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Resumo 

Introdução: O látex vegetal possui em sua composição metabólitos secundários e 
proteínas com e sem atividade enzimática. Metabólitos secundários são descritos 
como possuidores de atividades farmacológicas, como os flavonoides que são 
relatados por demonstrarem atividade antifúngica, antitumoral e antioxidante. 
Plumeria pudica produz látex, no qual sua fração dialisável demonstrou atividade 
antioxidante. O presente trabalho objetivou caracterizar através de estudos 
fitoquímicos esta fração, bem como avaliar sua citotoxicidade frente eritrócitos 
humanos. Metodologia: O látex de P. pudica foi coletado em água destilada, 
centrifugado, e o sobrenadante foi submetido à diálise durante 1 hora em membrana 
com capacidade de retenção de moléculas de 8 kDa. O material não retido pela 
membrana foi coletado e denominado de fração dialisável do látex de P. pudica 
(DLPp). Esta fração foi avaliada por métodos qualitativos quanto à presença dos 
principais grupos fitoquímicos. Além disso, foram obtidos extratos hidrometanólico, 
acetato de etila, hexânico e aquoso para análise por cromatografia, a fim de verificar 
a presença de flavonoides. O teste hemolítico foi realizado utilizando sangue 
humano com diferentes concentrações de DLPp, tendo como controles o Triton X 
100 (1%) e solução salina (0,85%). Resultados e Discussão: Pelo teste qualitativo 
foi observada a presença de flavonoides em DLPp e na análise por cromatografia 
foram verificados flavonoides semelhantes à rutina no extrato hidrometanólico. DLPp 
não apresentou atividade hemolítica significativa em concentrações iguais e 
inferiores a 1250 μg/dL, sugerindo que os compostos fenólicos estejam associados 

com a preservação dos eritrócitos. Conclusão: Na fração DLPp foi observada a 
presença de flavonoides semelhantes à rutina e sem atividade hemolítica 
significativa em concentrações igual e inferiores a 1250 μg/dL, sendo uma fonte de 
investigações em outros modelos biológicos e farmacológicos.  

Palavras-chave: Apocynaceae; Cromatografia; Flavonoides 

Introduction: Plant latex has in its composition secondary metabolites and 
enzymatic and no enzymatic proteins. Secondary metabolites are described as 
having pharmacological activities, such as flavonoids that are reported to have 
antifungal, antitumor, and antioxidant activity. Plumeria pudica produces latex, and its 
dialysable fraction showed antioxidant activity. The present work aimed to 
characterize this fraction through phytochemical studies and evaluate its cytotoxicity 
against human erythrocytes. Method: Latex of P.pudica was collected in distilled 
water, centrifuged and the supernatant was subjected to dialysis during 1 hour on 
membrane with retention capacity of 8 kDa molecules. The material not retained by 
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the membrane was collected and named dialysable fraction from P.pudica latex 
(DLPp). This fraction was evaluated by qualitative methods for the presence of the 
main phytochemical groups. In addition, hydromethanolic, ethyl acetate, hexane and 
aqueous extracts were obtained for analysis by chromatography, in order to verify the 
presence of flavonoids. The hemolytic test was performed against human blood with 
different concentration of DLPp and using 1% Triton X 100 and 0.85% saline as 
controls. Results and Discussion: The qualitative test showed the presence of 
flavonoids and chromatography analysis revealed the presence of flavonoids similar 
to routine in the hydrometanolic extract. DLPp did not have significant hemolytic 
activity at concentrations equal or lower than 1250 μg/dL, suggesting that phenolic 
compounds are associated with the preservation of erythrocytes. Conclusion: The 
presence of flavonoids similar to rutin and without significant hemolytic activity in 
concentrations equal to or less than 1250μg / dL was observed in DLPp, being a 
source of investigations in other biological and pharmacological models. 
Keywords: Apocynaceae; Chromatography; Flavonoids 
 
Introdução 

Látex vegetal é um fluido de aspecto leitoso e de composição química 
complexa, contando com a presença de alcaloides, terpenoides, fenóis, proteínas, 
enzimas, aminoácidos, lipídios e açúcares (HAGEL; YEUNG; FACCHINI,2008). 
Conhecer os constituintes químicos de fontes naturais é de suma importância para a 
correlação com suas propriedades farmacológicas (HERNANDEZ et al. 2015). 
Metabólitos secundários participam do processo de defesa vegetal e são descritos 
como possuidores de atividades farmacológicas, entre eles, os flavonoides, 
relatados por demonstrarem efeitos antitumoral (BISCARO et al. 2013), antifúngico 
(SMIJIKOVIC et al. 2018) e antioxidante (GANGEWALA; GUPTA, 2013). 

