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Solanum diploconos é uma planta nativa brasileira popularmente conhecida como baga de bugre. Além de sua composição
fitoquímica e capacidade antioxidante, pouco se sabe sobre sua atividade farmacológica. No entanto, dados da literatura
reportam que espécies do gênero solanum apresentam potencial farmacológico, especialmente como agente antiinflamatório. Neste contexto, no presente trabalho foram investigados o efeitos anti-inflamatório do extrato etánolico
obtidos dos frutos de S. diploconos sobre a inflamação induzida por lipopolissacarídeo (LPS) ou carragenina, bem como
os mecanismos envolvidos na migração e secreção de neutrófilos, os efeitos em macrófagos e sobre a resolução do
processo inflamatório e cicatrização tecidual. A atividade anti-inflamatória foi primeiramente investigada utilizando
modelos in vitro para avaliar a expressão das moléculas de adesão (CD62L, CD18 e CD49d), mediadores químicos e
quimiotaxia frente ao fMLP em neutrófilos recrutados de camundongos e em cultura celular de macrófagos RAW264.7
previamente tratados com extrato (1 a 100 µg/mL) e estimuladas com LPS (5 µg/mL). Também foram avaliadas as
propriedades de resolução pelo ensaio de fagocitose in vitro, e efeito cicatrizante in vitro e in vivo. A atividade antiinflamatória in vivo foi investigada por meio do modelo de bolsa de ar, utilizando como agente flogístico carragenina
administrada no tecido subcutâneo de camundongos Swiss machos tratados com o extrato de S. diploconos (100 mg/kg,
v.o.). Os dados obtidos in vitro demonstraram que o extrato de S. diploconos promove redução na liberação de mediadores
químicos por macrófagos e neutrófilos. O extrato promoveu alteração na expressão de CD62L, sem interferir na expressão
de CD18 e CD49d, além de reduzir a quimiotaxia de neutrófilos frente ao fMLP. No ensaio de fagocitose in vitro, o
extrato apresentou potencial de atuar na resolução da inflamação, com diminuição da produção de TNF e um aumento da
produção de IL-10. O tratamento oral com o extrato de S. diploconos (100 mg/kg) promoveu redução na migração de
neutrófilos, bem como diminuição nos níveis de mediadores químicos e na exsudação de proteínas. Adicionalmente, o
extrato apresentou efeito cicatrizante in vitro e in vivo, e não apresentou citotoxicidade nas concentrações de S. diploconos
empregadas no estudo. Em conjunto, os dados obtidos demonstram que o extrato etanólico obtido dos frutos de S.
diploconos apresenta importante efeito anti-inflamatório, devido à sua atividade inibitória sobre a migração de neutrófilos
e na liberação de mediadores químicos, além de promover a eferocitose, evento chave na resolução da inflamação,
reforçando cientificamente seu uso como planta medicinal.
Palavras-chave: Inflamação. Neutrófilos. Macrófagos. Cicatrização.
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Solanum diploconos is a native Brazilian plant popularly known as baga de bugre. In addition to its phytochemical
composition and antioxidant capacity, little is known about its pharmacological activity. However, species of the genus
solanum have pharmacological potential, especially as an anti-inflammatory agent. In this context, the present study
investigated the anti-inflammatory effects of the ethanolic extract obtained from the fruits of S. diploconos on
inflammation induced by lipopolysaccharide (LPS) or carrageenan, as well as the mechanisms involved in the migration
and secretion of neutrophils, and the effects on macrophages and in the resolution of the inflammation and wound healing.
The anti-inflammatory activity was first investigated using in vitro models to evaluate the expression of adhesion
molecules (CD62L, CD18 and CD49d), chemical mediators secretion and chemotaxis against fMLP in neutrophils
recruited from mice and in RAW264.7 macrophage cell culture previously treated with the extract (1 to 100 µg / mL) and
stimulated with LPS (5 µg / mL). The resolution properties were also evaluated by the phagocytosis assay in vitro, wound
healing in vitro and in vivo. The anti-inflammatory activity in vivo was investigated through the air pouch model, using
carrageenan as a phlogistic agent administered in the subcutaneous tissue of male Swiss mice treated with the extract of
S. diploconos (100 mg / kg, p.o.) The data obtained in vitro demonstrated that the extract of S. diploconos promoted a
reduction in the release of chemical mediators by macrophages and neutrophils, and promoted changes in the expression
of CD62L, without interfering in the expression of CD18 and CD49d, in addition to reducing the chemotaxis of
neutrophils to fMLP. In the in vitro phagocytosis assay, the extract had the potential to act in the resolution of
inflammation, with decreased TNF production and increased IL-10 production. Oral treatment with the extract of S.
diploconos (100 mg / kg) promoted a reduction in the migration of neutrophils, as well as a decrease in the levels of
chemical mediators and the exudation of proteins. Additionally, the extract had a healing effect in vitro and in vivo, and
did not show cytotoxicity in the concentrations of S. diploconos used in the study. Together, the data obtained demonstrate
that the ethanolic extract obtained from the fruits of S. diploconos has important anti-inflammatory effects, due to its
inhibitory activity on the migration of neutrophils and on the release of chemical mediators, in addition to promoting
efferocytosis, a key event in the resolution of inflammation, scientifically reinforcing its use as a medicinal plant.
Keywords: Inflammation. Neutrophils. Macrophages. Wound healing.
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1 INTRODUÇÃO
O processo inflamatório é uma resposta fisiológica a uma lesão causada
a um tecido que resulta em alterações vasculares, extravasamento de
proteínas plasmáticas e recrutamento celular. O processo é mediado por
citocinas e outras substâncias químicas como óxido nítrico, histamina, fatores
de ativação plaquetária e metabólitos do ácido araquidônico (CHEN et al.,
2018).
Os neutrófilos são os leucócitos polimorfonucleares (PMN) mais
abundantes na circulação e as primeiras células a alcançarem o sítio da lesão.
São responsáveis por modular a função de outros leucócitos, de maneira
direta ou indireta, por meio do recrutamento ativo de células para o local da
lesão ou da produção de citocinas, desempenhando assim, um papel
importante na resposta imune inata e adaptativa (HURST et al., 2001; RAO
et al., 2004; MANTOVANI et al., 2011).
O recrutamento de neutrófilos para o foco da lesão é um processo
coordenado e controlado por múltiplas etapas que abrangem: marginalização,
rolamento lento, adesão, adesão firme, assim como migração transendotelial
ou abluminal. A migração dos neutrófilos através de barreiras celulares,
depende do resultado de interações específicas de diversas moléculas de
adesão celular, destacando-se as selectinas e as integrinas (SCHMIDT;
MOSER; SPERANDIO, 2013; THOME et al., 2018).
Desta forma, os neutrófilos são de grande importância no processo
inflamatório, e sua atuação está intimamente relacionada às moléculas de
adesão expressas, que permitem a adesão e, consequentemente, ação das
células PMN no foco inflamatório (MÓCSAI, 2013).
Após reconhecer um determinado dano celular, o processo inflamatório
busca eliminá-lo de forma efetiva, com a resolução do processo sem causar
efeitos adversos que possam levar à danos teciduais e/ou cronificação do
processo ( NOURSHARGH, 2013; NOWARSKI; JACKSON; FLAVELL,
2017). Na resolução inflamatória interações celulares levam a biossíntese de
sinais o que ocasiona uma inibição do influxo de neutrófilos, além de
aumentar a apoptose de neutrófilos e a eferocitose destes por macrófagos
residentes. A fagocitose de células apoptóticas não só está associada à
diminuição da produção de mediadores inflamatórios, como também provoca
a liberação de fatores de crescimento no endotélio vascular, que são
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essenciais para o reparo tecidual e o retorno à homeostase (ORTEGAGÓMEZ; PERRETTI; SOEHNLEIN, 2013; SERHAN et al., 2015;
SANSBURY; SPITE, 2016).
No entanto, tornou-se recentemente evidente que a resolução ativa da
inflamação envolve a biossíntese de mediadores pró-resolução que, são tão
diversos quanto os iniciadores da inflamação. Assim, é fundamental para
determinar o destino de uma resposta inflamatória o equilíbrio de mediadores
pró-inflamatórios e pró-resolução que são produzidos no exsudato de maneira
temporal (ELLIOTT; KOSTER; MURPHY, 2017).
A busca de novos tratamentos e fármacos que auxiliem na resolução do
processo inflamatório é de extrema importância para a área farmacológica,
principalmente quando se tratam de medicamentos obtidos a partir de extratos
de plantas, os quais vêm sendo pesquisados para o tratamento de diversas
patologias, inclusive no tratamento de processos inflamatórios, devido a
atividade biológica significativa que alguns extratos e compostos vêm
apresentado (AZAB; NASSAR; AZAB, 2016).
Neste contexto as espécies pertencentes ao gênero Solanum ganham
destaque, pois apresentam propriedades antivirais contra o vírus da hepatite
C (Solanum rantonnetii) e antidiabéticas (Solanum nigrum), além de
demonstrarem propriedades anti-inflamatórias (Solanum paranense,
Solanum lycocarpum A. St. Hil.) e antioxidantes (Solanum lycocarpum A.
St. Hil., Solanum tuberosum L.) (RASHED et al.,2014; COSTA et al., 2015;
PIANA et al., 2017).
A literatura a respeito da Solanum diploconos é escassa, sendo uma
espécie ainda pouco estudada, havendo relatos de atividade antioxidante, a
qual foi correlacionada com a grande quantidade de componentes fenólicos,
frequentemente descritos como moduladores do sistema imune (RIBEIRO et
al., 2016). É importante destacar que já foi demonstrada a segurança do
extrato, com estudos de toxicidade aguda, sub-aguda e genotoxicidade
(VENTURI, 2018).
Desta forma, devido a seus efeitos antioxidantes já relatados, bem como
a segurança já estabelecida, o objetivo do presente trabalho foi investigar a
atividade anti-inflamatória e cicatrizante do extrato obtido dos frutos de S.
diploconos, utilizando metodologias in vitro e in vivo.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar o efeito anti-inflamatório e cicatrizante do EEB dos frutos de S.
diploconos
2.2 Objetivos Específicos
-Verificar os possíveis efeitos citotóxicos, hemolíticos e de irritação
cutânea do extrato de frutos de S. diploconos in vitro.
-Verificar a atividade do extrato de frutos de S. diploconos sobre a
secreção de mediadores inflamatórios de neutrófilos e macrófagos in vitro
estimulados por LPS.
- Verificar os efeitos do extrato de frutos de S. diploconos in vitro sobre
a expressão das moléculas de adesão em neutrófilos estimulados por LPS e
sobre a quimiotaxia de neutrófilos;
-Analisar o efeito do extrato de frutos de S. diploconos in vitro sobre a
eferocitose de neutrófilos apoptóticos;
-Verificar a atividade do extrato de frutos de S. diploconos in vitro na
migração celular pelo modelo de scratch em células de fibroblasto L929.
- Avaliar os efeitos do extrato de frutos de S. diploconos in vivo sobre o
processo inflamatório induzido pela carragenina no modelo de bolsa de ar;
- Verificar a atividade cicatrizante de um creme à base do extrato de
frutos de S. diploconos in vivo no modelo de úlcera cutânea em camundongos.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Inflamação
O processo inflamatório é uma resposta adaptativa fisiológica
desencadeada por condições e estímulos nocivos como infecções causadas
por patógenos ou devido a dano ou estresse tissular ( KUMAR; ABBAS;
ASTER, 2013; ABBAS; LICHTMAN; PILAI, 2015). A inflamação consiste
em mecanismos celulares e moleculares que buscam o retorno do organismo
a um estado de homeostase. Apesar do processo inflamatório ser benéfico ao
indivíduo, a cronificação do processo pode levar à fibrose e ao
desencadeamento de patologias como asma (HOLGATE, 2008), artrite
reumatoide (DEMORUELLE; DEANE; HOLERS, 2014), rinite
(BRAUNSTAHL et al., 2003), arterosclerose (WONG et al., 2012), entre
outras.
A inflamação apresenta sinais cardinais clássicos como rubor, tumor,
calor, dor e perda da função (CIACCIA, 2011). Inicialmente as primeiras
alterações que ocorrem na inflamação são vasculares. A dilatação de
arteríolas é provocada devido a formação de novos capilares no local da lesão,
para que eventualmente haja o aumento da permeabilidade vascular no foco
inflamatório (MARKIEWSKI; LAMBRIS, 2007). Esse processo leva ao
aumento de fluxo sanguíneo para o local da lesão e o extravasamento de
proteínas plasmáticas para o interstício, devido a diferença de pressão
osmótica entre os compartimentos (GREEN et al., 2004).
Após a lesão tecidual causada no processo inflamatório, o agente
agressor ou patógeno é reconhecido por células apresentadoras de antígenos
(APCs) como os macrófagos residentes ou as células dendríticas (DCs), que
produzem quimiocinas e citocinas para o recrutamento de neutrófilos
(FULLERTON; GILROY, 2016). Ao mesmo tempo, devido a lesão, células
necróticas sofrem o rompimento da membrana celular que desencadeia a
liberação de componentes celulares (membrana plasmática, retículo
endoplasmático, mitocôndria e núcleo) conhecidos como padrões
moleculares associados a danos (DAMPs). Os DAMPs são reconhecidos por
receptores de reconhecimento padrão (PRRs), inclusive por toll-like
receptors (TLRs). Os padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs)
também podem desencadear uma resposta imune a partir da ativação dos

