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RESUMO. Dois métodos de extração, percolação e refluxo e dois líquidos extratores, etanol (96%, v/v) e
mistura hidroetanólica (50%, v/v) foram utilizados para obter quatro soluções extrativas de folhas de Mi-
kania glomerata visando a investigar a atividade antiespasmódica. As quatro soluções extrativas apresen-
taram antagonismo do tipo misto (competitivo e não- competitivo) observados nas curvas concentração
efeito (CCE) produzidas pela acetilcolina (ACh) em jejuno de rato e histamina (Hist) em íleo isolado de
porquinho da Índia. A solução extrativa etanólica obtida por percolação (SEEP) ou por refluxo (SEER) fo-
ram mais potentes do que as soluções extrativas hidroetanólicas (concentração inibitória 50%, CI50 de
0,082 mg/mL e 0,103 mg/mL respectivamente para a Hist e ACh). As soluções extrativas hidroetanólicas
obtidas por percolação (SEHEP) e refluxo (SEHER) foram menos potentes (CI50 de 0,324 mg/mL e 3,594
mg/mL para a Hist e ACh). SEEP apresentou o maior teor de cumarina (2,065 mg/mL), no entanto, o efei-
to da atividade antiespasmódica observada nas preparações farmacêuticas não pode ser relacionado com o
conteúdo de cumarina presente nas soluções extrativas, visto que a substância de referência não afetou as
curvas CCE de Hist e ACh.
SUMMARY. “Antispasmodic Activity of Leaf Extracts of Mikania glomerata Sprengel (guaco)”. Two extraction
methods, percolation and reflux and two extractive solutions, ethanolic (96%, v/v) and hidroethanolic (50%, v/v)
were prepared in view to investigate the antispasmodic activity of Mikania glomerata extracts. The four extract
behaves as a mixed antagonist (competitive and non-competitive) against concentration-response curves (CRC)
elicited by acetylcholine (ACh) on rat jejunum and histamine (Hist) on guinea pig isolated ileum. Ethanolic ex-
tracts obtained by percolation (SEEP) or reflux (SEER) were more potent than hidroethanolic extracts (Inhibitory
concentration 50%, CI50, of 0,082 mg/mL and 0,103 mg/mL respectively for Hist and ACh). Hidroethanolic ex-
tract obtained by percolation (SEHEP) followed by hidroethanolic extract obtained under reflux (SEHER) were
the weakest (CI50 of 0,324 and 3,594 mg/ml for histamine and ACh). The highest cumarine content (2,065
mg/mL) was obtained in SEEP. However, the antispasmodic effect observed in both pharmacological preparation
could not be related to their cumarine content since the reference substance did not affect ACh or Hist CRC. 

INTRODUÇÃO
Mikania glomerata Sprengel (Asteraceae), po-

pularmente conhecida como guaco, é uma plan-
ta nativa do Sul do Brasil, amplamente utilizada
na medicina popular com vistas na obtenção de
ação broncodilatadora, antiasmática, expecto-
rante e antitussígena 1-3. Usualmente administra-
da na forma de xarope, tintura, extrato fluido,

decocto ou infuso, estas preparações têm suas
atividades farmacológicas, freqüentemente, rela-
cionadas com a presença de cumarina (1,2-ben-
zopirona) 4-6. Em sua composição química é re-
latada a presença de cumarina, lupeol, ácido
caurenóico, ácido cinamoilgrandiflórico 1,7,8, es-
tigmast-22-en-3-ol 7,8, e ácido 15-α-isobutiriloxi-
caur-16-en-19-óico 9,10. No que se refere aos es-
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tudos de atividade farmacológica do vegetal, a
literatura aponta para as atividades antiespasmó-
dica, antiedematogênica, broncodilatadora, es-
pasmolítica, vasodilatadora, antiofídica e antimi-
crobiana. No entanto os relatos indicam a utili-
zação de condições de extração diversas 2,3,5,11-20

sendo, freqüentemente, mencionada como
substância ativa a cumarina. O presente trabalho
tem como objetivo comparar a atividade anties-
pasmódica de soluções extrativas de Mikania
glomerata, avaliando a influência do método de
extração, a natureza do líquido extrator e o teor
de cumarina sobre esta atividade.