Plumeria pudica é uma planta ornamental e produtora de látex. A fração 
dialisável do seu látex (DLPp), obtida após processos de centrifugação e diálise em 
membranas com capacidade de retenção de moléculas de 8kDa demonstrou 
atividade antioxidante pelo método de quelação do íon ferroso e DPPH (BRITO, 
2018). O presente trabalho tem como objetivo investigar os componentes 
fitoquímicos de DLPp, bem como sua capacidade citotóxica frente eritrócitos 
humanos. 

Metodologia 

O látex da P. pudica foi coletado na cidade de Parnaíba-Piauí, seguindo a 
metodologia de Fernandes et al. (2015). O látex foi coletado em água destilada na 
razão (1:1 v/v), centrifugado a 3600 rpm durante 15 minutos a 25°C. O sobrenadante 
foi transferido para membranas com capacidade de retenção de moléculas de 8kDa, 
e o precipitado, foi desprezado. O sobrenadante contido nas membranas foi 
submetido à diálise contra água destilada durante 1 hora a 25±2°C. A fração não 
retida nas membranas foi coletada e denominada fração dialisável do látex de P. 
pudica (DLPp), na qual foi liofilizada e utilizada nos experimentos deste trabalho.  

Inicialmente, foram realizados os testes fitoquímicos de caráter qualitativo. O 

processo foi executado conforme Barbosa et al. (2001), utilizando a concentração de 

DLPp a 5mg/mL solubilizada em água. Os metabólitos secundários investigados 
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foram flavonoides, fenóis, taninos, esteroides, triterpenoides, saponinas, alcaloides e 

açúcares redutores. 

Extratos hexânico, acetato de etila e hidrometanólico de DLPp foram obtidos 
através do método de extração líquido-líquido, dos quais foram analisados em 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) a fim de verificar a presença de 
flavonoides nestes extratos.  Para tanto, este ensaio foi executado conforme Leite et 
al. (2014), com modificações. A detecção dos picos foi realizada nos comprimentos 
de onda de 370 e 276nm. A rutina foi utilizada como padrão. 

O teste hemolítico foi realizado a fim de avaliar a capacidade tóxica de DLPp 
frente a eritrócitos humanos, seguindo a metodologia de Ktari et al. (2017), com 
modificações. O sangue foi centrifugado a 3600 rpm durante 10 minutos, seguindo 
de três lavagens em solução salina nas mesmas condições para a obtenção de 
100% de eritrócitos. Os eritrócitos foram ressuspensos em salina 0,85% para a 
obtenção de hematócrito de 25%. DLPp foi testada 5000μg/dL, na qual sofreu 
diluições seriadas. O controle positivo consistiu de Triton X100 (1%) e eritrócitos a 
25%. O controle negativo foi composto de solução salina 0,85% eritrócitos a 25%. As 
amostras foram incubadas a 37°C durante 30 minutos e centrifugadas a 3000 rpm 
por 1 min. A absorbância do sobrenadante foi medida a 492nm em leitor de placas. 
A atividade hemolítica foi calculada mediante a fórmula: 

 

 

Foi utilizada a análise de variância para análise (ANOVA) dos dados do teste 
hemolítico, seguida do teste de Tukey. Os valores de p≤ 0,05 foram considerados 
significativos. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. 
Resultados e Discussão 

Como resultado da análise qualitativa dos principais grupos fitoquímicos foi 
verificada apenas a presença de flavonoides na DLPp. O extrato hidrometanólico 
apresentou pico cromatográfico no mesmo tempo de retenção que a rutina, porém 
foi detectado a 276nm e com intensidade menor que o da rutina, sugerindo que 
neste extrato há flavonoides semelhantes à rutina (Figura 1).  

DLPp não demonstrou citotoxicidade para os eritrócitos em concentrações 
iguais e inferiores a 1250 μg/dL, pois não houve diferença significativa entre DLPp e 
salina (Figura 2). Os percentuais de hemólise de DLPp nas concentrações em que 
não houve atividade hemolítica significativa foram inferiores a 10% (Tabela 1). 
 

Figura 1. Cromatograma comparativo do extrato hidromatanólico de DLPp e rutina com detecção a 

276 e 330nm 
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Figura 2. Gráfico da atividade hemolítica de DLPp em diferentes concentrações 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de ****p<0,0001, ***p<0,001 e #sem diferença significativa entre o controle negativo. 

 
Tabela 1. Atividade hemolítica da DLPp em diferentes concentrações. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Foi observada a presença de flavonoides semelhante a rutina em DLPp 
mediante o método qualitativo e cromatografia. Além disso, esta fração não 
demonstrou citotoxicidade significativa para os eritrócitos humanos em 
concentrações iguais e inferiores a 1250 μg/dL. Dessa forma, DLPp mostra-se como 
uma fonte promissora de moléculas a serem investigadas em diferentes modelos de 
atividades farmacológicas. 
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