20
PRRs nas APCs, promovendo a produção de citocinas pró-inflamatórias
como o fator de necrose tumoral (TNF) e a interleucina-1β (IL-1β) (
SOEHNLEIN; LINDBOM, 2010; KRYSKO et al., 2011; RANI et al., 2017).
Em suma, células residentes do local da lesão, do endotélio
microvascular e circulantes no sangue produzem mediadores químicos de
grande importância para a instalação e o desenvolvimento do processo
inflamatório (MEDZHITOV, 2008).
Dentre os mediadores produzidos, aminas vasoativas (histamina,
bradicinina, serotonina), fator de ativação plaquetária (PAF), derivados do
ácido araquidônico, óxido nítrico (NO), citocinas, componentes ativos do
sistema complemento e fatores de coagulação têm um papel fundamental na
modulação do processo inflamatório. Estas alterações induzem o
recrutamento de neutrófilos para o sítio inflamatório (GREEN et al., 2004;
TURNER et al., 2014).
Os neutrófilos são leucócitos PMN produzidos na medula óssea em um
processo conhecido por granulopoiese. Células-tronco hematopoiéticas
indiferenciadas (HSCs) geram células progenitoras de granulócitos, que se
proliferam e diferenciam até o estágio de neutrófilos segmentados. Todo o
ciclo de vida dos neutrófilos desde a proliferação celular é regulado por
citocinas, principalmente pelo fator estimulador de colônia granulocítico (GCSF), que regula, ainda, a diferenciação, o tráfego e a mobilização dessas
células para a manutenção do pool medular e periférico (BORREGAARD,
2010; MACHADO et al., 2016; SELDERS et al., 2017).
A manutenção da população de neutrófilos medular é regulada por
fatores intrínsecos e extrínsecos, em situações fisiológicas e patológicas
(STRYDOM; RANKIN, 2013). O aumento da produção de neutrófilos pela
medula óssea, e do número total de neutrófilos circulantes no sangue
periférico é característico de inflamações agudas. Durante o processo, devido
a alterações no fluxo sanguíneo e de mediadores químicos, os neutrófilos
passam a marginar o endotélio microvascular do foco de inflamação. Para
realizar sua função efetora no foco do processo inflamatório os neutrófilos
precisam transmigrar para o tecido afetado. Para tal, devem aderir fortemente
ao endotélio, para que possam ultrapassar a parede vascular e migrar para os
tecidos (SCHMIDT et al., 2011).
A migração de neutrófilos pode ser dividida nas seguintes etapas:
rolamento (rolling), rolling lento, ativação por estímulos quimioatráticos,
arraste, adesão e migração transendotelial (Figura 1) (LEY et al., 2007).
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Figura 1. Imagem ilustrativa da transmigração de neutrófilos do meio
intravascular para o tecido.

Fonte: Adaptado de LEY et al., (2007).
A transmigração dos neutrófilos através de barreiras celulares, depende
do resultado de interações específicas de moléculas de adesão celular
expressas, destacando-se as selectinas e as integrinas (LEY et al., 2007;
SCHMIDT, MOSER, SPERANDIO, 2013).
As selectinas são glicoproteínas de adesão que medeiam o rolamento de
leucócitos, com o propósito de reduzir suficientemente a velocidade do
movimento dos leucócitos ao longo das células endoteliais para permitir uma
adesão firme. A L-selectina (CD62L) expressa na membrana de neutrófilos,
possui a função de ligá-los às células endoteliais a partir das P e E-selectinas
(GRANGER; SENCHENKOVA, 2010; DABROWSKI et al., 2014).
As integrinas, por sua vez, são complexos de glicoproteínas constituídos
por subunidades α e β. Uma vez ativas tem a função de mediar uma forte
adesão com receptores presentes nas células endoteliais. A β2-integrina
(CD18) presente em leucócitos, pode emparelhar-se com várias subunidades
α (CD11) e cada emparelhamento αβ pode ligar-se a uma variedade de
ligantes, como fibrinogênio e fragmentos do complemento. Em relação às
interações de adesão durante a migração, a molécula Mac-1 (CD11b/CD18),
funciona como receptor para células fagocíticas, além de promover adesão
célula-matriz, adesão de leucócitos e fagocitose (HUGHES et al., 1992;
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ABBAS; BLAKE et al., 2004; LICHTMAN;PILLAI, 2015; LUKÁCSI et
al., 2017).
Durante o rolamento dos neutrófilos ocorre a ativação das células
endoteliais por fatores quimiotáxicos de diversas características, incluindo
quimiocinas, como a interleucina-8 (IL-8), fragmentos proteolíticos como as
anafilotoxinas (C5a, C3a e o C5b67), lipídios bioativos, como os
leucotrienos, além de fatores de ativação de plaquetas (PAF) e de vários
receptores de peptídeos formilados (FPR) produzidos pela degradação de
proteínas bacterianas durante a infecção ( MANTOVANI et al., 2011;
GRIFFITH; SOKOL; LUSTER, 2014; MIYABE et al., 2016).
A adesão de neutrófilos ocorre então quando os neutrófilos em rolling
ligam-se a CXCL1, CXCL2 ou CXCL8 no lúmen endotelial. As quimiocinas
presentes no sangue periférico podem ser originadas diretamente das células
endoteliais ou podem ser produzidas em outra região e uma vez que alcancem
a região do endotélio, podem ser captadas e incorporadas para a superfície do
vaso (GRIFFITH; SOKOL; LUSTER, 2014).
Uma vez no local da lesão, os neutrófilos exercem sua atividade
citotóxica por meio de vários mecanismos. Os grânulos presentes nos
neutrófilos exercem função enzimática por meio da degranulação dos
mesmos. A liberação de mieloperoxidase (MPO) dos grânulos primários ou
azurófilos é de extrema importância, pois esta desenvolve um papel
antimicrobiano. Os grânulos secundários ou específicos dos neutrófilos, por
sua vez, contêm grandes quantidades de lactoferrina, que sequestra o ferro
livre para impedir o crescimento bacteriano e aumenta a permeabilidade à
lisozima para facilitar a quebra da parede celular bacteriana (AMULIC et al.,
2012; MAYADAS; CULLERE; LOWELL, 2014). Os neutrófilos contêm
peptídeos catiônicos, que fornecem atividade antimicrobiana por meio da
interação com componentes da membrana dos patógenos causadores da lesão,
induzindo a formação de poros e inibindo a síntese de DNA e/ou RNA
(CHOI; CHOW; MOOKHERJEE, 2012).
A ativação do sistema nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato
oxigenase (NADPH) durante o processo de fagocitose leva ao aumento de
espécies reativas de oxigênio (ERO). A NADPH oxidase reduz o oxigênio
para o ânion superóxido e fornece os prótons necessários para a subsequente
dismutação que resulta na produção de peróxido de hidrogênio e regeneração
parcial de oxigênio. Estes derivados de oxigênio desempenham um papel
importante no combate de patógenos, diretamente, a partir da
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descarboxilação ou peroxidação de proteínas e lipídeos, ou indiretamente por
meio da modulação da atividade da protease fagocítica (HÄGER;
COWLAND; BORREGAARD, 2010; MAYADAS; CULLERE; LOWELL,
2014).
Apesar do recrutamento de neutrófilos ser de suma importância para
auxiliar na resolução de um processo infeccioso, após o estímulo inflamatório
inicial, a inflamação deve ser resolvida para evitar danos permanentes ao
tecido e permitir o retorno a homeostasia.
3.1.1 Resolução do Processo Inflamatório
A resolução do processo inflamatório é de suma importância para
prevenir a progressão da inflamação. O processo de resolução apresenta
várias etapas que incluem a limitação da infiltração de neutrófilos, a contraregulação de quimiocinas e citocinas, a indução de apoptose em neutrófilos e
sua subsequente eferocitose por macrófagos residentes, a transformação de
macrófagos e o retorno de células não-apoptóticas para os vasos sanguíneos
(Figura 2). Todas essas etapas acabam levando a um processo de retorno a
homeostasia (HEADLAND; NORLING, 2015; SUGIMOTO et al., 2016).

24

Figura 2. Interação celular durante a resolução da inflamação.

Fonte: ORTEGA-GÓMEZ; PERRETTI; SOEHNLEIN, 2013.
Na resolução da inflamação, os neutrófilos apoptóticos liberam mediadores que inibem a
infiltração contínua de neutrófilos. A ingestão destes neutrófilos provoca a modificação do
fenótipo de macrófagos, que promovem o retorno à homeostase tecidual.

A fase inicial da resolução envolve a supressão de sinalização próinflamatória e a liberação de mediadores anti-inflamatórios endógenos.
Prostaglandinas (E2 e D2) promovem gradualmente a síntese de mediadores
que têm atividades anti-inflamatórias e de pró-resolução, como as lipoxinas,
resolvinas e protectinas. As protectinas e resolvinas inibem o recrutamento
de neutrófilos e regulam a produção de citocinas e quimiocinas, enquanto as
lipoxinas reduzem a migração de leucócitos, promovem o clearance
bacteriano, a produção de IL-10 e a eferocitose. São ainda, responsáveis pela
migração de monócitos e por aumentar a drenagem de leucócitos para os
vasos linfáticos (GODSON et al., 2000; SCHWAB et al., 2007; SERHAN;
CHIANG; VAN DYKE, 2008).
Os neutrófilos em processos de apoptose atenuam a inflamação por
diferentes mecanismos, como a inversão (switch) na produção de mediadores
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pró para anti-inflamatórios, que interferem negativamente na migração de
neutrófilos. Os neutrófilos podem interagir com outras células, como com
outros leucócitos, plaquetas, células endoteliais, células epiteliais da mucosa
e fibroblastos, e adquirir a capacidade de produzir anexina A1 (ANXA-1),
que interrompe a diapedese e o recrutamento de neutrófilos para o foco da
inflamação (SERHAN; CHIANG; VAN DYKE, 2008); HEADLAND;
NORLING, 2015.
Durante o processo de apoptose, os neutrófilos apoptóticos passam por
alterações na membrana celular que incluem a modificação direta de lipídios
e proteínas, permitindo a interação entre células apoptóticas e fagócitos
(GREENLEE-WACKER, 2016). Os neutrófilos apoptóticos expressam
sinais de find me e eat me para atrair fagócitos como macrófagos (Figura 3).
Vários sinais de find me foram documentados, como a lisofosfatidilcolina,
esfingosideo 1-fosfato, fractalcina e os nucleotídeos ATP e UTP.
Figura 3. Eferocitose de neutrófilos apoptóticos.

Fonte: HOCHREITER-HUFFORD; RAVICHANDRAN, 2013.
Para que ocorra a remoção de neutrófilos apoptóticos, os neutrófilos expressam sinais de find me
para o recrutamento de macrófagos (A). Os neutrófilos então vão expressar sinais de eat me, que
serão reconhecidos pelos macrófagos (B). Finalmente, ocorre a eferocitose a e a secreção de
citocinas anti-inflamatórias pelos macrófagos (C).

Os neutrófilos apoptóticos liberam proteínas intracelulares, incluindo
ANXA-1, que se associam à membrana celular e atuam como ligante para a
eferocitose (HOCHREITER-HUFFORD; RAVICHANDRAN, 2013).
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Os macrófagos, responsáveis pela eferocitose de neutrófilos
apoptóticos, são caracterizados por plasticidade funcional e fenotípica. São
tradicionalmente classificados de acordo com o perfil de ativação, como
macrófagos de ativação clássica e alternativa. A ativação clássica (M1) ocorre
pela estimulação de citocinas do tipo 1 (IFN-γ), enquanto a ativação
alternativa (M2) é estimulada por IL-4 / IL-13. O fenótipo M1 é caracterizado
pela expressão de altos níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF, IL-1β, IL6, e IL-12), alta produção de ERO, promoção da resposta Th1 e importante
atividade microbicida (SICA; MANTOVANI, 2012). Os macrófagos M2,
por sua vez, elevam os níveis de AMP cíclico intracelular (cAMP)
estimulando a imunidade adquirida através de recrutamento de linfócitos e
interrompem o tráfego de células inflamatórias (BYSTROM et al., 2008).
Após o processo de eferocitose, os macrófagos, liberam citocinas antiinflamatórias como IL-4, IL-10 e IL-13. As interleucinas facilitam a
recuperação dos tecidos da lesão aguda, inibindo a produção de citocinas próinflamatórias e estimulando a geração de proteínas da matriz extracelular,
induzindo a ativação alternativa de macrófagos M2 (LASKIN et al., 2011;
SICA; MANTOVANI, 2012).
Os macrófagos (M2) também são responsáveis pela produção de uma
variedade de fatores de crescimento, tais como fator de crescimento de
células endoteliais, fator de crescimento endotelial (EGF), fator de
crescimento dos fibroblastos (FGF) e fator de crescimento derivado das
plaquetas (PDGF), bem como de TGF-beta. A produção desses fatores ajuda
na angiogênese, na cicatrização e no reparo tecidual, para que possa haver um
retorno do tecido à homeostasia (SHAPOURI-MOGHADDAM et al., 2018).
3.2 Cicatrização
A cicatrização de feridas é uma reação fisiológica natural à lesão
tecidual. Em geral, a cicatrização de feridas é um processo complexo que
envolve uma interação complexa entre vários tipos de células, citocinas,
mediadores que consiste em várias fases: hemostase, reação inflamatória,
proliferação e remodelação tecidual (Figura 4) (IBRAHIM et al., 2018).
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Figura 4. Imagem ilustrativa das fases da cicatrização

Fonte: Traduzido de OPNEJA; KAPOOR; STAVROU, 2019.
Durante a fase hemostática da cicatrização as plaquetas secretam fatores de crescimento e
quimiocinas que facilitam o recrutamento de células inflamatórias. A fase inflamatória é
caracterizada por respostas precoces de neutrófilos seguidas posteriormente, pelo recrutamento
de monócitos e macrófagos. As MMPs de neutrófilos e sistema fibrinolítico limpam a matriz
extracelular e o coágulo de fibrina levando à migração e proliferação de queratinócitos para
fechamento da ferida. TGF-β de plaquetas e macrófagos facilitam a diferenciação de
miofibroblastos e proliferação, permitindo a contração da ferida e a formação de cicatrizes.

