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RESUMO
As plantas são importantes fontes de compostos bioativos que podem contribuir no
desenvolvimento de novos fármacos para doenças que atualmente não são tratadas de
maneira eficiente, entre elas distúrbios psiquiátricos como a ansiedade, insônia e a
depressão. O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil químico de extratos de
Ardisia elliptica visando estabelecer o seu potencial antidepressivo. A planta A.
elliptica foi coletada no bairro Progresso, município de Blumenau no Estado de Santa
Catarina, em abril de 2015. Foram obtidos os rendimentos dos frutos após
secagem/desidratação e o rendimento das soluções extrativas dos frutos, folhas, caules
e pedúnculos. Realizou-se um screening para avaliar o extrato com melhor atividade
tipo-antidepressiva. Os ensaios fitoquímicos iniciaram com o fracionamento do
extrato por cromatografia em coluna (CC), sendo as frações analisadas por
cromatografia em camada delgada (CCD) e reunidas por similaridade no perfil
químico. Algumas frações foram analisadas por técnicas de ressonância magnética
nuclear (RMN), Infravermelho (IV) e Cromatografia Gasosa/Espectrometria de
massas (CG/EM). Os ensaios farmacológicos para verificar o potencial antidepressivo
dos extratos e frações incluíram os testes do nado forçado (TNF), do campo aberto
(TCA) e de suspensão pela cauda (TSC). Realizou-se uma curva dose-resposta, a
determinação do tempo de ação da atividade tipo-antidepressiva do extrato, bem como
um tratamento sub-crônico. Tanto o extrato etanólico das folhas (p<0,05) como dos
frutos verdes (EEFV) (p<0,001), promoveram diminuição do tempo de imobilidade
dos animais no TNF, demonstrando um possível efeito antidepressivo. Contudo, por
demonstrar atividade tipo-antidepressiva mais pronunciada, o EEFV foi escolhido
para a continuação dos testes farmacológicos e fitoquímicos. A melhor dose do EEFV
foi 150 mg/kg e o tempo de ação antidepressiva foi de 4 h. O EEFV não apresentou
ação sedativa inespecífica, não promoveu alterações na performance motora dos
animais, e não comprometeu a atividade exploratória dos mesmos. No tratamento subcrônico, o EEFV continuou promovendo a diminuição do tempo de imobilidade no
TNF. Quimicamente, em todas as frações predominam partes de moléculas de
hidrocarbonetos de cadeia longa saturados ou insaturados, que podem estar na forma

de ácidos graxos ou compostos fenólicos. Os espectros da fração 1-7 apresentaram
características de hidrocarbonetos insaturados. A fração 8-12 apresentou
características de triglicerídeos e também foram detectados os ácidos graxos saturados
láurico, palmítico e tridecanóico, e insaturados, como o oleico. Já na fração 13-18,
além dos compostos acima descritos, foram encontrados ácidos graxos poliinsaturados, entre eles o ácido linoleico. Nos espectros da fração 24-30 observou-se
sinais referentes à hidrogênios e carbonos aromáticos, caracterizando uma mistura de
ardisifenóis, sendo possível observar deslocamentos químicos similares ao
Ardisifenol C. A composição das frações 31 até a 61, possivelmente inclui ácidos
graxos insaturados hidroxilados, não sendo possível sua identificação até o momento.
As frações 9-12, 24-30 e 61 não apresentaram atividade tipo-antidepressiva. Sugerese que ao fracionar o EEFV, sua ação tenha sido alterada, prejudicando a sinergia
entre os constituintes da planta, ou, possivelmente, há outras frações ativas não
avaliadas. Os extratos das folhas e dos frutos verdes apresentaram atividade tipoantidepressiva em testes pré-clínicos, excluindo interferência psico-motora. Contudo,
o extrato dos frutos apresentou uma atividade mais pronunciada. Nas frações
avaliadas predominam hidrocarbonetos saturados ou insaturados de cadeia longa, que
estão na forma de ácidos graxos ou compostos fenólicos, sugerindo que a presença
destes possa estar relacionada ao efeito tipo-antidepressivo evidenciado.

Palavras-chave: Ardisia elliptica. Depressão. Ácidos graxos. Compostos
fenólicos.

Ardisia elliptica FRUIT EXTRACTS: PHYTOCHEMICAL
PROFILE AND EVALUATION OF ANTIDEPRESSIVE
POTENTIAL.
ABSTRACT
Plants are important sources of bioactive compounds, which may contribute to the
development of new drugs for diseases that are not treated efficiently at present,
including depression. The aim of this study was to evaluate the chemical profile of
extracts of Ardisia elliptica in order to establish its antidepressant potential. The A.
elliptica plant was collected in the Progresso neighborhood of the city of Blumenau,
in the State of Santa Catarina, in April 2015. The phytochemical tests started with the
fractionation of the extract by column chromatography (CC), and the fractions were
analyzed by thin layer chromatography (TLC) and combined by similarity in the
chemical profile. Some fractions were analyzed by Nuclear Magnetic Resonance
(NMR), Infrared (IV) and Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS).
Pharmacological tests for the antidepressant potential of extracts and fractions
included the Forced Swim (FST), Open Field Arena (OFA) and Tail Suspension
(TST) tests. A dose-response curve was created, determining the action time of
antidepressant activity of the extract, as well as a sub-chronic treatment. Both the
ethanolic extract of the leaves (p <0.05) and the green fruits (p <0.001) promoted a
decrease in immobility time of the animals in the FST, demonstrating a possible
antidepressant effect. However, because it showed more pronounced antidepressive
activity, the ethanolic extract of the green fruit (EEGF) was selected for the
continuation of the pharmacological and phytochemical tests. The best dose of EEGF
was 150 mg/kg and the antidepressant-type action time was 4 hours. EEPS did not
show nonspecific sedative action, did not promote changes in performance of the
animals, and did not jeopardize their exploratory activity. In the sub-chronic
treatment, EEGF continued to promote a reduction in immobility time in the FST.
According to the phytochemical analysis, all saturated or unsaturated long-chain
hydrocarbon molecules predominated in all fractions, which may be in the form of
fatty acids or phenolic compounds. The NMR spectra of fractions 1-8 showed
unsaturated hydrocarbon characteristics. Fraction 9-12 presented triglyceride
characteristics and saturated fatty acids (lauric, palmitic and tridecanoic), and
unsaturated (oleic) acids were also detected. In fractions 13-18, in addition to the
compounds described above, polyunsaturated fatty acids were found, among them
linoleic acid. In the spectra of fractions 24-30, signs were observed relating to
hydrogens and aromatic carbons, characterizing a mixture of arithiiphenols, and
chemical displacements were observed, similar to Ardisifenol C. The composition of
fractions 31-61 are possibly hydroxylated unsaturated fatty acids, but its identification
has not been possible so far. Fractions 9-12, 24-30 and 61 showed no antidepressivetype activity. It is suggested that by fractionating EEGF, its action may be altered.
This may be justified by the synergy between the plant constituents, or possibly other
non-evaluated active fractions. A. elliptica exhibits antidepressant potential, and the

EEGF presented antidepressive-type activity in preclinical tests, excluding psychomotor interference. Phytochemical analysis showed a predominance of long chain
saturated or unsaturated hydrocarbons, in the form of fatty acids or phenolic
compounds, whose presence may be related to the evidenced antidepressant effect.

Keywords: Ardisia elliptica. Depression. Fatty acids. Phenolic compounds.