MATERIAL E MÉTODOS
Substâncias químicas e de referência

As substâncias utilizadas e procedência fo-
ram: cloreto de acetilcolina, cloreto de histamina
e cumarina (1,2 benzopirona) da Sigma Chemi-
cal Co.; KCl, CaCl2.2H2O, NaHCO3 e dextrose da
Merck; MgCl2 (Riedel de Haën A.G.); NaH2PO4

(Baker Chemical); NaCl (Grupo Química) e me-
tanol grau CLAE (Carlo Erba). 

Material vegetal
Partes aéreas de Mikania glomerata foram

fornecidas pelo Centro de Pesquisas Químicas,
Biológicas e Agrícolas da Universidade Estadual
de Campinas e uma excicata, sob o número ICN
115.000.051 foi depositada no herbário da
UFRGS. As folhas foram selecionadas para a
preparação das soluções extrativas sendo secas
em estufa de ar circulante, sob temperatura de
30 ± 2 °C.

Preparação e caracterização das soluções
extrativas concentradas

A preparação e caracterização das soluções
extrativas foram realizadas segundo metodologia
descrita por Aboy et al. 21 e concentradas. Qua-
tro soluções extrativas de folhas de Mikania glo-
merata foram preparadas utilizando-se um mé-
todo de extração a quente, o refluxo 6 e um a
frio, a percolação. Uma mistura hidroetanólica
50% (v/v) ou etanol 96% (v/v), foram utilizados
como líquidos extratores em ambos os métodos
extrativos. A relação planta:solvente de 1,5:10
(m/v) foi utilizada para a preparação de todas
as soluções extrativas. Cerca de quarenta gramas
de cada solução extrativa foram concentradas,
sob pressão reduzida, em evaporador rotatório,
em temperatura de 40 ± 2 °C, até redução da
massa inicial à metade. As soluções extrativas,
obtidas por percolação, de acordo com o proce-

dimento descrito na Farmacopéia Brasileira 1
ed. 22, e concentradas, sob pressão reduzida, fo-
ram codificadas como solução extrativa hidroe-
tanólica (SEHEP) ou etanólica (SEEP) de acordo
com o líquido extrator utilizado. As soluções ex-
trativas, obtidas por refluxo durante 30 minutos,
foram concentradas em evaporador rotatório e
designadas como solução extrativa hidroetanóli-
ca (SEHER) ou etanólica (SEER). Estas soluções
foram caracterizadas quanto a densidade e aos
teores de resíduo seco e de cumarina e avalia-
das no que se refere à atividade antiespasmódi-
ca. 

Avaliação de densidade
A densidade das soluções extrativas concen-

tradas foram medidas em picnômetro, em tem-
peratura de 25 °C 23.

Avaliação do teor de resíduo seco
O resíduo seco foi avaliado, segundo meto-

dologia descrita por Hartke & Mustcher 24, utili-
zando 20 g das soluções extrativas concentra-
das. Os resíduos secos foram expressos em per-
centagem (%, m/m) utilizando a média de três
determinações. 

Avaliação do teor de cumarina por meio de
cromatografia líquida de alta eficiência

O teor de cumarina nas soluções extrativas
concentradas foi avaliado utilizando metodolo-
gia descrita por Aboy et al. 21. As soluções extra-
tivas concentradas foram diluídas 400 vezes na
fase móvel (MeOH:H2O, 47:53 v/v), em triplica-
ta, filtradas através de membrana Durapore de
0,22 µm e 20 µL foram injetados no cromatógra-
fo, em triplicata. A concentração de cumarina
nas soluções extrativas concentradas foi calcula-
da pela equação da reta y = 164184x - 1151, uti-
lizando-se as áreas médias de três injeções e de
três amostras. Cumarina (1,2-benzopirona) foi
utilizada como padrão externo. 

Testes Farmacológicos
Animais e preparação dos órgãos isolados

Porquinhos da Índia (média de 500 g) forne-
cidos pelo Laboratório Regional de Apoio Ani-
mal, RS e ratos Wistar machos (média de 270 g)
provenientes do Centro de Experimentação de
Animais do Laboratório da UFRGS foram sacrifi-
cados por concussão cerebral e exangüinados
por seccionamento dos vasos cervicais. O íleo
dos porquinhos e o jejuno dos ratos foram iden-
tificados e removidos, separados de outros teci-
dos, lavados internamente com solução de Tyro-
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de aquecida e cortados em segmentos, com
aproximadamente 2 cm de comprimento.