A maioria das lesões cutâneas causará extravasamento de sangue e
danos ao endotélio resultando em um recrutamento rápido de plaquetas. A
formação de um coágulo protege temporariamente o local da lesão e fornece
uma matriz provisória em que células podem migrar durante o processo de
reparo. O coágulo consiste em plaquetas incorporadas em uma rede de fibras
de fibrina reticuladas derivadas da clivagem do fibrinogênio (CLARK, 1993;
MARTIN, 1997).
A degranulação de plaquetas ativadas promove recrutamento adicional
de plaquetas, formação de fibrina, além de liberar quimiocinas, fatores de
crescimento e mediadores com propriedades pró e anti-inflamatórias.

28
Células inflamatórias, como neutrófilos e monócitos, são atraídas para
o local da lesão por citocinas, incluindo TGF-β (fator de crescimento
transformador-β) e PDGF que são liberadas pelas plaquetas. A presença de
células inflamatórias no microambiente da ferida auxilia na remoção de
bactérias e detritos (SCHULTZ et al., 2011); OPNEJA; KAPOOR;
STAVROU, 2019 .
As primeiras células a migrarem para o local da lesão são neutrófilos,
que interagem com células endoteliais e plaquetas via P e E-selectinas, as
quais facilitam o recrutamento de células inflamatórias. Além de apresentar
atividade antimicrobiana importante, os neutrófilos são uma fonte de
citocinas pró-inflamatórias que servem de sinal inicial para ativação de
fibroblastos e queratinócitos, como as metaloproteinases da matriz (MMP),
cada uma das quais quebra um subconjunto específico de proteínas da matriz
(ZARBOCK; POLANOWSKA-GRABOWSKA; LEY, 2007; DE
OLIVEIRA; ROSOWSKI; HUTTENLOCHER, 2016).
A trombina e o fator plaquetário 4 (PF4) atuam como quimiocinas para
monócitos, que se diferenciam em macrófagos e células dendríticas. Os
macrófagos se diferenciam dois fenótipos distintos, os subtipos M1 e M2. O
subtipo M1 promove a inflamação e desempenha um papel importante na
defesa do hospedeiro contra a infecção. Por outro lado, o subtipo M2 suprime
a inflamação e ajuda no reparo de lesões. Mais tarde na cicatrização, os
macrófagos M1 induzem apoptose de neutrófilos e realizam a eferocitose. O
processo de eferocitose inicia uma sequência de eventos, durante os quais a
produção de citocinas pró-inflamatórias é cessado e ocorre a transição dos
macrófagos para o fenótipo M2 ou reparador tecidual. Esse processo
compreende a resolução do processo inflamatório e a transição para a fase
proliferativa.
Na fase proliferativa, os fibroblastos iniciam deposição colágeno e
glicosaminoglicanos, que ajudam a estabilizar a lesão. O processo de reepitelização é iniciado com a migração de células periféricas para o local da
lesão. A proliferação e migração de fibroblastos ocorre em resposta a
citocinas e fatores de crescimento liberados a partir de plaquetas e
macrófagos, como PDGF, TGF-β e FGF. A neovascularização pode ocorrer
através de duas formas: a angiogênese, processo de formação de novos vasos
sanguíneos a partir de vasos previamente existentes e a vasculogênese,
processo de formação de novos vasos sanguíneos a partir de células
endoteliais progenitoras (NINAN; THOMAS; GROHENS, 2015; BOWDEN
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et al., 2016; ). A fase final do processo de cicatrização, de remodelação do
tecido, ocorre em seguida, e é caracterizada pela contração da ferida para
facilitar a re-epitelização e a formação de cicatrizes (OPNEJA; KAPOOR;
STAVROU, 2019).
A busca de novos tratamentos e fármacos que auxiliem na resolução do
processo inflamatório é de extrema importância para a área farmacológica,
uma vez que não há fármacos anti-inflamatórios que atuem em todas as etapas
do processo, que podem auxiliar no tratamento de inflamação aguda e
cicatrização de feridas. Os produtos naturais tem sido uma fonte importante
para o desenvolvimento de fármacos ao longo da história (ATANASOV et
al., 2015).
3.3 O gênero Solanum
Desde a antiguidade, plantas medicinais têm sido utilizadas como uma
fonte de agentes terapêuticos, e ainda hoje muitos medicamentos têm
princípios ativos extraídos de plantas, ou que sejam seus derivados
(WRIGHT, 2019).
O Brasil apresenta uma grande biodiversidade de plantas nativas, muitas
delas não estudadas, que podem ser fonte de substâncias biologicamente
ativas, e até mesmo fonte para produção de novos fármacos. Várias pesquisas
vem sendo realizadas com o objetivo de obtenção de bioprodutos, bem como
de conhecimento científico sobre as plantas resultando em inovação e
isolamento de compostos terapeuticamente eficazes para tratamento de
diferentes patologias (MAZZARI; PRIETO, 2014).
O gênero Solanum, é o maior gênero pertencente à família Solanaceae,
compreendendo cerca de 2000 espécies distribuídas na África, Austrália e
parte da Ásia. O gênero está bem representado no Brasil com cerca de 350
espécies amplamente distribuídas de norte a sul (SAKAH KAUNDA;
ZHANG, 2019).
Algumas espécies deste gênero têm grande importância para a indústria
farmacêutica, por apresentarem diversas atividades biológicas, algumas das
quais são apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Atividades biológicas descritas para o gênero Solanum
Espécie

S. aethiopicum
S. xanthocarpum
S. capsicoides
All.
S. nigrum
S. erianthum

Extrato/Substância

Atividade comprovada

Extrato metanólico dos
frutos
Extrato etanólico dos
frutos
Extrato metanólico da
planta inteira
Extrato etanólico do fruto
inteiro
(+)-anidro-β-rotunol ,
extraído das raízes

Anti-inflamatória
(ANOSIKE, et al., 2012).
Hepatoprotetora
(GUPTA et al., 2011)
Anti-hipertensiva
(SIMÕES et al., 2016)
Anti-proliferativa
(GABRANI et al., 2014)
Anti-inflamatória
(CHEN et al., 2013)
Anti-inflamatória e
antinociceptiva
(LOPES et al., 2014)
Anti-fúngica
(HERRERAARELLANO et al.,
2013)

S. cernuum Vell.

24-oxo-31norcicloartanona

S. chrysotrichum

Saponina SC-2

3.4 Solanum diploconos (Mart.) Bohs
A espécie S. diploconos (Mart.) Bohs tem ocorrência na Nova Zelândia
e na América do Sul, incluindo Argentina, Paraguai e Brasil. No Brasil a
espécie pode ser encontrada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (STEHMANN et al., 2019).
A espécie é conhecida popularmente como maracujá de morcego, sendo
conhecida também como baga de bugre e baga de veado, e apresenta frutos
amarelo-alaranjados quando maduros (Figura 5).
A avaliação fitoquímica dos frutos demonstrou a presença de compostos
fenólicos e carotenoides, além de compostos não identificados e
desconhecidos (RIBEIRO et al., 2016).
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A avaliação fitoquímica do extrato do fruto inteiro realizada por Ribeiro
et al. (2016) demonstrou a presença de carotenoides, principalmente de alltrans-β-caroteno e de all-trans-luteína (8 µg/g). De acordo com a classificação
de fontes de carotenoides por conteúdo de Britton e Khachik (2009) o extrato
do fruto inteiro de S. diploconos pode ser classificado como uma alta fonte
de β-caroteno (500-2000 µg/100g) apresentando 1650 µg/100g de βcarotenos (RIBEIRO et al., 2016).
Dentre os compostos fenólicos foram encontrados no extrato do fruto
inteiro principalmente ácido cafeíco e um derivado do ácido cumárico, além
da presença de rutina, de um derivado de ácido cafeíco e um derivado cafeícocumárico. O extrato dos frutos apresentou ainda compostos hexosídeos não
identificados e um derivado C-glycosil desconhecido (RIBEIRO et al., 2016).
Um estudo recente demonstrou a segurança do uso das flores e frutos
através de ensaios de toxicidade. Os extratos de flores e frutos maduros
testados também demonstraram atividade anti-edematogênica e antiinflamatória, apesar de metodologias pouco precisas terem sido utilizadas,
sendo necessária a elucidação do efeito anti-inflamatório dos extratos e seu
mecanismo de ação (VENTURI, 2018).
Figura 5. Foto ilustrativa de S. diploconos.

