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RESUMO. O extrato hidroalcoólico (EHA) da Operculina alata (Ham.) Urban, é comercializado pelas pro-
priedades laxantes e catárticas. Apesar da ampla utilização na Medicina tradicional, existem poucos estu-
dos sobre a segurança de uso. Foram investigados efeitos da administração crônica do EHA sobre parâme-
tros bioquímicos e hematológicos. Não foram observados sinais de toxicidade aguda ou morte, nem alte-
rações nos perfis bioquímicos e hematológicos, excetuando-se aumento significativo nos níveis séricos de
glicose, alanina amino-transferase e fosfatase alcalina e redução na contagem de monócitos. Embora esta-
tisticamente significativas, as alterações ocorreram dentro da faixa de referência para espécie. Aparente-
mente, essas alterações não estão relacionadas a efeitos tóxicos do extrato.
SUMMARY. “Chronic Toxicological Evaluation of the Hydroalcoholic Extract of Operculina alata (Ham.) Urban
on  Biochemical and Hematological Parameters in Female Wistar Rats”.  The hydroalcoholic extract (HAE) of
Operculina alata (Ham.) Urban is commercialized due to its laxatives and cathartic properties. Despite its large
use in traditional medicine, there are few studies about its safety. The effects of the chronic administration of the
HAE on hematological and biochemical parameters were investigated. Acute toxicity signs or deaths were not
observed, nor alterations on hematological and biochemical parameters, except for a significant increase of the
seric levels of glucose, alanine aminotransferase and alkaline phosphatase and also the decrease of monocytes
counts. Although statistically significant, the alterations occurred on the reference values range and, apparently,
they were not related to toxic effects of the extract. 

INTRODUÇÃO
A espécie Operculina alata (Ham.) Urban,

pertence à família das Convolvulaceae, que é
composta por 51 gêneros e tem ampla distri-
buição em regiões tropicais e subtropicais 1. As
primeiras descrições da Operculina alata foram
feitas no México, em 1565, quando foi denomi-
nada, por Monardés, de Ruybarbo Mexicano. No
Brasil, é encontrada em vários estados receben-
do assim, distintas denominações populares co-
mo Jalapa-do-Brasil, batata-de-purga (alusão a
uma de suas utilizações populares, como laxan-
te), jalapa verdadeira, ipu, purga de Amaro Lei-
te, briônia da América, jalapa de São Paulo, es-
camonéia da América e xalapa entre outros 2. 

Análises fitoquímicas do tubérculo mostram
a presença de saponinas, amido, sistosterina-gli-
cosídio, conhecida como ipuranol, fistosterina,

mucilagem, manitol, ácido palmítico, málico e
caféico. Foram encontradas também, substâncias
oleosas, odorantes e resinosas variando entre 15
e 18%, esta composta por 80% de convolvulina
e 20% de jalapina 3. 

O extrato hidroalcoólico (EHA) do tubérculo
de Jalapa-do-Brasil (Aguardente alemã®) é co-
mercialmente explorado, entre outros, pelo La-
boratório Sobral (PI), por possuir atividade la-
xante. Apesar de sua ampla utilização na Medi-
cina popular verificou-se a inexistência de infor-
mações relacionadas à segurança de uso. Nesse
sentido, o presente trabalho tem como objetivo
avaliar os efeitos da administração crônica do
EHA do tubérculo de Operculina alata sobre
parâmetros bioquímicos e hematológicos em ra-
tas Wistar.
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MATERIAIS E MÉTODO
Animais

Foram utilizadas ratas Wistar (Rattus norver-
gicus var. albinus) com 2-4 meses de idade,
provenientes do Biotério do Departamento de
Fisiologia e Farmacologia da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE). Os animais recebe-
ram água e dieta sólida (Labina®) ad libitum e
foram mantidos sob condições controladas de
iluminação (ciclo 12h claro/escuro) e temperatu-
ra (23 ± 2°C). O protocolo experimental foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Experimen-
tação Animal (CEEA) da UFPE (Processo no
007285/2003-82).