Avaliação da atividade antiespasmódica
Os fragmentos de tecido foram preparados e

montados em banho de órgão isolado de 10 mL
de capacidade contendo uma solução aquecida
a 37 °C de solução de Tyrode com a seguinte
composição (mmol/L): NaCl 136,9; KCl 2,68;
CaCl2 1,80; MgCl2 1,05; NaH2PO4 0,42; NaHCO3

11,9 e dextrose 5,5. O registro das contrações
isotônicas foi realizado com alavanca de ins-
crição tangencial em cilindro esfumaçado movi-
do por quimógrafo DTF, com ampliação de 6
vezes e submetido a uma carga de 1 g. Após
um período de equilíbrio de 30 min, foram re-
gistradas curvas concentração-efeito (CCE) cu-
mulativas com acetilcolina (ACh) no jejuno ou
histamina (Hist) na ausência (controle) e na pre-
sença de concentrações crescentes das soluções
extrativas ou do padrão de cumarina, incubadas
durante 20 min. CCE controle também foram
obtidas na presença de 100 µL de etanol. Os re-
sultados foram expressos na forma de percenta-
gem do efeito máximo (Emáx) observada na res-
pectiva CCE controle. A afinidade intrínseca re-
lativa (pD2) e a DE50 dos agonistas ACh e Hist
foi estimada, graficamente a partir dos experi-
mentos individuais, como a concentração que
induz 50% do Emáx através da relação pD2 = -log
DE50. A atividade das soluções extrativas foi cal-
culada empregando o método gráfico de Schild
para determinar (I) a concentração de solução
extrativa capaz de reduzir o Emáx do agonista
em 50% (componente de antagonismo não com-
petitivo), representado por CI50 e (II) a concen-
tração de extrato que reduz a afinidade do ago-
nista em um fator 2 (antagonismo competitivo),
representado por CI2 25-27.

Análise estatística
Os resultados foram expressos pela média ±

s (variância) ou epm (erro padrão da média) e
seu significado estatístico analisado pelo teste t-
student ou pela análise de variância (ANOVA),
método de Student Newman-Keuls 28. Dife-
renças com p < 0,05 foram consideradas signifi-
cativas.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta a densidade das so-

luções extrativas concentradas que situaram-se
entre 1 e 2. A densidade das soluções extrativas
hidroetanólicas foram mais elevadas quando
comparadas com as soluções extrativas etanóli-

cas, independente do método extrativo usado,
denotando uma clara influência do solvente uti-
lizado, o que era esperado.

Teores de resíduo seco mais elevados foram
encontrados para as soluções extrativas hidroe-
tanólicas, sendo entre 46 e 38% superiores aos
apresentados pelas soluções extrativas obtidas
com etanol 96% (v/v), preparadas respectiva-
mente por percolação e refluxo (Tabela 2). 

Soluções extrativas Densidade CV
concentradas (g/mL) ± s (%)

SEHEP 1,9002 ± 0,012 0,13

SEHER 1,8905 ± 0,001 0,09

SEEP 1,6393 ± 0,001 0,10

SEER 1,6437 ± 0,008 0,09

Tabela 1. Densidade das soluções extrativas concen-
tradas de folhas de Mikania glomerata. SEHEP = so-
lução extrativa hidroetanólica preparada por perco-
lação e concentrada; SEHER = solução extrativa hi-
droetanólica preparada por refluxo e concentrada;
SEEP = solução extrativa etanólica preparada por per-
colação e concentrada; SEER = solução extrativa eta-
nólica preparada por refluxo e concentrada; s = des-
vio padrão; CV % = coeficiente de variação percen-
tual.

Soluções extrativas Resíduo seco CV
concentradas (%, m/m) ± s (%)

SEHEP 5,429 ± 0,03 0,68

SEHER 4,444 ± 0,02 0,47

SEEP 2,975 ± 0,02 0,71

SEER 3,068 ± 0,01 0,47

Tabela 2. Teor de resíduo seco nas soluções extrati-
vas concentradas de folhas de Mikania glomerata.
SEHEP = solução extrativa hidroetanólica preparada
por percolação e concentrada; SEHER = solução ex-
trativa hidroetanólica preparada por refluxo e con-
centrada; SEEP = solução extrativa etanólica prepara-
da por percolação e concentrada; SEER = solução ex-
trativa etanólica preparada por refluxo e concentrada;
s = desvio padrão; CV % = coeficiente de variação
percentual.