Fonte: VENTURI, 2018.
Como relatado, pouco é conhecido sobre a atividade farmacológica da
planta S. diploconos, não havendo nenhum relato na literatura dos efeitos do
extrato de frutos de S. diploconos sobre a inflamação aguda e cicatrização.
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Neste contexto, o presente trabalho visou elucidar o efeito anti-inflamatório
e o mecanismo de ação do extrato de frutos de S. diploconos, bem como seu
efeito cicatrizante.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Drogas, reagentes e equipamentos
Para a realização do estudo foram utilizados: Câmara de Neubauer
(Optik Labor), Microscópio óptico (Olympus), Leitor de microplacas
(SPECTROstar Nano –BMG Labtech), Citômetro Accuri (Immunocytometry
System, BD Bioscience), Microplaca de 96 poços (Costar ®), Indometacina,
Lipopolissacarídeo de E.coli (Sigma), Carragenina-λ (Sigma), Filtro (TPP
Spritzen-Syringe-Filter 0,22 μm), Solução Salina tamponada com fosfato
(PBS), Quetamina e Xilazina (Vitrocell, Campinas, SP), Cloreto de sódio
(NaCl), Corante May-Grünwald (New Prov, Brasil), Corante Giemsa (New
Prov), Formaldeído (Quemis), DMEM (Dulbecco's Modified Eagle
Medium), RPMI, Glicogênio de ostra (Sigma Aldrich), Bradford (Amresco
®), Albumina de soro bovino (AppliChem), Brometo de tiazolil de tetrazólio
(Sigma-Aldrich), Agarose (Invitrogen ™), Anticorpos monoclonais antiCD62L, anti-CD18 e anti-CD49 (BD Pharmingen ™), anti-CD62L
ficoeritrina (PE) e anti-CD18 fluoresceína isotiocianato (FITC), Fibroblastos
L929 murinho linhagem NCTC, macrófagos RAW, anticorpo mouse TNF,
IL-1β, IL-6 e IL-10 (R & D Systems – DuoSet ®).
4.2 Obtenção do material botânico e preparo do extrato de frutos de S.
diploconos
Os frutos foram coletados em Itaiópolis - SC, nas coordenadas de
Latitude: 60° 66‘27‘‘S; Longitude: 70° 68‘53‘‘E; e elevação: 800.333 m. A
espécie S. diploconos foi identificada pelo professor Oscar Benigno Iza e a
exsicata foi depositada no Herbário Barbosa Rodrigues (Itajaí - SC) sob
número HBR 55276.
O extrato foi preparado pela acadêmica Sarah Elkesen com os frutos
secos, que foram triturados em moinho e colocados em maceração dinâmica
com etanol 95 0GL na proporção planta/solvente 1:10 (m/v) por 6 horas em
temperatura ambiente. As soluções extrativas foram filtradas e o solvente foi
removido por destilação à pressão reduzida em evaporador rotatório com
temperatura inferior a 50 ºC até a secura.
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4.3 Desenvolvimento de formulação semissólida (creme) de uso tópico
contendo do extrato de frutos de S. diploconos
Esta etapa foi realizada no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica do
Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. Foi desenvolvida
uma formulação semissólida do tipo creme na qual foi incorporado o do
extrato dos frutos de S. diploconos na concentração de 1 %. Os componentes
(phenonip®, EDTA, BHT, polymol® e água) foram aquecidos e dissolvidos
separadamente em banho-maria. Após resfriarem a temperatura ambiente, foi
adicionado a esta mistura o extrato dos frutos de S. diploconos já levigado
com propilenoglicol e por último esses componentes foram incorporados ao
creme base hostacerim®. Após o preparo, o creme do extrato dos frutos de S.
diploconos foram acondicionados em recipiente plástico de 50g com tampa e
mantidos sob refrigeração.
4.4 Linhagem celular
As células utilizadas foram adquiridas do banco de células do Rio de
Janeiro. Macrófagos murino de linhagem celular RAW 264.7 (ATCC) e
neutrófilos coletados de camundongos Swiss foram utilizados para avaliar a
citotoxidade do extrato e atividade anti-inflamatória in vitro e fibroblastos
murino linhagem NCTC clone 929 [L Cell, L929] de origem de tecido
conectivo adiposo foram utilizados para os ensaios de irritação e cicatrização
cutânea in vitro.
4.5 Avaliação da toxicidade in vitro
4.5.1 Viabilidade celular
Para excluir possíveis efeitos citotóxicos do o extrato dos frutos de S.
diploconos sobre neutrófilos, macrófagos (RAW 264.7) e fibroblastos
(L929), ensaios de viabilidade celular foram realizados. Para tal, as culturas
celulares de L929, RAW 264.7 e neutrófilos foram mantidas em estufa a 37°C
com 5% de CO2 com incubação simultânea de o extrato dos frutos de S.
diploconos, e LPS (5 µg/mL em neutrófilos e macrófagos) por 18 horas. Este
foi o maior período de incubação empregado neste estudo. Após o período de
incubação, 10 µL de suspensão de neutrófilos ou macrófagos foram
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acrescidos a 10 µL de azul de trypan e a quantificação das células viáveis
(não coradas) foi realizada em câmara de Neubauer. As células L929 e RAW
264.7 foram plaqueadas (50.000 células/poço) em microplacas de 96 poços
(TTP) e mantidas a 37°C com 5% de CO2. Após 2 horas, foram adicionados
10 μL do extrato dos frutos de S. diploconos (1, 10, 100 μg/mL). Como
controle positivo de citotoxicidade foi empregado dimetilsufóxido a 10%
(DMSO) nos ensaios de MTT. O crescimento celular foi revelado pelo ensaio
de redução do (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Br)
(MTT) (Sigma Inc.). Após 21 horas de cultivo foram adicionados 10 μL de
MTT (5 mg/mL) e as placas mantidas mais 3 horas em estufa a 37°C e com
5% CO2. Ao término desse período, o sobrenadante foi retirado, e para a
dissolução dos cristais de formazan formados pela redução do MTT foi
adicionado 100 μL de DMSO. A densidade óptica (DO) de cada poço foi
determinada em espectrofotômetro de microplacas em 570 nm (Asxys Expert
Plus, Microplate Reader G020 150, Eugendorf, Salzburg, ÁUSTRIA)
(BABICH; BORENFREUND, 1992; DENIZOT; LANG, 1986). A
intensidade de cor formada é proporcional à atividade enzimática da
succinato desidrogenase mitocondrial e indica a viabilidade celular, que
reduz o MTT a sais de formazan. Assim, a percentagem de crescimento
obtida corresponde ao número de células com mitocôndrias funcionais
presentes no cultivo celular e indica o efeito induzido pelo EEB de S.
diploconos
adicionado
ao
cultivo
celular
(MANOSROI;
SARAPHANCHOTIWITTHAYA; MANOSROI, 2005).
4.5.2 Ensaios de hemólise
4.5.2.1 Ensaio de hemólise
A atividade hemolítica do extrato dos frutos de S. diploconos foi
investigada coletando-se o sangue de dois animais em tubos heparinizados e
centrifugados a 1000g durante 10 minutos. O sedimento foi lavado três vezes
com PBS (pH 7,4) gelado através de centrifugação a 1000g durante 10
minutos e ressuspendidas com o mesmo tampão (PARNHAM; WETZIG,
1993). Diferentes concentrações do extrato dos frutos de S. diploconos em
PBS (1, 10, 100 e 1000 µg/mL) foram adicionados à suspensão de eritrócitos
que foi incubada durante 1h a 37˚C. Após o período de incubação, as células
foram centrifugadas e o sobrenadante usado para mensurar a absorbância da
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hemoglobina liberada em 540 nm. O valor médio foi calculado a partir de
ensaios em duplicata. A hemólise completa foi realizada utilizando 0,2% de
Triton X-100 obtendo-se o 100% como valor de controle positivo. Foram
utilizados também tubos contendo apenas PBS como controle negativo.
Menos de 10% de hemólise foi considerada efeito não-tóxico. Os dados
observados foram expressos como % de liberação Hb em comparação com
100% de hemólise do mesmo número de células utilizando 0,2% de Triton
X-100® .
4.5.2.2 Ensaio de foto-hemólise
Uma alíquota de 25µL da suspensão de hemácias foi adicionada a uma
placa de 24 poços contendo 10, 30, 50, 70 ou 100µg/mL dos extratos dos
extratos dos frutos de S. diploconos. Em seguida a placa foi exposta a
radiação UVA e mantida no escuro. Após irradiação, o conteúdo de cada poço
foi transferido para um eppendorf e centrifugados a 1000 rpm por 5 minutos.
A absorbância do sobrenadante foi medida em 525 nm. O HC50
(Concentração hemolítica-50%) foi determinado para placas expostas e não
expostas a UVA. O fator de hemólise (PHF) foi calculado dividindo o HC50
das células não irradiadas pelo HC50 das células irradiadas. O ensaio de
oxidação da hemoglobina mede a formação de metemoglobina intra e
extracelular. A quantidade de metemoglobina na amostra foi determinada
pela diferença na densidade óptica (ΔOD) entre a placa irradiada e não
irradiada. Um produto é considerado foto-irritante se o PHF for ≥3,0 ou se o
ΔOD for ≥0,05.
4.5.3 Ensaio de irritação (agarose-overlay)
A linhagem celular de fibroblasto murino L929, na concentração de 3 ×
105 células/mL foi semeada em placas de 6 poços e incubada durante 24 h a
37°C em atmosfera úmida com 5% de CO2. Após esse período, com a
monocamada de células já formada, o meio de cultura foi desprezado e
adicionado meio DMEM contendo 0,01% de vermelho neutro como corante
vital por 1h no escuro.
Posteriormente, o excesso de corante vital foi removido e lavado com
PBS, em seguida foi adicionado em cada poço 3 mL a mistura de agarose
com meio DMEM (1:1,2 de meio agarose:meio DMEM - mistura overlay) e

37
incubado por 30 min até a solidificação. As amostras do extrato dos frutos de
S. diploconos (1, 10 e 100 µg/mL) foram incorporadas em discos de papel
(0,54cm), previamente esterilizados e colocados no meio dos poços das
placas. Como controle positivo foi utilizado DMSO e como controle negativo
o meio PBS. As placas foram incubadas por 24 horas em estufa (37 °C com
5% CO2).
O grau de irritação foi avaliado pela zona de lise (ausência de
incorporação do corante vital) por meio do uso de paquímetro, segundo a
classificação descrita pela Farmacopéia Americana (United States
Pharmacopeia, 2006).
4.6 Avaliação da atividade anti-inflamatória in vitro
Para a avaliação anti-inflamatória in vitro foram realizados ensaios com
neutrófilos e RAW 264.7 mantidos em placas de 96 poços a 37 °C com 5%
de CO2 com incubação simultânea de extrato dos frutos de S. diploconos e
LPS (5 µg/mL em neutrófilos)
4.6.1 Obtenção de neutrófilos migrados para o peritônio
Foram injetados 3 mL de solução de glicogênio de ostra (1%, i.p.) para
estimular o recrutamento de leucócitos para cavidade peritoneal. Após um
período de 4 horas, os animais foram anestesiados e exsanguinados por
secção da artéria carótida. Em seguida, 3 mL de PBS foram injetados na
cavidade peritoneal e após suave massagem, as células foram removidas com
auxílio de pipeta Pasteur. As células obtidas foram submetidas à
centrifugação (600 g, 15 min, 4ºC) e o pellet formado foi ressuspendido em
1mL de meio RPMI (Meio do Roswell Park Memorial Institute)
suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (SFB). A quantificação total
de neutrófilos foi feita em câmara de Neubauer. Um total de 1 x 106
neutrófilos foram adicionados por poço em placas de cultura de 96 poços,
com volume final completado para 300 µL com meio RPMI.

4.6.2 Determinação Citocinas
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No sobrenadante do cultivo de neutrófilos e RAW 264.7 foram
mensurados os níveis de TNF, IL-6 e IL-1β pelo método de ELISA de acordo
com as instruções do fabricante (R & D Systems – DuoSet ®).
4.6.3 Determinação de NO2O NO foi indiretamente quantificado pela formação de seus metabólitos
nitrato (NO3-) e nitrito (NO2-), utilizando a reação de Griess (GREEN et al.,
1982). Para a quantificação indireta da produção de NO, neutrófilos e
macrófagos foram mantidos em cultura por 18 horas com incubação
simultânea do extrato dos frutos de S. diploconos (1, 10 ou 100 μg/mL)
estimulados ou não com LPS, em estufa de CO2. Após a incubação, a
concentração de nitrito (NO2-) foi determinada no sobrenadante das culturas
de neutrófilos utilizando a reação de Griess (1% de sulfanilamida com 0,1%
de α-naftil etilenodiamida, preparado no momento do uso) em placa de 96
poços.
A reação de NO2- com esse reagente produz uma coloração rósea, que
foi quantificada por meio da leitura das densidades óticas. Após 10 minutos
de incubação em temperatura ambiente, a absorbância de cada amostra foi
determinada em espectrofotômetro com comprimento de onda de 550nm.
Curvas-padrão com concentrações previamente conhecidas de NO2- (0 - 150
μM) também tiveram as densidades óticas determinadas, permitindo a
quantificação dos valores de nitrito/nitrato, em μM, com auxílio da equação
da reta.
4.6.4 Avaliação da expressão de moléculas de adesão
Para avaliar o efeito do extrato dos frutos de S. diploconos na expressão
das proteínas CD62L, CD18 e CD49 em neutrófilos um ensaio de citometria
de fluxo foi empregado. Neutrófilos foram incubados na presença e ausência
do extrato e estimulados ou não com LPS (5 µg/mL, 1h). Subsequentemente,
as células foram lavadas com PBS e incubadas com os anticorpos
monoclonais anti-CD62L e CD49 conjugados ao fluoróforo ficoeritrina (PE,
diluição 1:100) ou anti-CD18 conjugado ao fluoróforo isotiocianato de
fluoresceína (FITC, diluição 1:100) a 4ºC durante 20 minutos no escuro. Os
dados foram analisados em citômetro de fluxo Accuri (Immunocytometry
System, BD Bioscience).
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4.6.5 Ensaio de quimiotaxia
A quimiotaxia de neutrófilos foi avaliada pela técnica adaptada de
NELSON; QUIE; SIMMONS, (1975) .Utilizou-se placa de 6 poços, onde
foram colocadas 3 mL de uma mistura de agarose 1,2 % + 50% HBSS
(solução salina equilibrada de Hanks) + 50% RPMI + 20% SFB. As placas
foram colocadas a 37ºC com 5% de CO2 por 1 hora para adquirir consistência.
Em seguida, foram realizadas três perfurações, medindo 3.5 mm de diâmetro,
distantes 2.5 mm entre si, sobre a placa de agarose. Os neutrófilos isolados
de camundongos Swiss (1x107 células/mL) tratados com extrato dos frutos de
S. diploconos (1, 10 ou 100 µg/mL) foram colocados nas perfurações
periféricas, 10 µL em cada perfuração. Na perfuração central foram
colocados 10 µL de fator quimiotático (fMLP/0,1 µM). As placas foram
incubadas a 37ºC em estufa de CO2 5% durante 4 horas. Após a incubação,
os neutrófilos foram contados em microscópio. A quantificação foi feita a
partir da margem das perfurações periféricas em direção ao agente
quimiotático (perfuração central). O experimento foi realizado em duplicata
e os resultados expressos em número de neutrófilos/campo. Como controle
positivo para a migração celular foram utilizados neutrófilos não tratados
com extrato dos frutos de S. diploconos nas perfurações periféricas e o fator
quimiotático (fMLP/0,1 µM) na perfuração central.
4.6.6 Ensaio de eferocitose
Os macrófagos foram obtidos a partir da lavagem do canal medular de
camundongos Swiss com PBS estéril. Após a centrifugação, as células foram
ressuspendidas em meio DMEM. A suspensão celular (1x106 células/poço)
foi incubada em placa de 24 poços, sobre lamínula de vidro redonda, por 2
horas, 37 ºC com 5% CO2 para a aderência dos macrófagos. Após este
período, os poços foram lavados três vezes com PBS estéril para a retirada
das células não aderidas e adicionados os tratamentos, S. diploconos (1, 10 e
100 μg/mL). Após 1 hora adicionou-se os neutrófilos senescentes (1x106
neutrófilos/poço). Os neutrófilos senescentes foram obtidos previamente da
cavidade peritoneal de camundongos Swiss através da administração de
glicogênio de ostra (1%, i.p.) e incubados em placa de 24 poços, com meio
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DMEM (1x106 neutrófilos/mL), por 18 horas a 37ºC com 5% CO2 para
atingirem o estado de senescência. Após 20 minutos da adição dos
neutrófilos, o sobrenadante foi removido para posterior dosagem de citocinas
(TNF e IL-10) e as lamínulas foram lavadas 1 vez com PBS para retirada do
excesso de neutrófilos senescentes e coradas com solução corante de
Panótico. Posteriormente, as lamínulas secas foram coladas inversamente em
lâminas de vidro com Bálsamo do Canadá. A leitura das lâminas montadas
foi realizada em microscópio óptico com objetiva de imersão. Foram
observados 100 macrófagos e o resultado da fagocitose de neutrófilos
senescentes foi expressa em porcentagem. Com o sobrenadante do cultivo de
eferocitose foi realizada a dosagem de citocinas (IL-10 e TNF) pelo método
de ELISA de acordo com as instruções do fabricante (R & D Systems –
DuoSet ®).
4.7 Ensaio de migração celular in vitro (Scratch)
Após crescimento celular em alta confluência em monocamada mantida
na garrafa de cultivo, as células (fibroblasto murino L929) foram
tripsinizadas e semeadas em placas de 24 poços com DMEM e SFB 10% e
mantidas em estufa até atingirem máxima confluência.
O meio de cultivo foi retirado dos poços e com o auxílio de uma ponteira
(tip 200) foi realizado um risco contínuo na superfície medial de cada poço.
Este procedimento, conhecido como scratch ocasiona uma ruptura de contato
entre as células e a retirada destas de uma determinada região da placa,
resultando na formação de uma lesão mecânica na monocamada (Figura 6)
(VEDULA et al., 2013).
Seguindo o experimento, os poços foram lavados com PBS para
remoção das células debridadas, após foi realizado o tratamento das células
com extrato dos frutos de S. diploconos (1, 10 ou 100 μg/mL), imediatamente
após o tratamento os poços foram fotografados. Posteriormente, foi realizado
o acompanhamento da migração das células adjacentes em direção ao espaço
livre na placa. É importante ressaltar que antes do plaqueamento das células,
foi realizada uma marcação central utilizando um marcador permanente
objetivando uma melhor padronização na confecção do rasgo e das medidas.
Esta marcação estabelece um campo visual no poço, o qual foi analisado
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posteriormente após o estabelecimento do rasgo na monocamada, em tempo
zero e 24 horas.
Figura 6. Formação de scratch em monocamada de células para ensaio de
migração celular.