Material botânico e preparação do extrato
Um exemplar da jalapa foi enviado para fins

de identificação taxonômica, tendo sido classifi-
cado como Operculina alata (Ham.) Urban., de
nome vulgar batata-de-purga, pela Bióloga Val-
delice Correia Lima. Uma amostra do material
foi depositada sob o número 58836 no Herbário
da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agrope-
cuária (IPA).

Os tubérculos da Operculina alata foram
fornecidos pelo Laboratório Sobral-PI. No labo-
ratório, os materiais foram fragmentados, sele-
cionados e macerados a 10% com solução extra-
tora hidroalcoólica a 40% durante sete dias. Ao
final do período, o extrato fluido foi filtrado,
concentrado em rota evaporador e determinado
o teor de resina, segundo a Farmacopéia Brasi-
leira II, que variou entre 12,0 e 21,9%. O extrato
foi conservado em geladeira (-4 °C) e armazena-
do em alíquotas até sua utilização. Quando ne-
cessário o material foi diluído em água destila-
da.

Determinação da toxicidade aguda
O EHA de Jalapa-do-Brasil foi administrado

em doses crescentes (0,625, 1,25, 2,5 e 5,0 g/kg,
n = 6/grupo), por via oral, a ratas privadas de
ração por 12 h. O grupo controle recebeu so-
lução hidroalcoólica a 5%. A mortalidade em ca-
da grupo foi observada diariamente por até 14
dias após a administração do EHA e o valor da
DL50 foi estimado 4.

Determinação da toxicidade crônica
Quarenta ratas divididas em quatro grupos

(n = 10/grupo) foram tratadas durante 90 dias
(13 semanas) consecutivos, por via oral, com
EHA nas doses de 25, 125 e 625 mg/kg (grupos
tratados) ou solução hidroalcoólica a 5% (con-
trole-veículo). Durante o tratamento, a massa

corporal dos animais foi registrada semanalmen-
te e os animais avaliados quanto à atividade
comportamental, consumo de água e de ração
com a finalidade de detectar a presença de si-
nais clínicos de toxicidade. A intervalos de 30
dias (jejum prévio de 12 h) e sob anestesia eté-
rea, procedeu-se à coleta de sangue (cerca de
2,0 mL) por rompimento do plexo retro-orbital
com auxílio de capilar de vidro 5.

Para análise bioquímica, o sangue foi coleta-
do em tubos, sem a adição de anticoagulante, e
centrifugado a 3500rpm por 10 minutos. Em se-
guida, foram determinados os seguintes parâme-
tros: glicose, uréia, creatinina, aspartato amino-
transferase (AST), alanina aminotransferase
(ALT) colesterol total, triglicerídeos, fosfatase al-
calina (ALP), bilirrubinas total e direta, proteínas
totais, albumina e globulina. Os ensaios foram
realizados em aparelho automático Dimension
(Date Behring)  com  sistemas  comerciais  da
Boehringer Inglheim® 6.

Os valores para eritrócitos, leucócitos, pla-
quetas, hemoglobina, hematócrito e os índices
hematimétricos volume corpuscular médio
(VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM)
e concentração de hemoglobina corpuscular
média (CHCM) foram determinados em analisa-
dor automático de células hematológicas (Coul-
ter STKS), imediatamente após a coleta do san-
gue em tubo contendo anticoagulante. A conta-
gem diferencial de leucócitos foi realizada em
extensões coradas com May-Grünwald-Giemsa.
Em cada ensaio, 100 células foram analisadas e
contadas 6.

Análise estatística
Os valores foram expressos como média ±

erro padrão da média (epm). As diferenças en-
tre os grupos foram determinadas através da
Análise de Variância (ANOVA), seguida, quando
detectada diferença, pelo teste de Newman-
Keuls. O nível de significância para rejeição da
hipótese de nulidade foi sempre ≥ a 5%.