Os teores de cumarina nas soluções extrati-
vas concentradas, medidos por CLAE foram
maiores nas soluções obtidas por percolação in-
dependente do solvente utilizado, confirmando
os resultados descritos em trabalho anterior 21
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(Tabela 3), demostrando uma clara influência da
utilização do calor sobre a perda deste marca-
dor químico.

A atividade antiespasmódica do padrão de
cumarina e das quatro soluções extrativas sobre
as contrações provocadas por ACh e Hist, res-
pectivamente, no jejuno de rato e íleo de por-
quinho da Índia estão representadas nas figuras
1, 2 e 3. As CCE de ACh e Hist não foram afeta-
das significativamente pela presença de etanol
no líquido nutritivo, na concentração de 10
mmol/mL. Este resultado assegura que o efeito
observado com as soluções extrativas etanólicas
e hidroetanólicas resultam das substâncias ativas
extraídas e não do solvente. 

A Mikania glomerata é utilizada na medicina

Soluções extrativas Teor de cumarina CV
concentradas (mg/mL) ± s (%)

SEHEP 1,585 ± 0,030 1,90

SEHER 1,378 ± 0,043 3,12

SEEP 2,065 ± 0,037 1,83

SEER 1,350 ± 0,026 1,98

Tabela 3. Teor de cumarina em soluções extrativas
de folhas de Mikania glomerata avaliado por croma-
tografia líquida de alta eficiência. SEHEP = solução
extrativa hidroetanólica preparada por percolação e
concentrada; SEHER = solução extrativa hidroetanóli-
ca preparada por refluxo e concentrada; SEEP = so-
lução extrativa etanólica preparada por percolação e
concentrada; SEER = solução extrativa etanólica pre-
parada por refluxo e concentrada; s = desvio padrão;
CV % = coeficiente de variação percentual.

popular por sua ação broncodilatadora, antias-
mática, expectorante e antitussígena sendo a cu-
marina, freqüentemente, apontada como uma
das principais substâncias envolvidas na ativida-
de farmacológica 2,3,5,6,11,12,14,15,17-20. A figura 1
apresenta as CCE de ACh e Hist obtidas na pre-
sença de até 0,365 mg/mL de cumarina. Não
houve alteração estatisticamente significativa (p
> 0,05) das CCE de ambos os agonistas. Este re-
sultado difere do obtido por Leite et al. 5,6 que
observaram, em condições experimentais seme-
lhantes, inibição do Emáx de ACh de até 40% em
jejuno de rato e em íleo de porquinho da Índia
de 90%.

As soluções extrativas hidroetanólicas e eta-
nólicas de Mikania glomerata revelaram um
acentuado efeito antiespasmódico nas CCE de
ACh e Hist em jejuno de rato e íleo de porquin-
ho da Índia (Figuras 2 e 3). O efeito antiespas-
módico (i.e., antagonista) foi do tipo misto, as
CCE foram deslocadas para a direita e sofreram
redução do Emáx. Empregando o método gráfico
de Schild foi possível comparar as potências re-
lativas das quatro soluções extrativas através da
CI50 e da CI2 (Tabela 4). As soluções extrativas
etanólicas (SEEP e SEER) foram as que apresen-
taram maior potência, não havendo diferença
significativa relacionada com o método de ob-
tenção percolação ou refluxo, nem quanto ao
agonista ou preparação farmacológica emprega-
da, ACh no jejuno ou Hist no íleo. A concen-
tração de 0,014 mg/mL de SEER provocou um
deslocamento das CCE de Hist de 2 vezes para
a direita e a concentração de 0,082 mg/mL redu-
ziu seu Emáx em 50%. Entre as soluções extrati-

Figura 1. Curvas log concentração-efeito (CCE) cumulativas induzidas por ACh (em A) em jejuno isolado de ra-
tos ou induzidas por histamina (em B) em íleo isolado de porquinho da Índia. As curvas controle foram obtidas
na ausência de cumarina e as demais na presença de concentrações crescentes de cumarina conforme indicado,
incubado por 15 a 20 min e mantido durante a CCE. Cada ponto representa a média de 3 ou 4 experimentos ±
erro padrão da média. Observa-se que a cumarina teve efeito discreto, não significativo (p > 0,05) sobre as
CCE.
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vas testadas, a menor potência foi apresentada
pela solução extrativa hidroetanólica obtida por
percolação (SEHEP), que contém um dos maio-
res teores de cumarina 1,585 mg/mL. Para esta
solução foram necessárias 0,742 mg/mL para