Fonte: VEDULA et al. (2013).
Ao atingir confluência, as células de cada poço, foram submetidas ao stress mecânico através da
ruptura da monocamada com um “rasgo” contínuo utilizando uma ponteira. Após a retirada das
células não aderidas, as células adjacentes tendem a migrar em direção ao espaço livre na placa.

O cultivo com os tratamentos foi mantido e controlado após scratch pelo
período de 24 horas. A condição controle foi realizada com veículo de
diluição dos componentes (PBS). Nos tempos zero (logo após o trauma
mecânico) e 24 horas o ensaio foi analisado utilizando microscópio de
contraste de fase (Olympus CKX 41) e as imagens capturadas com uma
câmera digital acoplada ao microscópio, com aumento final de 100x. As
análises foram realizadas medindo a área sem migração, obtida na região do
“risco” em mm² utilizando o software ImageJ1.46r. A análise dos resultados
foi realizada a partir do cálculo da % área de cobertura de migração (YUE et
al., 2010), utilizando a seguinte fórmula:

% da área de cobertura 24 h = (A t = 0 h – A t = ∆ h)
A t=0h
A t =0h área medida imediatamente após scratching
A t=Δh área medida 24 h após scratching.

x 100

4.8 Animais
Para realização dos experimentos in vivo, camundongos Swiss machos
com 2 a 3 meses de idade e peso entre 25 e 35 g foram fornecidos pelo
Biotério da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Os animais foram
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mantidos em estantes ventiladas (Alesco), em salas com controle de
temperatura (22-25ºC), umidade (40-60%) e ciclos controlados (claro/escuro,
12 horas cada), com ração e água ad libitum, e como enriquecimento
ambiental tubos de pvc e de papel. Os animais foram ambientados por um
período de 5 dias antes da realização dos experimentos. O projeto foi
submetido ao comitê de ética de uso de animais da UNIVALI, sendo
aprovado sobre o parecer no019/18p e todos os experimentos foram
realizados de acordo com os princípios éticos de experimentação animal
recomendados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal (CONCEA).

4.9 Atividade biológica in vivo
Após a realização dos ensaios in vitro, para complementar os resultados
foram realizadas metodologias in vivo para avaliar a atividade antiinflamatória e cicatrizante do extrato.
4.9.1 Inflamação no tecido subcutâneo dorsal
Para avaliação da atividade anti-inflamatória in vivo foi realizado o
experimento da bolsa de ar. Um compartimento estéril denominado bolsa de
ar foi desenvolvido pela administração de 3 mL de ar estéril utilizando filtro
(TPP Spritzen-Syringe-Filter 0,22 μm) acoplado a uma seringa no tecido
subcutâneo da região dorsal de camundongos, os quais serão anestesiados
previamente a este procedimento. Três dias após a primeira injeção de ar, um
reforço foi realizado pela injeção de mais 3 mL de ar estéril(SEDGWICK;
LEES, 1986; JAIN; PARMAR, 2011).
Seis dias após a primeira injeção, os animais foram pré-tratados por via
oral com extrato dos frutos de S. diploconos (100 mg/kg), indometacina (30
mg/kg, controle positivo) ou com veículo solução tamponada de fosfato
(PBS, controle negativo).
Uma hora após os tratamentos, uma solução de 2 mL carragenina (1%)
foi injetada diretamente na bolsa de ar. Quatro horas mais tarde, após a
injeção de carragenina, uma pequena incisão foi realizada na bolsa de ar para
obtenção do lavado do infiltrado inflamatório (Figura 7).

43

Figura 7. Delineamento experimental do modelo de bolsa de ar
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4.9.2 Contagem total e diferencial de leucócitos
A contagem de leucócitos totais do lavado da bolsa, do sangue e da
medula foi determinada em câmara de Neubauer. Os resultados foram
expressos em número total de células por mL. Com o conteúdo coletado da
bolsa de ar, foram confeccionados os esfregaços celulares para a contagem
diferencial dos leucócitos. Após o preparo dos esfregaços, estes foram
corados pelo método de May-Grünwald-Giemsa.
A contagem celular diferencial (PMN e mononucleares) foi realizada
em microscópio óptico comum, com auxílio de objetiva de imersão (aumento
de 1000 vezes), contando-se 100 células por lâmina.
4.9.3 Processamento e análise histológica
O revestimento da bolsa de ar foi conservado em solução formaldeído e
encaminhada a empresa Histocell (São Paulo/Brasil) para confecção das
lâminas. A confecção das lâminas consistiu em inserção do fragmento do
tecido em um cassete. Em seguida, a amostra passou por um processo de
desidratação por 1 hora primeiramente em álcool 70%, seguido por álcool
96% e por fim álcool absoluto.
Posteriormente, a amostra foi colocada em xilol por duas horas e em
seguida em banho de parafina por no mínimo três horas. Concluído este
processo, foi feita a inclusão da amostra no próprio cassete de forma que o
fragmento estivesse na posição ideal para o corte histológico. O cassete com
a amostra foi colocado no micrótomo onde foram feitos cortes seriados entre
3 ou 4 micras e a fita produzida nesse processo foi colocada em banho-maria
com temperatura aproximada de 56ºC. Após esticar a fita no banho, foi
retirado o número de fragmentos necessários e estes foram colocados sobre a
lâmina.
A lâmina foi encaminhada para uma estufa com temperatura variável
entre 60ºC e 70ºC por aproximadamente 30 minutos. Na sequência, foi
realizado a coloração das lâminas. Estas passaram por um processo com três
xilóis por cinco minutos em cada cuba, depois foram imersas em 5 cubas de
álcool, lavadas em água corrente por cinco minutos e posteriormente coradas
com hematoxilina e com eosina. Para finalizar o processo de coloração foi
realizado algumas imersões em álcool absoluto e em seguida em xilol.
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As amostras coradas receberam a cobertura de uma lamínula e a
avaliação microscópica foi realizada em microscópio óptico nas objetivas de
40, 100 e 400 x.
4.9.4 Quantificação de proteínas totais
No exsudato proveniente da bolsa de ar foi realizado a mensuração de
proteínas totais pelo método de Bradford (1976), utilizando albumina de soro
bovino como padrão e realizada de acordo com as instruções do fabricante
(Amresco ®).
4.9.5 Determinação de Citocinas in vivo
No exsudato proveniente da bolsa de ar foram mensurados os níveis
de TNF, IL-6 e IL-1β pelo método de ELISA de acordo com as instruções do
fabricante (R & D Systems – DuoSet ®).

4.10 Ensaio de cicatrização in vivo
Com a finalidade de avaliar a atividade do extrato dos frutos de S.
diploconos sobre a regeneração tecidual foi realizado o modelo de
cicatrização de úlcera cutânea em camundongos (CROSS; THOMPSON;
ROBERTS, 1996).
Para o experimento foram utilizados camundongos Swiss machos, os
quais foram separados em três grupos: grupo I (placebo, creme base), grupo
II creme com extrato dos frutos de S. diploconos de 1%. Passado o período
de aclimatação dos animais, estes foram anestesiados por via intraperitoneal,
posteriormente, foi realizado em todos os animais a tricotomia e demarcação
da área de produção das úlceras. Após assepsia por álcool 70% uma excisão
cirúrgica foi feita com auxílio de um punch de um 1,5 cm de diâmetro, sendo
retirados pele e gordura subcutânea com auxílio de tesoura e pinça anatômica.
Posteriormente ao procedimento cirúrgico, durante os 7 dias seguintes,
as úlceras cutâneas foram tratadas uma vez ao dia mediante os tratamentos
descritos anteriormente e fotografadas separadamente com auxílio de uma
régua de 30 cm perpendicular a úlcera para a padronização da unidade de área
das lesões, em milímetros. Percorridos os períodos estabelecidos de
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tratamento, foi realizada a eutanásia dos animais e as análises histológicas
das feridas. A partir das fotografias, as áreas das úlceras foram calculadas
pelo software ImageJ1.46r em mm2.
4.11 Análises dos dados e apresentação dos resultados
Os resultados obtidos nos experimentos foram expressos como média ±
erro padrão da média (EPM) e analisados estatisticamente por análise de
variância com comparações múltiplas (ANOVA) e, quando necessário, serão
utilizados como pós-teste o Teste de Tukey-Kramer ou Dunett. Os dados
foram analisados no programa GraphPad Prism 7.00, admitindo como
significativamente estatístico o p<0,05, sendo * p <0,05, ** p <0,01, *** p
<0,001 e **** p <0,0001. Os resultados obtidos neste estudo foram
correlacionados com dados de estudos prévios reportados pela literatura.
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5 RESULTADOS
5.1 O extrato dos frutos de S. diploconos não apresenta citoxicidade sobre
neutrófilos, macrófagos e fibroblastos murino L929.
Para excluir possíveis efeitos citotóxicos do extrato obtido dos frutos de
S. diploconos sobre neutrófilos, macrófagos e fibroblastos, foram realizados
ensaios de viabilidade celular empregando a técnica de azul de Trypan
(Figura 8) e redução do MTT (Figura 9).
A citotoxicidade do extrato dos frutos de S. diploconos foi avaliada
primeiramente pela metodologia de exclusão por azul de Trypan utilizando
neutrófilos coletados do peritônio de camundongos Swiss na presença ou
ausência de LPS e extrato dos frutos de S. diploconos.
Os neutrófilos apresentaram no grupo basal (neutrófilos + meio RPMI)
90,3% de viabilidade. O grupo LPS (neutrófilos + meio RPMI + 5 µg/mL
LPS) apresentou 88,6% de viabilidade. Os grupos tratados com o extrato dos
frutos de S. diploconos nas concentrações de 1, 10 e 100 µg/mL apresentam
viabilidade de 89,6%, 90,0%, 89,6% e 88,1%, respectivamente (Figura 8A).
Os macrófagos apresentaram no grupo basal (macrófagos + meio
DMEM High glucose) 91,3% de viabilidade. O grupo LPS (macrófagos +
meio DMEM High glucose + 5 µg/mL LPS) apresentou 90,3% de
viabilidade. Os grupos tratados com o extrato dos frutos de S. diploconos nas
concentrações de 1, 10 e 100 µg/mL apresentam viabilidade de 91,6%, 90,0%
e 88,5%, respectivamente (Figura 8B).
Figura 8. Avaliação do efeito do extrato dos frutos de S. diploconos na
viabilidade de neutrófilos e macrófagos estimulados com LPS.
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Neutrófilos foram obtidos da cavidade peritoneal de camundongos Swiss (glicogênio de ostra
1%). Neutrófilos (1x106) foram incubados na presença ou na ausência de LPS (5µg/mL)
juntamente com o extrato dos frutos de S. diploconos (0,1, 1, 10 ou 100 µg/mL) (A). Macrófagos
RAW 264.7 (ATCC) foram incubados na presença ou na ausência de LPS juntamente com o o
extrato dos frutos de S. diploconos (1, 10 ou 100 µg/mL) (B). A quantificação da viabilidade
celular foi realizada pela técnica de exclusão com azul de Trypan e avaliada microscopicamente
por câmara de Neubauer. Os valores expressam a média ± e.p.m (ANOVA de uma via seguido
pelo teste post hoc de Tukey).

Para certificar o efeito do extrato dos frutos de S. diploconos sobre a
viabilidade celular, foi realizado o ensaio de MTT sobre fibroblastos e
macrófagos na presença ou ausência do extrato. Os resultados obtidos
corroboraram com a técnica de exclusão com azul de Trypan, demonstrando
que todas as concentrações testadas (1, 10 ou 100 µg/mL) do extrato não
apresentam citotoxicidade em ambos os tipos celulares testados.
A viabilidade média dos fibroblastos tratados com o extrato dos frutos
de S. diploconos foi de 94,55%, 89,19% e 89,30% para as concentrações de
1, 10 e 100 µg/mL respectivamente. Já os fibroblastos tratados com DMSO,
utilizado como controle positivo, apresenta uma viabilidade de somente
9,39% (Figura 9A). A viabilidade média dos macrófagos tratados com o
extrato foi de 86,48%, 83,33% e 84,83% para as concentrações de 1, 10 e 100
µg/mL respectivamente. Já os macrófagos tratados com DMSO, utilizado
como controle positivo, apresentaram uma viabilidade de somente 5,75%,
conforme pode ser visualizado na figura 9B.
Figura 9.Avaliação do efeito do extrato dos frutos de S. diploconos na
viabilidade de fibroblastos e macrófagos estimulados com LPS.
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Fibroblastos (A) e macrófagos (B) foram incubados na presença ou ausência de o extrato dos
frutos de S. diploconos (1, 10 ou 100 µg/mL) por um período de 21 horas. Após esse período as
células foram incubadas por 3 horas com MTT. Os valores expressam a média ± e.p.m. de ensaios
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realizados com 50.000 células/poço. **** p <0,0001, vs grupo controle (DMSO 10%). (ANOVA
de uma via seguido pelo teste post hoc de Tukey).