RESULTADOS
Toxicidade aguda 

A administração aguda, por via oral, de do-
ses crescentes (0,625 a 5,0 g/kg) do EHA do tu-
bérculo de Jalapa-do-Brasil não produziu óbito
durante os 14 dias de observação, impossibili-
tando, dessa forma, a estimativa da DL50. Ob-
servou-se que, nas primeiras horas após a admi-
nistração do extrato, os animais apresentaram
fezes pastosas e episódios de diarréia nas doses
de 2,5 e 5,0 g/kg.
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Toxicidade crônica 
Massa corporal

Durante o tratamento crônico com EHA não
foram observados sinais clínicos indicativos de
toxicidade (alterações comportamentais ou alte-
ração no consumo de água e ração) ou morte
dos animais em nenhum dos grupos estudados.
Também neste caso, registrou-se a presença de
fezes pastosas e diarréicas nos animais dos gru-
pos tratados. 

A massa corporal das ratas dos grupos con-
trole e tratados é mostrada na Tabela 1. Obser-
vou-se que não houve diferenças estatisticamen-
te significante no ganho de massa corporal entre
o grupo controle (39,8 ± 2,7%) e os grupos trata-
dos com EHA 25, 125 e 625 mg/kg (41,4 ± 4,1%,
41,5 ± 3,4% e 38,3 ± 2,8%, respectivamente). 

Grupos 1 dia 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem 11 sem 12 sem 13 sem

Controle 180,2 185,2 192,6 201,1 208,2 211,2 214,5 217,9 221,5 227,3 234,5 241,7 247,8 251,7
± 5,1 ± 4,7 ± 6,0 ± 5,7 ± 6,2 ± 4,9 ± 5,3 ± 6,2 ± 5,2 ± 5,9 ± 6,7 ± 7,2 ± 6,1 ± 3,8

EHA 185,7 192,5 199,5 207,6 214,8 217,9 221,3 225,0 228,1 235,3 243,1 252,2 260,0 263,7
25 mg/kg ± 3,8 ± 5,6 ± 6,3 ± 5,8 ± 7,4 ± 6,2 ± 6,4 ± 4,9 ± 6,7 ± 6,1 ± 6,5 ± 7,3 ± 4,4 ± 5,2

EHA 196,2 203,1 211,3 220,6 229,7 230,3 233,1 235,4 237,4 245,6 255,0 264,8 273,7 278,1
125 mg/kg ± 5,0 ± 7,1 ± 6,7 ± 5,7 ± 5,8 ± 4,7 ± 5,2 ± 6,3 ± 7,2 ± 6,0 ± 4,8 ± 6,3 ± 5,7 ± 6,1

EHA 206,8 210,4 218,1 225,4 232,9 236,0 239,2 242,5 246,3 255,0 263,1 272,1 281,3 286,4
625 mg/kg ± 4,3 ± 6,6 ± 6,4 ± 4,9 ± 6,6 ± 5,3 ± 4,8 ± 4,6 ± 7,5 ± 5,8 ± 6,6 ± 4,0 ± 6,9 ± 3,5

Tabela 1. Efeito do extrato hidroalcoólico (EHA) do tubérculo de Jalapa-do-Brasil (25, 125 e 625 mg/kg), admi-
nistrados por via oral sobre a massa corporal de ratas Wistar adultas, tratadas por 13 semanas consecutivas. Os
valores representam à média ± epm de 10 animais/grupo. sem = semana.