Componente Competitivo Componente não competitivo

ACh Histamina ACh Histamina

Solução CI2 CI2 CI50 CI50
extrativa (mg/mL) RP1 (mg/mL) RP1 (mg/mL) RP1 (mg/mL) RP1

SEHEP 0,742 1 0,718 1 1,589 1 3,594 1

SEHER 0,342 0,46 0,022 0,03 0,646 0,41 0,324 0,10

SEEP 0,038 0,05 0,014 0,02 0,103 0,06 0,096 0,03

SEER 0,084 0,11 0,014 0,02 0,121 0,08 0,082 0,02

Tabela 4. Valores de concentração inibitória que desloca as CCE de agonista para a direita num fator 2 (CI2) -
componente competitivo do antagonismo- e da concentração que reduz o efeito máximo das CCE do agonista
em 50% (CI50) - componente não competitivo - calculados para as soluções extrativas de Mikania glomerata
através da aplicação da equação da reta pelo método gráfico de Schild e Schild modificado, respectivamente.
1RP é a relação de concentrações das soluções extrativas necessárias para obter o mesmo nível de efeito.

Figura 2. Curvas log. concentração-efeito cumulativas obtidas com ACh em jejuno de rato na ausência (contro-
le) e na presença de concentrações crescentes das soluções extrativas concentradas de Mikania glomerata nas
concentrações indicadas na legenda. Em A solução extrativa hidroetanólica obtida por percolação (SEHEP); em
B solução extrativa hidroetanólica obtida por refluxo (SEHER); em C solução extrativa etanólica obtida por per-
colação (SEEP); em D solução extrativa etanólica obtida por refluxo (SEER). A concentração das soluções extra-
tivas foram calculadas em resíduo seco. Cada ponto representa a média de 4 ou 5 experimentos ± erro padrão
da média.

provocar um deslocamento das CCE de ACh de
2 vezes para a direita e 1,589 mg/ml para redu-
zir seu Emáx em 50% (Tabela 4). Analisando a
atividade contra a ACh, a relação de potência
das soluções extrativas quanto ao antagonismo
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não competitivo e considerando a SEHEP como
unitária foi de 1:0,41:0,06:0,08 respectivamente
para SEHEP:SEHER:SEEP:SEER (Tabela 4). Ou-
tras relações de potência são apresentadas na Ta-
bela 4. 

CONCLUSÕES
A investigação farmacológica comparativa

das soluções extrativas hidroetanólicas e etanóli-
cas de Mikania glomerata, em órgãos isolados
revelou uma acentuada atividade antiespasmódi-
ca concentração-dependente, maior com as so-
luções obtidas com emprego do etanol como lí-
quido extrator do que com a mistura hidroeta-
nólica, independente do método de extração
empregado, percolação ou refluxo. A concen-
tração de cumarina e o teor de resíduo seco,
isoladamente, não representaram um parâmetro
correlacionado com a potência antiespasmódica

Figura 3. Curvas log. concentração-efeito cumulativas obtidas com histamina, em íleo de porquinho da Índia,
na ausência (controle) e na presença de concentrações crescentes das soluções extrativas concentradas de Mi-
kania glomerata nas concentrações indicadas na legenda. Em A solução extrativa hidroetanólica obtida por per-
colação (SEHEP); em B solução extrativa hidroetanólica obtida por refluxo (SEHER); em C solução extrativa eta-
nólica obtida por percolação (SEEP); em D solução extrativa etanólica obtida por refluxo (SEER). A concen-
tração das soluções extrativas foram calculadas em resíduo seco. Cada ponto representa a média de 4 ou 5 ex-
perimentos ± erro padrão da média.

das soluções extrativas, nas condições experi-
mentais utilizadas. Os resultados revelam ainda
a importância da avaliação biológica de so-
luções extrativas vegetais para comprovar a efi-
cácia destas e concluir sobre atividade de cons-
tituintes.
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