5.2 O extrato dos frutos de S. diploconos não provoca hemólise
O extrato dos frutos de S. diploconos nas concentrações testadas de 1,
10, 100 e 1000 µg/mL não provocou efeito hemolítico, apresentando em
média porcentagem de liberação de hemoglobina de 1,66 %, 2,05%, 2,63%;
2,81% e 3,15% respectivamente.
Nos ensaios de foto-hemólise, as concentrações do extrato também não
apresentaram toxicidade. O PHF das concentrações testadas demonstraram
que o extrato não apresenta efeito foto-irritante, com PHF ≤ 3,0 em todas as
concentrações testadas (Tabela 2).
A quantidade de metemoglobina em todas as concentrações do extrato
testadas expressas em ΔOD demonstraram valores ≤0,05, demonstrando que
o extrato não apresentou potencial foto-irritante (Tabela 2).
Tabela 2. Fator de foto-hemólise do extrato dos frutos de S. diploconos
Extrato dos frutos de S.

Fator de

Fator de hemólise

diploconos

hemólise (PHF)

(ΔOD)

10

0.81

0.006

30

0.70

0.001

50

0.83

0.002

70

1.15

0.001

100

1.18

0.005

5.3 O extrato dos frutos de S. diploconos não provoca toxicidade cutânea
in vitro
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Adicionalmente, o extrato dos frutos de S. diploconos não apresentou
toxicidade até a concentração mais alta testada (100 µg/mL) no ensaio de
agarose-overlay utilizando células de fibroblasto murino L929 (Figura 10)
Figura 10. Imagem ilustrativa do experimento de agarose-overlay em L929

Imagem representando o controle negativo de PBS (A), o controle positivo de DMSO (B) e a
maior dose do extrato dos frutos de S. diploconos testada 100 µg/mL (C), demonstrando que o
extrato não apresentou toxicidade em células de fibroblasto murinho L929.

5.4 O extrato dos frutos de S. diploconos reduz a produção de mediadores
inflamatórios em neutrófilos e macrófagos estimulados com LPS in vitro
Na vigência de um processo inflamatório, neutrófilos e macrófagos
secretam uma serie de citocinas, com o intuito de amplificar o processo
inflamatório e combater o agente lesivo. Neste sentido, neutrófilos e
macrófagos foram tratados ou não com o extrato dos frutos de S. diploconos
(1, 10 ou 100 µg/mL) e mantidos em cultura por 18 horas, na presença ou
ausência de LPS. Após 18 horas, o sobrenadante da cultura foi coletado e
mensurado os mediadores inflamatórios TNF, IL-6, IL-1β e NO2- .
Os dados apresentados na figura 11 demonstram que o tratamento in
vitro de neutrófilos com o extrato de S. diploconos reduz de forma
significativa a produz de NO2-, TNF 11B, IL-1β e IL-6 (Figura 11A-D) em
todas as concentrações avaliadas.
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Figura 11. Efeito do extrato dos frutos de S. diploconos na produção de
mediadores pró-inflamatórios em neutrófilos estimulados por LPS
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Neutrófilos foram obtidos da cavidade peritoneal de camundongos Swiss (glicogênio de ostra
1%). Neutrófilos (1x106) foram incubados na presença ou na ausência de LPS (5µg/mL)
juntamente com extrato dos frutos de S. diploconos (1, 10 ou 100 µg/mL). A quantificação de
nitrito (A) foi realizada pela reação de Griess. A concentração dos níveis de TNF (B), IL-1β (C)
e IL-6 (D) foram determinados pelo método de ELISA de acordo com as normas do fabricante.
Os valores expressam a média ± e.p.m. de ensaios realizados com neutrófilos obtidos de 8
animais em cada grupo. * p <0,05 e ** p <0,01, *** p <0,001 e **** p <0,0001, vs grupo LPS.
#### LPS significativamente diferente do grupo basal #### p <0,0001 (ANOVA de uma via
seguido pelo teste post hoc de Tukey).

Dados similares foram obtidos com macrófagos, e estão apresentados
na figura 12. Os dados obtidos demonstram que macrófagos estimulados com
LPS (5 µg/mL) e tratados in vitro com o extrato apresentam diminuição nos
níveis de NO2-, TNF, IL-1β e IL-6 (Figura 17A-D).
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Figura 12. Efeito do extrato dos frutos de S. diploconos sobre os níveis de
mediadores pró-inflamatórias em macrófagos estimulados por LPS.
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Macrófagos RAW (ATCC) (1x106) foram incubados na presença ou na ausência de LPS
(5µg/mL) juntamente com o extrato dos frutos de S. diploconos (1, 10 ou 100 µg/mL). A
quantificação de nitrito (A) foi realizada pela reação de Griess. A concentração dos níveis de
TNF (B), IL-1β (C) e IL-6 (D) foram determinados pelo método de ELISA de acordo com as
normas do fabricante. Os valores expressam a média ± e.p.m. de ensaios realizados com
neutrófilos obtidos de 8 animais em cada grupo. * p <0,05 e **** p <0,0001, vs grupo LPS. ####
LPS significativamente diferente do grupo basal #### p <0,0001 (ANOVA de uma via seguido
pelo teste post hoc de Tukey).

5.5 O extrato dos frutos de S. diploconos altera a expressão de CD62L e
diminui a quimiotaxia de neutrófilos in vitro.
O processo de migração de neutrófilos para o foco da lesão requer a
presença de um agente quimiotáxico. Neste contexto, avaliamos a ação direta
do extrato dos frutos de S. diploconos nas propriedades de locomoção de
neutrófilos in vitro por meio do ensaio de quimiotaxia induzida por fMLP,
um potente agente quimiotáxico.
Na figura 13 é possível observar que neutrófilos não tratados respondem
de forma significativa ao agente quimiotáxico, movimentando-se em direção
ao fMLP. Já neutrófilos tratados com o extrato de S. diploconos apresentaram
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redução na quimiotaxia frente ao fMLP, diminuindo a migração celular
(Figura 13A).
O processo de migração de leucócitos é mediado pela expressão de
moléculas de adesão, desta forma, foi avaliada a expressão das moléculas de
adesão CD62L, CD18 e CD49 na superfície de neutrófilos. Os resultados
obtidos demonstram que o tratamento com o extrato é capaz de aumentar a
expressão de CD62L no neutrófilo de forma significativa, frente ao estímulo
com LPS (Figura 13B). No entanto, não foi observada alterações na expressão
de CD18 e CD49 (Figura 13C e D) de neutrófilos.
Figura 13. Efeito do extrato dos frutos de S. diploconos sobre a quimiotaxia
de neutrófilos e a expressão de moléculas de adesão
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Neutrófilos foram obtidos da cavidade peritoneal de camundongos Swiss (glicogênio de ostra
1%). Para o ensaio de quimiotaxia in vitro uma suspensão celular de neutrófilos (1x107) foi
incubada com diferentes concentrações do extrato dos frutos de S. diploconos (1, 10 ou 100
µg/mL) durante 15 minutos e colocados frente ao estímulo fMLP (0,1 µM) sobre uma placa de
agarose. As células foram contadas utilizando microscópio invertido no aumento de 20x. A
quantificação foi feita a partir da margem das perfurações periféricas em direção ao agente
quimiotático (perfuração central) (A). O experimento foi realizado em duplicata e os resultados
expressos em número de neutrófilos/campo **** p <0,0001, vs grupo LPS. #### LPS
significativamente diferente do grupo basal #### p <0,0001 (ANOVA de uma via seguido pelo
teste post hoc de Tukey). Para análise de moléculas de adesão, neutrófilos (1x106) foram
incubados na presença ou na ausência de LPS (5µg/mL) juntamente com extrato dos frutos de S.
diploconos (1, 10 ou 100 µg/mL). A quantificação da expressão das moléculas de adesão foi
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avaliada através da marcação com anticorpos de detecção (B) CD62L e (C) CD18 e (D) CD49
pelo método de citometria de fluxo. Os valores expressam a média ± e.p.m. de ensaios realizados
com células obtidas de 8 animais em cada grupo. *** p <0,001, vs grupo LPS significativamente
diferente do grupo basal ## p <0,01. (ANOVA de uma via seguido pelo teste post hoc de Tukey).

5.6 O extrato dos frutos de S. diploconos promove a resolução do
processo inflamatório
Com base nos dados resultados obtidos na avaliação do efeito antiinflamatório, onde o extrato de S. diploconos se mostrou efetivo em atenuar
as fases iniciais do processo inflamatório, investigou-se a capacidade do
extrato em agir na resolução do processo inflamatório utilizando o modelo de
fagocitose in vitro de neutrófilos apoptóticos por macrófagos previamente
tratados com extrato.
Como demonstrado na Figura 14 o extrato dos frutos de S. diploconos
nas diferentes concentrações (1, 10, 100 µg/mL) foi capaz de aumentar o
processo de eferocitose (Figura 14A) e de reduzir a produção de TNF (Figura
14B), com concomitante aumento da produção de IL-10 (Figura 14C), ambos
dosados no sobrenadante da cultura durante a junção dos dois diferentes tipos
celulares.
Esse achado é relevante porque a eferocitose de neutrófilos apoptóticos
altera o perfil fenotípico dos macrófagos, induzindo uma inibição da secreção
de citocinas pró-inflamatórias e mediadores lipídicos, com aumento
concomitante das citocinas anti-inflamatórias e liberação de fatores de
crescimento, contribuindo para a regeneração tecidual e retorno da
homeostasia.
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Figura 14. Efeito do extrato dos frutos de S. diploconos sobre a eferocitose
de neutrófilos apoptóticos
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Neutrófilos foram obtidos da cavidade peritoneal de camundongos Swiss (glicogênio de ostra
1%). Para o ensaio de quimiotaxia in vitro uma suspensão celular de neutrófilos (1x10 6) foi
incubada por 18 horas para atingir o estado de senescência. Macrófagos foram obtidos através
de lavagem medular e colocados em cultivo sobre lamínulas redondas para aderência. Os
macrófagos foram então tratados ou não com o extrato dos frutos de S. diploconos (1, 10, 100
µg/mL) e os neutrófilos senescentes adicionados. Após incubação, a porcentagem da eferocitose
foi avaliada (A) e foram medidos no sobrenadante TNF (B) e IL-10 (C). Os valores expressam
a média ± e.p.m. de ensaios realizados células obtidas de 6 animais em cada grupo. * p <0,05 e
**** p <0,0001, vs grupo basal. (ANOVA de uma via seguido pelo teste post hoc de Tukey).

A migração de fibroblastos é um importante processo para a
regeneração tecidual. Neste contexto, o extrato de S. diploconos foi avaliado
no modelo de scratch com fibroblastos murino L929. Os dados obtidos no
com este modelo estão apresentando na figura 15 e demonstram que o
tratamento com o extrato dos frutos de S. diploconos é capaz de promover
aumento na migração fibroblastos em todas as concentrações testadas (1, 10,
100 µg/mL) (Figura 15)
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Figura 15. Efeitos do extrato dos frutos de S. diploconos no ensaio de
migração celular.
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Imagem ilustrativa do procedimento de scratch in vitro demonstrando que o tratamento com o
extrato dos frutos de S. diploconos promoveu aumento da migração celular (A). O extrato dos
frutos de S. diploconos promoveu o aumento da migração celular (B). Os valores representam a
média ± e.p.m. da % de migração das células L929 em 24 após o scratch em relação ao tempo
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zero (n = 3). A análise estatística foi realizada com ANOVA seguida do pós-teste de Tukey.
**p<0,01 vs basal.