Paramêtros Controle EHA 25 mg/kg EHA 125 mg/kg EHA 625 mg/kg

Glicose (mg/dL) 69,1 ± 1,1 62,4 ± 5,1 90,6 ± 5,6* 87,9 ± 2,6*
Uréia (mg/dL) 41,4 ± 2,3 33,6 ± 4,2 41,4 ± 1,6 38,4 ± 6,1
Creatinina (mg/dL) 0,50 ± 0,1 0,50 ± 0,2 0,60 ± 0,1 0,40 ± 0,1
Aspartato-aminotransferase (U/L) 177,8 ± 13,2 178,4 ± 9,9 170,4 ± 9,3 174,7 ± 9,2
Alanina-aminotransferase (U/L) 45,1 ± 3,0 63,4 ± 4,4* 45,4 ± 2,5 57,1 ± 3,8
Colesterol total (mg/dL) 68,6 ± 5,4 51,6 ± 7,3 63,0 ± 7,1 49,7 ± 8,2
Triglicerídeos (mg/dL) 81,8 ± 11,4 63,6 ± 8,5 81,7 ± 6,1 86,1 ± 8,5
Fosfatase alcalina (U/L) 57,7 ± 3,9 68,4 ± 7,3 66,0 ± 5,4 82,1 ± 4,4*
Bilirrubina total (mg/dL) 0,30 ± 0,02 0,20 ± 0,05 0,30 ± 0,04 0,20 ± 0,07
Bilirrubina direta (mg/dL) 0,20 ± 0,03 0,10 ± 0,04 0,20 ± 0,04 0,10 ± 0,03
Proteínas totais (g/dL) 7,6 ± 0,2 7,9 ± 0,3 7,6 ± 0,2 7,4 ± 0,2
Albumina (g/dL) 1,7 ± 0,1 1,4 ± 0,3 1,4 ± 0,1 1,4 ± 0,2
Globulina (g/dL) 5,9 ± 0,1 5,0 ± 1,1 6,2 ± 0,2 5,0 ± 0,8

Tabela 2. Efeito do extrato hidroalcoólico (EHA) de tubérculo de Jalapa-do-Brasil (25, 125 e 625 mg/kg), admi-
nistrados por via oral sobre os parâmetros bioquímicos em ratas Wistar adultas, tratadas por 4 semanas conse-
cutivas. Os valores representam à média ± epm de 10 dosagens obtidos em aparelho automático Dimension
(Date Behring) com sistemas comerciais da Boehringer Inglheim®. O grupo controle recebeu solução hidroal-
coólica a 5%. * Estatisticamente diferente do grupo controle (ANOVA seguido de Newman-Keuls, p < 0,05).

Parâmetros bioquímicos
Após as primeiras 4 semanas da adminis-

tração do EHA, observou-se um aumento signifi-
cativo nos valores de glicose (31,3 ± 4,2% e 26,8
± 2,5%) nos grupos tratados com as maiores do-
ses em relação aos valores basais (p<0,05,
n=10). Registrou-se também aumento significati-
vo nos valores de ALT (41,2 ± 2,8%) e ALP (42,6
± 3,8%) respectivamente nas doses de 25 e 625
mg/kg (p<0,05, n=10) em relação ao grupo con-
trole (Tabela 2). 

Detectou-se após 8 semanas de tratamento,
um aumento estatisticamente significativo nos
valores de glicose (24,1 ± 3,4%, 42,7 ± 2,3% e
35,2 ± 3,0%, p<0,05, n=10) em todas as doses
empregadas. Além disso, verificou-se um au-
mento estatisticamente significativo de 34,2 ±
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5,7% (p<0,05, n=10) no valor da ALP com a
maior dose de EHA (Tabela 3).

Ao final do período de 13 semanas de admi-
nistração do EHA, não foram constatadas alte-
rações significativas nos parâmetros bioquími-
cos, exceto no valor da ALP, que foi 30,1 ± 5,4%
maior (p<0,05, n=10) do que o valor basal obti-
do no grupo que recebeu a maior dose do EHA
(Tabela 4).

