50th day of life of new-bom 
were also not affected. It can be concluded that both extracts do not significantiy affect female rat fertility, in- 
duce abortion, litter extemal macroscopic malformation or affect anyway litter sexual and behavior development 
at doses of up to 800 mg/kg/day. 

INTRODU@O 
O uso de espécies do genero Passiflora na 

medicina popular é amplamente difundido, sen- 
do principalmente utilizada como remédio cal- 
mante e sedativo 1-4. Considerando que várias 
espécies de Passiflora siio amplamente comer- 
cializadas pela indústria farmaceutica, um aspec- 
to relevante a ser atendido é a necessidade de 
comprovaciio de sua seguranca e eficácia. A Re- 

soluciio nQ 17 (24 de fevereiro de 2000) da Se- 
cretaria de Vigilancia Sanitária 5 estabelece, en- 
tre outros, como indispensável estudos científi- 
cos de farmacologia pré-clínica e clínica que 
comprovem a seguranca e a eficácia dos produ- 
tos fitoterápicos. O objetivo do presente trabal- 
ho foi avaliar a toxicidade de Passiflora alata 
Dryander e P. edulb Sirns. sobre a reproduciio 
de ratas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
Materiul vegetal 

A coleta de P. alata foi realizada no Campus 
da Universidade do Vale dos Sinos/RS em feve- 
reiro de 1997 e de P. edulis no município de 
Maquiné/RS em dezembro de 1998. Os materiais 
testemunho foram depositados no herbário do 
Departamento de Botanica da UFRGS; P. alata 
sob o número ICN 8344 e P. edulis, ICN 114356. 
O material vegetal foi seco em estufa de ar cir- 
culante e, após separadas dos caules, as folhas 
foram moídas em moinho de facas. 

PreparqcZo dos extratos 
Os extratos foram preparados por decoccio 

sob refluxo (lh) das folhas moídas numa pro- 
porciio droga : solvente 1:lO. A filtraciio foi feita 
a quente, sob pressiio reduzida. O volume da 
solucio extrativa foi completado ao volume ini- 
cial, sendo os extratos liofilizados. 

Animais 
Foram utilizados 65 ratos Wistar (45 femeas e 

15 machos), entre 90 e 140 dias de idade, pro- 
venientes do Biotério do ICBS-UFRGS, mantidos 
com ciclos de iluminaciio claro/escuro de 12 h e 
temperatura de 20-22 OC. 

Os animais foram acasalados por 12 h duran- 
te o ciclo escuro, na proporcio de 3 femeas pa- 
ra 1 macho. Após este período, as femeas foram 
examinadas através de esfregaco vaginal. A có- 
pula foi constatada pela deteccio de espermato- 
zóides no lavado vaginal, servindo de critério 
para inclusiio das femeas no experimento. 

Tratamento 
As ratas gestantes foram separadas em caixas 

individuais e tratadas por via oral, com auxílio 
de sonda gástrica, durante toda a gestaciio (21 
dias), conforme o grupo experimental a que fo- 
ram designadas por sorteio: controle (água des- 
tilada 10 ml/kg); extrato de P. alata (800 mg/ 
kg) e extrato de P. edulb (800 mg/kg). Para a 
adrninistraciio, os liofilizados dos extratos brutos 
foram ressuspensos em água destilada na con- 
centracio de 800 mg/lO mí. 

Varfdveis avaliadas 
Durante o período da gestaciio foram avalia- 

dos o consumo de água e rasso e a massa cor- 
poral. Os corpos lúteos e os sitios de implan- 
taciio uterina foram contados. A massa corporal 
individual dos filhotes foi avaliada nos dias 0, 7, 
14, 21, 28, 35, 42, e 49 de idade. Durante o perí- 
odo de acompanhamento das ninhadas todos os 

filhotes foram observados quanto ao desenvolvi- 
mento físico (geral e sexual). Dois machos e 
duas femeas de cada ninhada, escolhidos alea- 
toriamente, foram examinados quanto aos sinais 
de desenvolvimento comportamental, submeti- 
dos aos seguintes testes: endireitamento em su- 
perJcie (realizado no lQ e 7P dia de vida; medi- 
da do tempo gasto pelo animal para realizar a 
tarefa); rejlexo de preensdo nos membros ante- 
riores (3O dia de vida; qualificaciio obtida pelos 
animais, responsivo / nao responsivo); avewo 
a altura @O dia de vida; utilizado escore: 0- au- 
sente, 1-pobre ou questionável, 2-bom); equilí- 
brio em roda (18" d a  de vida; medida do tempo 
gasto pelo animal para realizar a tarefa) e ativi- 
dade motora espontanea (46" dia de vida; nú- 
mero médio de movimentac6es do animal) 6 .  

Ao final dos 50 dias de acompanhamento as 
ninhadas foram sacrificadas. Dois machos e 
duas femeas de cada ninhada foram avaliados 
quanto a massa relativa dos órgiios sexuais, rins 
e fígado. Os machos foram escolhidos ao acaso 
e as femeas por ocasiiio do primeiro estro após 
o 50" dia de vida, verificado através de esfre- 
gaco vaginal. A massa relativa dos órgiios foi 
calculada pela fórmula: massa órgiio (mg) x 100 
/ massa corporal (mg). 