5.7 O extrato dos frutos de S. diploconos inibe a migração de neutrófilos
para o foco de inflamação induzido por carragenina e promove
cicatrização tecidual
Os efeitos de diferentes concentrações do extrato dos frutos de S.
diploconos sobre a migração de neutrófilos in vivo foram avaliadas no tecido
subcutâneo dorsal de camundongos Swiss sob a ação da carragenina. Os
dados apresentados na figura 17A demonstram que o extrato na dose de 100
mg/kg foi capaz de reduzir a migração de leucócitos para a bolsa de ar quando
comparado ao controle. A indometacina, fármaco utilizado como controle
positivo, também reduziu a migração celular. A análise diferencial das células
migradas para a bolsa de ar demonstrou que o tratamento com o extrato dos
frutos de S. diploconos na concentração testada (100 mg/kg), bem como a
indometacina reduziram a migração de polimorfonucleares (Figura 16B) para
o foco da lesão. A fim de verificar a concentração de proteínas no espaço
extravascular a concentração de proteínas totais foi mensurada no lavado do
infiltrado inflamatório pelo método de Bradford. Conforme demonstrado na
figura 19, o extrato dos frutos de S. diploconos diminuiu a concentração de
proteínas totais presentes no exsudato da bolsa de ar em relação ao controle.
Durante o processo inflamatório citocinas e quimiocinas inflamatórias como
TNF, IL-1β e IL-6 contribuem para a extensão do processo inflamatório. Com
o intuito de verificar a secreção desses mediadores inflamatórios, realizou-se
a dosagem de citocinas pelo método imuno-enzimático ELISA. A figura 16
(D-F) demonstra que o tratamento dos animais com o extrato dos frutos de S.
diploconos (100 mg/kg) foi capaz de diminuir os níveis de TNF, IL-1β e IL6 em relação ao grupo controle.
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Figura 16. Efeito do extrato dos frutos de S. diploconos no modelo de bolsa de ar induzido por carragenina.
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Bolsas de ar foram induzidas no tecido subcutâneo dorsal de camundongos Swiss. Os animais receberam tratamentos por via oral uma hora antes da injeção
de 2 mL de carragenina, o lavado do infiltrado inflamatório foi coletado 4 horas após a injeção de carragenina na bolsa de ar. A determinação do número
total de células do exsudato coletado da bolsa de ar (A) e diferencial de polimorfonucleares (B) foi realizada. A concentração de proteínas foi mensurada
em espectrofotômetro a 590 nm utilizando o reagente de Bradford e albumina bovina foi utilizada como padrão (C). A concentração dos níveis de TNF (D),
IL-1β (E) e IL-6 (F) foram determinados pelo método de ELISA de acordo com as normas do fabricante. Os valores expressam a média ± e.p.m. de ensaios
realizados com o exsudato inflamatório obtido de 6 animais em cada grupo. ** p <0,01, *** p<0,001 e ****p<0,0001 vs grupo controle. #### controle
significativamente diferente do grupo naive #### p <0,0001. (ANOVA de uma via seguido pelo teste post hoc de Tukey).
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O exame histológico do tecido subcutâneo da bolsa de ar também
demonstrou a redução de neutrófilos no local. A parede do tecido da bolsa de
ar do grupo naive apresentou tecido conectivo, rico em vasos sanguíneos e
conteúdo celular relativamente baixo (Figura 17A e 17B). O revestimento
celular era principalmente de fibroblastos e em algumas áreas, macrófagos
escassos também foram observados dentro da parede (Figura 17B e C).
No grupo controle negativo, alterações morfológicas típicas resultantes
da inflamação induzida pelo tratamento com carragenina foram visualizadas,
incluindo condensação da membrana da bolsa de ar e intenso edema, com
exsudato fibrino-hemorrágico, leucócitos PMN e lesão tecidual (Figura 17D
e E). A maioria das células inflamatórias identificadas foram neutrófilos.
Células de PMN foram extensivamente infiltradas no tecido lesionado e
distribuídas igualmente entre as fibras musculares adjacentes. Entre os
leucócitos também pode ser visualizado macrófagos com aparência
espumosa, possivelmente devido à ingestão de carragenina (Figura 17E e F).
Animais tratados com indometacina apresentaram redução na densidade
da membrana da bolsa de ar, quando comparado com o controle negativo
(Figura 17G e H). O edema foi restrito a áreas limitadas, com redução
evidente do infiltrado de PMN. Poucos macrófagos normais e espumosos
foram observados na membrana da bolsa, juntamente com fibroblastos e
neutrófilos (Figura 17H e I).
Já animais tratados com extrato dos frutos de S. diploconos (100 mg/kg),
a densidade da bolsa de ar foi visivelmente reduzida e a parede era formada
por tecido conjuntivo frouxo, com vaso sanguíneo recém-formado. Não
foram observados sinais de edema (Figura 17J e K). As células PMN, bem
como os macrófagos, apresentaram-se diminuídos quando comparadas com
o controle negativo, deixando um revestimento de células semelhantes a
fibroblastos sem orientação direcional. Além disso, sob os folículos pilosos,
foi possível observar uma camada de células mononucleares achatadas,
característica de fibroblastos, depositando-se no depósito aumentado de
colágeno (Figura 17K e L).
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Figura 17. Análise histológica do efeito do extrato dos frutos de S.
diploconos no tecido de revestimento da bolsa de ar.

Imagem representativa com cortes histológicos do tecido de revestimento da bolsa de ar de
camundongos após 7 dias de evolução. Setas pretas indicam leucócitos polimorfonucleares, setas
pretas tracejadas indicam macrófagos, cabeças de setas indicam fibroblastos. Bolsa de espaço
aéreo “a”; Membrana da bolsa “pm”. A avaliação microscópica foi realizada em microscópio
óptico nas objetivas de 4, 10 e 40 x
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Adicionalmente, o extrato dos frutos de S. diploconos incorporado a
formulação semissólida de um creme apresentou efeito cicatrizante in vivo
quando comparado ao grupo tratado com creme base (placebo) (Figura 18A).
Por meio da análise de dados e cálculo da área de lesão (Figura 18B-C), onde
é comparada a área inicial com a área final do experimento, é possível
confirmar este efeito.