Parâmetros hematológicos
Observou-se que a administração do EHA

não alterou o perfil hematológico dos animais

Paramêtros Controle EHA 25 mg/kg EHA 125 mg/kg EHA 625 mg/kg

Glicose (mg/dL) 54,2 ± 4,4 67,2 ± 4,0* 77,2 ± 4,9* 73,2 ± 3,5*
Uréia (mg/dL) 38,6 ± 3,2 35,4 ± 4,6 37,3 ± 1,8 38,7 ± 5,1
Creatinina (mg/dL) 0,40 ± 0,1 0,50 ± 0,2 0,60 ± 0,1 0,40 ± 0,2
Aspartato-aminotransferase (U/L) 153,2 ± 8,4 161,4 ± 6,1 165,3 ± 6,4 169,3 ± 6,3
Alanina-aminotransferase (U/L) 49,3 ± 3,6 60,2 ± 3,9 48,3 ± 3,9 54,3 ± 3,9
Colesterol total (mg/dL) 64,2 ± 4,3 60,1 ± 6,2 65,1 ± 6,2 63,2 ± 7,1
Triglicerídeos (mg/dL) 89,2 ± 7,4 70,6 ± 5,2 72,2 ± 4,2 87,2 ± 3,8
Fosfatase alcalina (U/L) 63,2 ± 5,4 53,2 ± 8,0 61,2 ± 4,4 84,7 ± 6,3*
Bilirrubina total (mg/dL) 0,20 ± 0,03 0,20 ± 0,02 0,20 ± 0,02 0,20 ± 0,03
Bilirrubina direta (mg/dL) 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02
Proteínas totais (g/dL) 7,1 ± 0,2 7,6 ± 0,6 7,1 ± 0,2 7,2 ± 0,2
Albumina (g/dL) 1,8 ± 0,1 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,7 ± 0,2
Globulina (g/dL) 5,3 ± 0,2 6,1 ± 0,2 5,6 ± 0,8 5,5 ± 0,8

Tabela 3. Efeito do extrato hidroalcoólico (EHA) de tubérculo de Jalapa-do-Brasil (25, 125 e 625 mg/kg), admi-
nistrados por via oral sobre os parâmetros bioquímicos em ratas Wistar adultas, tratadas por 8 semanas conse-
cutivas. Os valores representam à média ± epm de 10 dosagens obtidos em aparelho automático Dimension
(Date Behring) com sistemas comerciais da Boehringer Inglheim®. O grupo controle recebeu solução hidroal-
coólica a 5%. * Estatisticamente diferente do grupo controle (ANOVA seguido de Newman-Keuls, p < 0,05).

Paramêtros Controle
EHAJB EHAJB EHAJB

125 mg/kg 25 mg/kg 625 mg/kg

Glicose (mg/dL) 73,8 ± 3,2 70,8 ± 2,8 69,2 ± 3,9 69,1 ± 4,1
Uréia (mg/dL) 40,3 ± 2,8 39,9 ± 3,1 40,4 ± 2,4 40,1 ± 3,5
Creatinina (mg/dL) 0,50 ± 0,1 0,50 ± 0,1 0,50 ± 0,1 0,50 ± 0,2
Aspartato-aminotransferase U/L) 161,4 ± 7,4 173,1 ± 5,2 177,8 ± 7,9 178,4 ± 8,1
Alanina-aminotransferase (U/L) 51,4 ± 4,2 59,1 ± 4,1 52,4 ± 6,1 60,1 ± 5,1
Colesterol total (mg/dL) 67,7 ± 3,8 63,2 ± 2,3 67,7 ± 3,4 65,2 ± 6,0
Triglicerídeos (mg/dL) 94,1 ± 6,1 69,7 ± 8,2 77,2 ± 6,1 91,6 ± 5,2
Fosfatase alcalina (U/L) 69,7 ± 6,1 62,1 ± 4,8 67,8 ± 5,2 90,4 ± 5,6*
Bilirrubina total (mg/dL) 0,20 ± 0,02 0,20 ± 0,03 0,30 ± 0,03 0,20 ± 0,02
Bilirrubina direta (mg/dL) 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02
Proteínas totais (g/dL) 6,9 ± 0,2 7,7 ± 0,9 7,2 ± 0,2 7,4 ± 0,2
Albumina (g/dL) 1,8 ± 0,2 1,8 ± 0,1 1,7 ± 0,2 1,6 ± 0,2
Globulina (g/dL) 5,2 ± 0,2 5,9 ± 0,1 5,5 ± 0,6 5,8 ± 0,6