RESULTADOS 
O desenvolvimento ponderal das ratas du- 

rante a gestaciio nao mostrou diferenca signifi- 
cativa para as ratas tratadas com os extratos lio- 
filizados de P. alata e P. edulis na dosagem de 
800 mg/kg/dia. A Figura 1A representa o ganho 
relativo de massa corporal desde o primeiro dia 
de gestaciio até o nascimento das ninhadas. A 
massa corporal do primeiro d a  foi considerada 
como 100%. O ganho de massa corporal ao final 
da gestacio F I epm) foi de 47,l I 1,4 % para o 
grupo controle, 41,Q I 3,l  % para P. alata e 
443 I 2,l  % para P. edulis. A análise estatística 
pelo teste niio paramétrico de Kmskal-Wallis 
nao mostrou diferenca entre os grupos tratados 
e o controle (p > 0,059. A Figura 1B mostra o 
desenvolvimento ponderal das ninhadas das ra- 
tas tratadas com os extratos liofilizados de P. a- 
lata, P. edulis e do grupo controle. O acompan- 
hamento das ninhadas ocorreu até 49 dias de i- 
dade. As ninhadas tratadas com extrato de P. e- 
dulb cresceram discreta, mas significativamente 
mais do que as dos animais controle (ANOVA/ 
Dunnett, Kruskal-WallisDunn). A massa corpo- 
ral dos filhotes do grupo P. alata só mostrou di- 
ferenca significativa estatisticamente nos dias 42 
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25 1 4- Controle - P.edulis -A- P. aiata 

Figura 1. Em A desenvolvimento ponderal das ratas 
tratadas corn extratos liofilitados de P. alata ou P. e- 
dulk na dosagem de 800 mglkgídia, per os, desde o 
prirneiro dia de g e s t e o  até o nascimento da ninha- 
da. (controle n-14; P. alata n-16; P. edulk 11115). Em 
B: desenvolvimento ponderal individual desde o nas- 
cimento até 49 dias de idade (controle n = 97; P. ala- 
ta n = 97; P. edulk n ~89) .  As barras verticais indicam 
o erro padráo da média. 
* dierenp significativa dos ffiotes de ratas tratadas corn 

P. edulis (P ) 
x diferenp significativa dos ffiotes de ratas tratadas com 

P. data (aem rela@o ao controle (p<0,05). 

e 49 de vida. Apesar destas diferencas estaústi- 
cas favoráveis aos grupos tratados corn extratos, 
nao foram observadas deficiencias de desenvol- 
vimento do grupo controle. 

Figura 2. Consumo percentual de ra@o e água em 
rela@o a massa corporal a cada 3 dias durante a ges- 
t a ~ á o  das ratas tratadas corn extratos liofilkados de P. 
alata (n = 16) ou P. edulk (n = 15) na dosagem de 
800 mg/kg/dia, per os, e respectivo controle (n = 14). 
As barras verticais indicam o erro padráo da média. 

A Figura 2 mostra o consumo de racao e de 
água em relacao a massa corporal das ratas ges- 
tantes. O cálculo foi efetuado pela média de 
consumo a cada tGs dias, relacionando corn a 
massa corporal média do mesmo período. Ape- 
sar das flutuac6es .observadas, nao foi verificada 
diferenca estatisticamente significativa entre os 
grupos, a excecao do período entre o dia 15-18 
de consumo de ragio, onde o grupo P. edulis a- 
presentou um aumento significativo, entretanto, 
nao se manteve durante os demais dias. [(ANO- 
VA) dia 18: F3,24 = 3,56/ p < 0,051. 

A Tabela 1 apresenta os índices reprodutivos 
avaliados sobre a gestacao. Apesar de ter sido 
observada uma pequena tendencia do grupo P. 

fndices reprodutivos Controle P. data P.edul*F 

n (ratas) filhotes (14) 151 (15) 142 (16) 144 

Ganho de massa corporal (%) 47,l I 1,4 41,O I 3,l 443 I 2,l 

Número de filhotes/fetos (por ninhada) 10,8 * 0,45 8,9 * 0,98 . 9,9 * 0,57 

Número de sítios de implantacáo 11,2 I 0,26 9,3 * 0,96 10,6 I 0,46 

Número de corpos lúteos 12,9 I 0,68 12,l I 0,42 12,9 I 0,46 

Taxa de parto 100 100 100 

Taxa de natalidade 100 988 98,9 

Tabela 1. fndices reprodutivos das ratas tratadas durante a gesta@o corn extratos liofilizados de P. alata e P. e- 
dulis na dose de 800 mg/kg. S3o apresentados os valores médios * erro padiao da mkdia. 



Tabeia 2. Caracteíííticas de desenvolvimento fisico e sexual das ninhadas de ratas tratadas com extratos liofdizados de P. alata e P. edulís na dose de 800 mg/kg/dia 
(controle n = 97; P. alata n = 97; P. edulk n = 89). A Tabela apresenta a porcentagem de filhotes que desenvolveu a característica de acordo corn a idade (em dias de vida). 