Tabela 4. Efeito do extrato hidroalcoólico (EHA) de tubérculo de Jalapa-do-Brasil (25, 125 e 625 mg/kg), admi-
nistrados por via oral sobre os parâmetros bioquímicos em ratas Wistar adultas, tratadas por 13 semanas conse-
cutivas. Os valores representam à média ± epm de 10 dosagens obtidos em aparelho automático Dimension
(Date Behring) com sistemas comerciais da Boehringer Inglheim®. O grupo controle recebeu solução hidroal-
coólica a 5%. * Estatisticamente diferente do grupo controle (ANOVA seguido de Newman-Keuls, p < 0,05).

tratados em relação aos seus controle (Tabelas
5, 6 e 7), contudo reduções significativas na
contagem diferencial de monócitos foram regis-
tradas ao final da 4ª e 8ª semana de tratamento. 

DISCUSSÃO
Os resultados mostram que o tratamento oral

crônico com o EHA obtido dos tubérculos de
Operculina alata não produziu efeitos tóxicos
em ratas Wistar adultas.

A administração aguda (até 5,0 g/kg) e crôni-
ca do extrato de Jalapa-do-Brasil não produziu
sinais indicativos de toxicidade ou mortes dos
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Paramêtros Controle EHA 25 mg/kg EHA 125 mg/kg EHA 625 mg/kg

Eritrócitos (106/µL) 7,6 ± 0,1 7,6 ± 0,1 7,4 ± 0,2 7,3 ± 0,1
Hemoglobina (g/dL) 14,8 ± 0,2 15,1 ± 0,4 14,4 ± 0,4 14,4 ± 0,1
Hematócrito (%) 41,2 ± 0,8 41,5 ± 1,0 39,5 ± 1,3 38,8 ± 0,3
VCM (fL) 54,0 ± 0,6 54,8 ± 0,9 53,1 ± 0,5 52,8 ± 0,4
HCM (pg) 19,4 ± 0,2 19,9 ± 0,3 19,4 ± 0,3 19,6 ± 0,1
CHCM (g/dL) 35,9 ± 0,3 36,3 ± 0,1 36,5 ± 0,6 37,0 ± 0,2
Plaquetas (103/µL) 933,9 ± 27,6 904,0 ± 32,6 846,7 ± 43,6 897,0 ± 37,1
Leucócitos (103/µL) 6,7 ± 0,2 6,6 ± 0,6 6,5 ± 0,5 7,6 ± 0,8
Neutrófilos (%) 22,5 ± 2,2 22,5 ± 3,2 25,4 ± 1,6 21,9 ± 1,9
Eosinófilos (%) 1,6 ± 0,4 1,0 ± 0,2 1,4 ± 0,6 0,80 ± 0,2
Linfócitos (%) 69,3 ± 1,9 74,7 ± 3,3 69,8 ± 1,3 74,5 ± 1,8
Monócitos (%) 6,6 ± 0,6 1,8 ± 0,2* 3,3 ± 1,2* 2,9 ± 0,8*

Tabela 5. Efeito do extrato hidroalcoólico (EHA) de tubérculo de Jalapa-do-Brasil (25, 125 e 625 mg/kg), admi-
nistrados por via oral sobre os parâmetros hematológicos em ratas Wistar adultas, tratadas por 4 semanas con-
secutivas. Os valores representam à média ± epm de 10 animais obtidos em aparelho Coulter, modelo STKS.
VCM: Volume Corpuscular Médio, HCM: Hemoglobina Corpuscular Média, CHCM: Concentração de Hemoglobi-
na Corpuscular Média. A contagem diferencial dos leucócitos foi realizada sobre extensões sanguíneas coradas
com May-Grünwald-Giemsa, onde 100 células foram analisadas para cada experimento. * Estatisticamente dife-
rente do grupo controle (ANOVA seguido de Newman-Keuls, p< 0,05). 

Paramêtros Controle EHA 25 mg/kg EHA 125 mg/kg EHA 625 mg/kg

Eritrócitos (106/µL) 7,5 ± 0,1 7,3 ± 0,2 7,4 ± 0,4 7,2 ± 0,2
Hemoglobina (g/dL) 14,2 ± 0,3 14,5 ± 0,6 14,2 ± 0,3 13,9 ± 0,6
Hematócrito (%) 40,2 ± 0,9 40,8 ± 1,2 40,2 ± 0,8 37,3 ± 0,4
VCM (fL) 53,8 ± 0,6 56,2 ± 0,9 54,2 ± 0,6 51,8 ± 0,5
HCM (pg) 19,0 ± 0,2 19,9 ± 0,6 19,2 ± 0,3 19,3 ± 0,1
CHCM (g/dL) 35,6 ± 0,3 35,7 ± 0,2 35,3 ± 0,5 37,2 ± 0,3
Plaquetas (103/µL) 870,2 ± 38,3 912,0 ± 27,5 912,4 ± 53,3 932,4 ± 73,2
Leucócitos (103/µL) 6,5 ± 0,3 6,3 ± 0,5 6,2 ± 0,6 6,8 ± 0,8
Neutrófilos (%) 20,6 ± 3,2 20,1 ± 6,2 18,4 ± 1,4 25,8 ± 2,9
Eosinófilos (%) 0 0,80 ± 0,4 0 0,60 ± 0,1
Linfócitos (%) 74,0 ± 2,9 72,0 ± 2,8 80,4 ± 5,2 71,9 ± 2,2
Monócitos (%) 5,3 ± 0,6 5,6 ± 1,7 1,2 ± 0,9* 1,6 ± 0,9*

Tabela 6. Efeito do extrato hidroalcoólico (EHA) de tubérculo de Jalapa-do-Brasil (25, 125 e 625 mg/kg), admi-
nistrados por via oral sobre os parâmetros hematológicos em ratas Wistar adultas, tratadas por 8 semanas con-
secutivas.Os valores representam à média ± epm de 10 animais obtidos em aparelho Coulter, modelo STKS.
VCM: Volume Corpuscular Médio, HCM: Hemoglobina Corpuscular Média, CHCM: Concentração de Hemoglobi-
na Corpuscular Média. A contagem diferencial dos leucócitos foi realizada sobre extensões sanguíneas coradas
com May-Grünwald-Giemsa, onde 100 células foram analisadas para cada experimento. * Estatisticamente dife-
rente do grupo controle (ANOVA seguido de Newman-Keuls, p< 0,05). 

animais. Não foram registradas diferenças no
ganho de massa corporal entre os grupos trata-
dos e o controle, mesmo após 13 semanas de
administração do extrato em doses diárias até 25
vezes maiores do que a dose terapêutica preco-
nizada pelo laboratório Sobral para visualizar
ação laxante. Esses dados sugerem que, nestas
doses, o EHA não apresenta toxicidade por via
oral.

De uma forma geral, pode-se afirmar que o
perfil bioquímico não foi modificado pela admi-
nistração do EHA. Contudo foram registrados
aumentos pontuais, porém significativos, para

glicose, ALT e ALP. Segundo Harkness & Wag-
ner 7, em roedores, os valores de glicose apre-
sentam grandes flutuações fisiológicas que va-
riam entre 50 e 135 mg/mL. As variações obser-
vadas nos níveis de glicose ocorreram dentro
desta faixa de referência, podendo, desta forma,
não estarem relacionadas ao tratamento com o
EHA, mas sim a flutuações fisiológicas normais. 