Descoiamento dos 
pavilbóesaurJculares 

Idade (dias) 2 3 4 

Controle 49 51 

P. alata 64 25 11 

P. edulis 79 21 

Tabeia 3. Resultados dos testes de desenvolvimento compoitamental das ninhadas de ratas tratadas com extratos liofilizados de P. 
alata e P. edulk na dose de 800 mg/kg/dia (controle n = 40; P. alata n = 40; P. edulis n = 36). As medidas de avaliacao utilizadas 
para cada teste foram: a tempo em segundos, escore: 0: reflexo ausente, 1: questionável, 2: bom, ': número de movimenta~6es em 30 mulu- 
tos. 

Endireitamento 
e m  superñcie a 

Dia O Dia 7 

Controle 7,4 2,7 

P. alata 3,2 1,3 

P. edulis 7,7 2,9 

Abertura do 
canalvlginal 

32-35 36-39 40-43 44-47 48-50 

16 32 30 14 8 

21 43 21 13 2 

15 33 36 5 10 

Erupcáo 
dos incisivos 

7 8 9 10 11 

6 21 35 27 10 

15 45 28 9 3 

8 31 47 15 O 

Abertura 
dos o b s  

11 12 13 14 15 16 

14 43 42 

1 12 38 41 9 

2 9 19 33 33 3 

m n m  
de @lo 

8 9 

75 25 

100 

100 

DescMa 
dos testículos 

15 16 17 

80 20 

68 27 5 

87 9 4 

R e W o  de preensa0 
nos membros 

Responsivo Nio responsivo 

25 7 

35 O 

28 O 

AvemaO 
a dturab 

O 1 2 

1 4 35 

O 9 30 

O 4 32 

Equlliírio 
emmdaa 

34 

4 1 

36 

Mvidade motora 
espontaneac 

226 

288 

222 
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alata em apresentar valores inferiores ao grupo 
controle em relaciio ao ganho de massa corpo- 
ral das ratas, número de filhotes/fetos e número 
de sítios de implantacgo, nao foi constatada di- 
ferenca estatisticamente significativa (p> 0,05 / 
Kmskal-Wallis). 

Avaliando-se as características de desenvolvi- 
mento físico das ninhadas, descolamento dos 
pavilhoes auriculares, abertura dos olhos, de- 
senvolvirnento de pelo e erupgio dos incisivos, 
bem como as características de desenvolvimento 
sexual (Tabela 2), na faixa etária considerada 
normal para espécie, verificou-se que os grupos 
nao revelaram diferenca significativa pelo teste 
qui-quadrado (p > 0,05). 

Os resultados dos testes empregados para a 
avaliaciio do desenvolvimento comportamental 
estilo representados na Tabela 3. Nao foram ob- 
servados sinais de distúrbios neuromotores em 
nenhum dos testes empregados. 

Na Tabela 4 s3o apresentadas a massa relati- 
va dos órggos das femeas, sacrificadas a partir 
do 49* dia de vida quando apresentaram o pri- 
meiro estro e dos machos sacrificados aos 49 
dias de vida. Apesar da diferenca significativa 
para o testículo direito e esquerdo do grupo P. 
alata (ANOVA, Kmskal-Wallis / p > 0,05) este fa- 
to ngo deve ser tratado como relevante no con- 
junto dos dados, considerando ainda estar den- 
tro do valor encontrado em literatura (0,5%). 

CONCLUS~ES 
O conjunto de resultados obtidos revelam a 

ausencia de toxicidade dos extratos secos liofili- 
zados de Passtjiora alata e Passtjiora edults 
quando administrados diariamente por via oral a 
ratas durante a gestacao na dosagem de 800 
mg/kg/dia. 

Massa reiativa 
dos ór@s (O/o) 

P. data 
(n-20) 

Fheas  

Fígado 5,75 i 0,143 

Rim direito 0,455 i 0,007 

Rim esquerdo 0,447 i 0,008 

Ovário direito 0,017 i 0,001 0,018 i 0,001 0,017 1 0,001 

Ovário esquerdo 0,018 i 0,005 

Oviduto direito 0,007 i 0,0003 

Oviduto esquerdo 0,007 i 0,0003 

útero 

Machos 

Fígado 5,75 I 0,143 

Rim Direito 0,485 I 0,006 

Rim esquerdo 0,470 10,009 

Testículo direito 0,579 i 0,016 

Testículo esquerdo 0,582 I 0,016 

Epidídimo direito 0,078 1 0,003 

Epidídimo esquerdo 0,076 i 0,002 

Vesícula seminal 0,076 I 0,006 0,072 I 0,004 0,068 I 0,005 

Próstata 0,042 i 0,002 0,044 1 0,002 0,038 I 0,002 

Tabela 4. Massa relativa dos órgáos de femeas e machos nascidos de ratas tratadas com 800 mg/kg dos extratos 
liofilizados de P. alata e P. edulis por via oral durante toda a gesracáo. Sáo apresentados os valores médios I 

epm. * ANOVA p < 0,05. 
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