O nível de atividade das enzimas amino-
transferases séricas (AST e ALT) e da fosfatase
alcalina (ALP) é usado como um importante in-
dicador de lesões nas células hepáticas 8. O au-
mento observado nos valores de ALT e ALP foi
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isolado e parece não refletir alteração hepática,
uma vez que não foi observado aumento nos
níveis de AST e nem de bilirrubina, que também
são importantes marcadores hepáticos. De fato,
a análise histológica do fígado, assim como, a
determinação de sua massa úmida relativa e ab-
soluta não revelaram alteração significantes (da-
dos não apresentados). 

Conclui-se que o EHA de Operculina alata
por via oral é um fitoterápico seguro, pois não
interferiu com os perfis bioquímicos e hemato-
lógicos dos animais. Embora estatisticamente
significativas, as alterações observadas foram
pontuais e variaram dentro de limites dos valo-
res de referência para a espécie, não estando,
aparentemente, relacionadas a efeitos tóxicos do
extrato, portanto, desprovidas de relevância clí-
nica.
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Paramêtros Controle EHA 25 mg/kg EHA 125 mg/kg EHA 625 mg/kg

Eritrócitos (106/µL) 7,6 ± 0,2 7,1 ± 0,4 7,6 ± 0,2 6,9 ± 0,2
Hemoglobina (g/dL) 14,5 ± 0,3 14,2 ± 0,2 14,5 ± 0,5 13,6 ± 0,5
Hematócrito (%) 40,9 ± 0,8 39,4 ± 1,0 40,2 ± 0,9 37,6 ± 0,6
VCM (fL) 54,0 ± 0,4 55,5 ± 0,7 52,7 ± 0,8 54,2 ± 0,7
HCM (pg) 19,1 ± 0,2 20,0 ± 0,3 19,0 ± 0,3 19,5 ± 0,7
CHCM (g/dL) 35,2 ± 0,3 36,0 ± 0,2 36,1 ± 0,4 36,0 ± 0,2
Plaquetas (103/µL) 902,4 ± 51,1 897,4 ± 41,3 904,7 ± 28,5 941,1 ± 33,3
Leucócitos (103/µL) 7,0 ± 0,2 6,9 ± 0,2 6,7 ± 0,2 7,1 ± 0,3
Neutrófilos (%) 23,6 ± 2,9 19,1 ± 3,5 17,3 ± 3,1 31,1 ± 3,2
Eosinófilos (%) 0,6 ± 0,3 1,7 ± 0,3 0 1,0 ± 0,2
Linfócitos (%) 72,1 ± 5,6 70,9 ± 3,7 82,9 ± 8,0 62,5 ± 1,8
Monócitos (%) 3,7 ± 1,0 6,8 ± 1,2 2,8 ± 0,8 5,3 ± 0,7

Tabela 7. Efeito do extrato hidroalcoólico (EHA) de tubérculo de Jalapa-do-Brasil (25, 125 e 625 mg/kg), admi-
nistrados por via oral sobre os parâmetros hematológicos em ratas Wistar adultas, tratadas por 13 semanas con-
secutivas. Os valores representam à média ± epm de 10 animais obtidos em aparelho Coulter, modelo STKS.
VCM: Volume Corpuscular Médio, HCM: Hemoglobina Corpuscular Média, CHCM: Concentração de Hemoglobi-
na Corpuscular Média. A contagem diferencial dos leucócitos foi realizada sobre extensões sanguíneas coradas
com May-Grünwald-Giemsa, onde 100 células foram analisadas para cada experimento. * Estatisticamente dife-
rente do grupo controle (ANOVA seguido de Newman-Keuls, p< 0,05).