Figura 18. Efeito do creme de extrato dos frutos de S. diploconos no
remodelamento cicatricial in vivo
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Imagem ilustrativa de úlceras cutâneas por tempo de tratamento (A) O creme de extrato de S.
diploconos 1% reduziu a área das úlceras cutâneas em comparação ao creme base (B, C) Os
valores representam a média ± e.p.m. da área da úlcera cutânea(mm2) por tempo (dias)(n=6).
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6 DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram que o
tratamento in vitro e in vivo com o extrato etanólico dos frutos de S.
diploconos, exerce efeitos sobre as funções de neutrófilos e macrófagos,
diminuindo a migração de células para o foco inflamatório, além de exercer
efeitos sob a cicatrização cutânea.
Os neutrófilos são células fundamentais para a resposta inflamatória, já
que apresentam uma resposta rápida frente a uma lesão, exercendo atividades
fagocíticas e microbicidas. Assim como os neutrófilos, os macrófagos
apresentam características importantes que auxiliam no desenvolvimento de
um processo inflamatório (MURRAY et al., 2014). Os macrófagos com perfil
pró-inflamatório exibem um alto nível de atividade fagocítica (TARIQUE et
al., 2015) e a capacidade de orientar respostas inflamatórias agudas, através
da produção de citocinas como IL-1β, IL-6 e TNF (JAGUIN et al., 2013) e
quimiocinas como CXCL1 e CXCL3, induzindo a ativação da resposta Th1,
além de facilitar a fagocitose mediada por complemento (ATRI; GUERFALI;
LAOUINI, 2018).
Está bem estabelecido na literatura que a estimulação com LPS é capaz
de promover a polarização de macrófagos para o fenótipo M1 ou
classicamente ativado, bem como promover a ativação de neutrófilos. O LPS
é um lipopolissacarídeo, sendo o principal componente da membrana externa
de bactérias Gram-negativas e é conhecido por ser um estimulador
patogênico para as disfunções inflamatórias, capaz de desencadear respostas
inflamatórias significativas a partir da ativação de TLR-4, expressos em
neutrófilos e macrófagos. A ativação de TLRs ativa vias inflamatórias,
principalmente a do NF-κB. O NF- κB ativado induz a fosforilação do IκB
no citosol, causando sua rápida degradação a partir da via ubiquitinaproteassoma. Como resultado, o NF-κB ativado entra no núcleo e a
subunidade p65 fosforilada desencadeia a expressão gênica de óxido nítrico
sintase (iNOS), TNF, IL-1β, IL-6 e outros mediadores inflamatórios
(NAEGELEN et al., 2015; YÜCEL et al., 2017).
Desta forma, ensaios in vitro com células RAW 264.7 estimuladas com
LPS ajudam a determinar a atividade anti-inflamatória de um extrato, com
base na sua capacidade em diminuir a produção de citocinas próinflamatórias por macrófagos classicamente ativados (M1). Da mesma forma,
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o sobrenadante derivado do cultivo de neutrófilos ativados com LPS e
tratados com o extrato podem ser utilizados para a detecção de citocinas
inflamatórias e predição do efeito anti-inflamatório (PACIENZA et al.,
2019).
Neste contexto, o extrato dos frutos de S. diploconos foi capaz de reduzir
a produção de NO-2 in vitro em macrófagos e neutrófilos estimulados com
LPS em todas as concentrações testadas. O nitrito (NO-2) e o nitrato
representam os produtos finais das vias de oxidação do óxido nítrico (NO), e
suas concentrações são frequentemente avaliadas como um índice da
produção sistêmica de NO (GIUSTARINI et al., 2008), assim a diminuição
da produção de NO-2 in vitro infere uma diminuição nos níveis de NO. O NO
medeia uma variedade de processos fisiológicos e patológicos, incluindo o
processo inflamatório. Os macrófagos são as principais fontes produtoras de
NO induzida por iNOS, e o aumento da produção de NO é prejudicial na
vigência de um processo inflamatório, portanto, a inibição do NO na
inflamação tem uma potencial implicação terapêutica (SZLISZKA et al.,
2011). Outras espécies do gênero Solanum, também são capazes de reduzir
in vitro a produção de óxido nítrico por macrófagos (KENNY et al., 2013;
ZHAO et al., 2018). Alguns estudos apontam que os derivados de ácido
caféico (CHOI et al., 2018) e o β-caroteno (BAI et al., 2005) presentes nos
frutos de S. diploconos são os principais responsáveis por esta atividade, e o
efeito seria decorrente de uma menor expressão de iNOS.
Além da alteração na secreção de NO, o extrato também foi capaz de
reduzir a produção de TNF em neutrófilos e macrófagos. No entanto, em
macrófagos a diminuição foi discreta e não dose-dependente. Apesar disso,
as outras citocinas pró-inflamatórias testadas in vitro (IL-6 e IL-1β) tiveram
seus níveis reduzidos de forma significativa em todas as concentrações
testadas, tanto em macrófagos quanto em neutrófilos. O LPS, como já
mencionado, estimula macrófagos a aumentarem a atividade da iNOS
culminando em um aumento de NO, além de aumentar a produção de COX2 e citocinas pró-inflamatórias como TNF, IL-1β e IL-6. Um dos mecanismos
que pode estar associado a redução na secreção dessas citocinas é a inibição
da translocação do NF-ĸB, que já foi atribuído ao ácido caféico (WANG et
al., 2010), luteína (KIM et al., 2008) e ao β-caroteno (CHO; KIM; KIM,
2018), ambos presentes concentrações no extrato dos frutos de S. diploconos
(KUMAR; ABRAHAM, 2017).
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Apesar da redução na produção de citocinas pró-inflamatórias ter sido
observada em neutrófilos e macrófagos, observa-se que os níveis de citocinas
foram menores em neutrófilos, o que era esperado, pois in vitro os neutrófilos
geralmente produzem menos moléculas de uma determinada citocina do que
monócitos/ macrófagos por célula. Porém, in vivo, os neutrófilos são a
maioria das células infiltradas no tecido inflamado (TECCHIO;
MICHELETTI; CASSATELLA, 2014). Desta forma, limitar a migração de
neutrófilos para o foco de lesão é uma estratégia importante para evitar a
exacerbação do processo inflamatório e consequente geração de danos para o
hospedeiro.
Neste contexto, a modificação da interação dos leucócitos com as
células do tecido endotelial é um alvo interessante para ação de novos
fármacos. A interação dos leucócitos circulantes com o endotélio vascular é
mediada por moléculas de adesão, que estão intimamente relacionados com
o processo de diapedese dos leucócitos (MULLER, 2013). Deste modo, foi
realizada a análise da expressão das moléculas de adesão envolvidas na
migração de neutrófilos como a CD62L, CD18 e CD49.
A CD62L é uma molécula de adesão que apresenta papel importante no
comportamento de rolling de neutrófilos, enquanto a CD49 e CD18 medeiam
a firme adesão ao endotélio. A CD62L se torna altamente expressa na
membrana celular quando ocorrem alterações hemodinâmicas ou ativação de
mediadores inflamatórios. Após o processo de ativação no entanto, a CD62L
é clivada pela ação de metaloproteinases de membrana, permitindo a ativação
da CD18 que é responsável pela forte adesão dos leucócitos ao endotélio
vascular (UCHIMURA; ROSEN, 2006; MASTEJ; ADAMIEC, 2008). Os
dados obtidos demonstraram que o tratamento com extrato dos frutos de S.
diploconos é capaz de aumentar a expressão de CD62L em neutrófilos
estimulados com LPS, sem alterar a expressão de CD18. Juntos estes dados
demonstram que o extrato dos frutos de S. diploconos impede a clivagem da
CD62L, fazendo com que os leucócitos permaneçam em comportamento de
rolling, evitando a firme adesão ao endotélio e consequentemente diminuindo
a migração para o foco de lesão. E importante destacar que a clivagem da
CD62L ocorre principalmente por uma atividade de metaloprotease
dependente de zinco. A enzima conversora de fator de TNF-α (TACE)
também chamada de desintegrina e metaloprotease domínio 17(ADAM-17)
é uma enzima que cliva o ectodomínio da CD62L (WALCHECK et al., 1996;
HANSON et al., 2009) . A deficiência de ADAM-17 resulta em aumento
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geral na expressão de CD62L por leucócitos, impedindo a clivagem em CD18
(LI et al., 2006). Desta forma, é possível sugerir que o extrato atue sobre a
ADAM-17, impedindo a clivagem em CD18, o que resulta na diminuição da
migração de neutrófilos para o foco da inflamação e leva ao aumento da
expressão de CD62L na superfície dos neutrófilos.
Com relação a CD49, o extrato não foi capaz de promover alterações
significativas em sua expressão. A CD49 também e uma integrina, cujo a
expressão aumentada está relacionada a adesão de neutrófilos e a um aumento
da migração para o foco inflamatório (RIDGER et al., 2001).
Após o processo de transmigração pelo endotélio, os leucócitos tornamse hábeis a responder a substâncias quimiotáxicas. De fato, neutrófilos são
células dotadas de mecanismos ativos de mobilidade, e quando estão no
tecido respondem a gradientes de concentração de substância quimiotáxicas.
Diante deste fato, foi avaliada a resposta quimiotáxica de neutrófilos tratados
com extrato de S. diploconos frente a um agente quimiotático (fMLP) in vitro
pela técnica de migração sob gel de agarose. Observou-se que as células
tratadas com extrato diminuíram a migração celular em direção ao fMLP.
Para complementar os ensaios in vitro de atividade anti-inflamatória,
ensaios in vivo foram realizados com o intuito de confirmar os efeitos do
extrato sobre a migração de células e a produção de proteínas próinflamatórias.
A migração de células para o foco da lesão foi avaliada pelo modelo de
inflamação denominado bolsa de ar. Este modelo pode ser utilizado para
avaliar o efeito anti-inflamatório de um produto natural, pois um processo
inflamatório é induzido a partir da aplicação de carragenina na região
subcutânea dos animais. A carragenina, utilizada como indutora do processo,
é um agente flogístico que causa um processo inflamatório agudo e
reprodutível com a ação de agentes pró-inflamatórios, como bradicinina,
histamina e espécies reativas de oxigênio. Tais agentes podem ser gerados no
local da administração ou por meio da infiltração de neutrófilos, que migram
para o local e podem gerar substâncias pró-inflamatórias (WINTER;
RISLEY; NUSS, 1962; WINYARD; WILLOUGHBY; MORRIS, 2003).
Os resultados obtidos demostraram que o tratamento com o extrato dos
frutos de S. diploconos reduz o número de leucócitos migrados para a bolsa
de ar, comparado ao controle de carragenina. Estes resultados corroboram
com estudos já realizados em outras espécies do gênero Solanum. Dentre as
várias atividades biológicas desse gênero, várias espécies apresentam
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atividade anti-inflamatória documentada no modelo de edema de pata
induzido por carragenina como a S. melongena L. (SUN et al., 2014), S.
nigrum L. (ZHAO et al., 2018), S. lycopersicum L. (LI et al., 2014) e S.
trilobatum L. (PANDURANGAN; KHOSA; HEMALATHA, 2009).
Com base na análise total de leucócitos, o extrato reduziu de maneira
significativa o número de leucócitos migrados para a bolsa de ar e a análise
diferencial das células migradas demonstra que isso se deve principalmente
a diminuição de células PMN, como neutrófilos, no foco inflamatório. A
resposta inflamatória aguda é caracterizada por um aumento do número de
neutrófilos circulantes e do influxo destes do sangue periférico para o foco
do processo inflamatório (SELDERS et al., 2017; MORTAZ et al., 2018) ,
desta forma, a diminuição da migração celular é associada a um efeito antiinflamatório do extrato.
Os achados histológicos do tecido subcutâneo da bolsa de ar sugerem
que a resposta inflamatória aguda na parede da bolsa foi significativamente
suprimida pelo tratamento com S. diploconos, evidenciado pela diminuição
considerável de células PMN, bem como de macrófagos e a ausência da
visualização de edema no local.
Além de diminuir a migração celular para o foco inflamatório, o extrato
dos frutos de S. diploconos, diminuiu o extravasamento de proteínas,
relacionadas a formação de edema (SCALLAN; HUXLEY; KORTHUIS,
2010), o que justifica a diminuição de edema no foco inflamatório observada
na avaliação histológica.
No processo inflamatório agudo ocorre uma produção aumentada de
citocinas pró-inflamatórias como TNF, IL-1β e IL-6 além de outros
mediadores (ABDULKHALEQ et al., 2018). Os resultados obtidos mostram
que animais tratados oralmente com o extrato tiveram uma diminuição
significativa de TNF, IL-1β e de IL-6 no exsudato inflamatório. Sabe-se que
a infiltração de neutrófilos em excesso, exacerba a liberação de vários
mediadores pró-inflamatórios, como TNF e IL-6, assim a diminuição da
migração de PMN provocada pela administração do extrato, está relacionada
a uma diminuição da secreção dessas citocinas. A IL-1β é produzida por
macrófagos teciduais, células dendríticas e outros tipos celulares em resposta
a outras citocinas como o TNF. Assim, a diminuição dos níveis de IL-1β no
exsudato pode estar relacionada a uma diminuição da produção de TNF
(GARLANDA; DINARELLO; MANTOVANI, 2013).
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Como já citado, no local da lesão, os neutrófilos secretam mediadores
químicos, a fim de contribuir para a destruição do agente lesivo. No entanto,
neste processo, em especial nos de longa duração, os neutrófilos secretam e
liberam uma variedade de agentes químicos que contribuem para a lesão
tecidual (GREEN et al., 2004; KOLACZKOWSKA; KUBES, 2013). Assim,
o clearance e o bloqueio na migração de neutrófilos para o tecido é um fator
importante na resolução do processo inflamatório (ALESSANDRI et al.,
2013). A resolução do processo inflamatório possui mediadores, receptores e
vias de ativação própria, que diferem dos processos de indução da inflamação
( SERHAN; SAVILL, 2005; SCHWAB et al., 2007; NATHAN; DING, 2010;
RECCHIUTI, 2013). A resolução do processo inflamatório é dividida em três
diferentes fases, a saber: downregulation na sinalização pró-inflamatória,
apoptose de leucócitos e a fagocitose de leucócitos apoptóticos por
macrófagos teciduais (eferocitose), seguida da migração para os linfonodos
(LEE; SURH, 2012).
Neste contexto, e com o intuito de avaliar os efeitos do extrato sobre
uma das fases do processo de resolução da inflamação, foi realizado o ensaio
de eferocitose. Os dados obtidos neste ensaio demonstraram que o extrato de
S. diploconos é capaz de aumentar o processo de eferocitose de neutrófilos
apoptóticos. A eferocitose, como já mencionado, é um processo-chave na
resolução do processo inflamatório que leva a mudança do fenótipo de
macrófagos, de M1 para M2, e inibe a produção de citocinas próinflamatórias com aumento concomitante de citocinas anti-inflamatórias
(BYSTROM et al., 2008). De fato, macrófagos tratados com o extrato
demonstram além do aumento de eferocitose uma diminuição dos níveis de
TNF e aumento de IL-10, citocina com importantes propriedades antiinflamatórias (IP et al., 2017)
Adicionalmente, além de aumentar a liberação de IL-10, dados da
literatura demonstram que o aumento no processo de eferocitose provoca
aumento na TGF-1β e VEGF, importantes no processo de reparo tecidual
(FADOK et al., 1998)
O processo de reparo tecidual é um processo fisiológico essencial que
busca restaurar o tecido devido a uma lesão induzida por uma agressão, que
inicia um processo inflamatório. Devido ao extrato dos frutos de S.
diploconos apresentar efeitos anti-inflamatórios nos modelos testados e
apresentar propriedades que promovem a resolução do processo inflamatório,
foi avaliado o efeito do mesmo sobre a cicatrização, uma vez que a
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eferocitose envolve a remoção de neutrófilos e sabe-se que a permanência
destas células no local da lesão prejudica a cicatrização e o processo
inflamatório prolongado é uma característica que impede a cicatrização
eficiente (EMING; KRIEG; DAVIDSON, 2007; JUN; KIM; LAU, 2015;
OJEH et al., 2015).
A fibroplasia é uma etapa fundamental na formação de um novo tecido,
sendo caracterizada pela migração e proliferação de células, principalmente
de fibroblastos (GREAVES et al., 2013). A proliferação celular é um
processo que possui papel essencial no processo de reparo tecidual. Um
modelo amplamente empregado para o estudo da migração celular é o
“scratch assay”, um método simples e de baixo custo (LIANG; PARK;
GUAN, 2007). O método consiste na criação de um "risco", uma zona livre
de células em uma monocamada de células que atingiram a confluência, na
qual as células podem migrar. Este método permite o monitoramento da
recolonização da região riscada para observar a migração celular. Por meio
desta técnica é possível identificar compostos e extratos que podem modular
a migração celular, auxiliando no processo de cicatrização(
DECAESTECKER et al., 2007; BOBADILLA et al., 2019).
Os dados obtidos no modelo de scratch demonstram que o tratamento
com o extrato dos frutos de S. diploconos promove aumento da migração
celular, em todas as concentrações testadas. Desta forma, na continuidade do
trabalho foi avaliada a capacidade cicatrizante in vivo do extrato. Para isto,
foi desenvolvida uma forma semissólida (creme) com o extrato incorporado
(1%) a fim de melhor avaliar os efeitos cicatrizantes in vivo do extrato dos
frutos de S. diploconos.
No entanto, primeiramente foram realizados testes de toxicidade
cutânea in vitro, para garantir que o extrato dos frutos de S. diploconos não
apresentaria toxicidade cutânea. Deste modo, foi realizado o ensaio de
agarose overlay, o qual consiste em um ensaio de difusão em gel, onde o
material é aplicado à superfície de um gel de agarose em contato com células
L929 e a citotoxicidade é avaliada por meio da observação do diâmetro médio
do halo de lise celular revelado pela coloração. Os dados obtidos utilizando
esta técnica demostraram que o extrato dos frutos de S. diploconos não
apresenta nenhuma reatividade, sendo enquadrado na classificação zero, ou
seja, sem efeitos de toxicidade cutânea in vitro.
Adicionalmente, ensaios de hemólise e foto-hemólise demonstraram
que o extrato não apresenta efeito hemolítico. O ensaio de hemólise é um
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ensaio in vitro empregado para avaliar o potencial irritativo e fototóxico de
uma substância. Isto se dá principalmente porque os eritrócitos são
extremamente suscetíveis a danos oxidativos devido ao alto teor de ácidos
graxos poli-insaturados em suas membranas e as altas concentrações de
oxigênio (PAPE; PFANNENBECKER; HOPPE, 1987; RIFKIND et al.,
2018).
Em conjunto estes dados permitiram a continuidade do estudo, com o
intuito de avaliar o efeito cicatrizante in vivo de um creme contendo 1% de
extrato de S. diploconos.
No modelo de cicatrização cutânea in vivo o creme com o extrato dos
frutos de S. diploconos incorporado reduziu a área das úlceras cutâneas em
relação ao creme base (placebo). Extratos de outras plantas do gênero
Solanum já tiveram atividade cicatrizante documentada em modelos de
queimadura, como a S. incanum (QURESHI et al., 2019) e no tratamento de
úlceras cutâneas de ratos diabéticos, como a S. xanthocarpum (PARMAR et
al., 2018). Diversos produtos naturais são utilizados popularmente para o
tratamento de lesões cutâneas e alguns compostos presentes no extrato dos
frutos de S. diploconos como o ácido caféico e derivados (DOS
SANTOS;MONTE-ALTO-COSTA, 2013; KAZANCIOGLU et al., 2015), a
rutina (ALMEIDA et al., 2012), já tiveram atividade cicatrizante
documentada.
A atividade cicatrizante do extrato dos frutos de S. diploconos pode estar
em parte relacionada a sua atividade anti-inflamatória, já que a transição da
fase inflamatória para a proliferativa representa uma etapa importante durante
a cicatrização e é essencial para o progresso normal das fases de reparo e
remodelação dos tecidos da cicatrização de feridas (LANDÉN; LI; STÅHLE,
2016). Um processo inflamatório excessivo e prolongado resulta ainda em
atraso da cicatrização e aumento da formação de cicatrizes, assim um produto
com atividade anti-inflamatória, poderia impedir a exacerbação do processo
inflamatório e permitir que a cicatrização evolua para a fase proliferativa (
MESZAROS; REICHNER; ALBINA, 2000; CAÑEDO-DORANTES;
CAÑEDO-AYALA, 2019).
A eferocitose bem sucedida por macrófagos, portanto, pode ser
necessária para a cicatrização apropriada de feridas, tanto para a remoção de
neutrófilos apoptóticos quanto para a geração de um fenótipo de macrófago
que permita a progressão para a fase proliferativa e de reparo da cicatrização
(KOH; DIPIETRO, 2011). A importância da eferocitose para a cicatrização
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já foi demonstrada anteriormente; em feridas diabéticas, onde o processo de
eferocitose é prejudicado, o que prolonga a fase inflamatória e atrasa a
cicatrização (KHANNA et al., 2010).
Devido ao seu papel crucial e pleiotrópico durante cicatrização os
macrófagos se tornam alvos terapêuticos atraentes (LANDÉN; LI; STÅHLE,
2016). Assim, um produto que promova o processo de eferocitose como o
extrato dos frutos de S. diploconos, pode ter ação benéfica no tratamento da
cicatrização de feridas.
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7 CONCLUSÃO
Em conjunto, os dados obtidos neste trabalho permitem concluir que o
tratamento com o extrato dos frutos de S. diploconos atua sobre atividades
neutrofílicas, bloqueando as vias de secreção e migração de neutrófilos, além
de exercer efeito anti-inflamatório em macrófagos in vitro, e promovendo a
eferocitose, sugerindo sua aplicação terapêutica em reações inflamatórias
agudas. O extrato dos frutos de S. diploconos não apresentou toxicidade ou
atividade hemolítica nas células testadas, além de promover a cicatrização in
vivo, o que sugere ainda, uma possível aplicação como agentes cicatrizante
(Figura 19).
Figura 19. Esquema representativo do mecanismo de ação anti-inflamatório
e cicatrizante do extrato dos frutos de S. diploconos

Durante a resposta inflamatória ocorre o recrutamento de neutrófilos para o tecido lesado. Para
atravessar o epitélio vascular é necessário a interação entre neutrófilos e moléculas de adesão
(CD62L, CD18 e CD49). O extrato dos frutos de S. diploconos reduziu a migração de neutrófilos
no exsudato inflamatório induzido por carragenina, e a exsudação de proteínas. Reduziu as
citocinas pró-inflamatórias TNF, IL-1β e IL-6 in vivo. Reduziu as citocinas IL-1β, IL-6, TNF e
NO in vitro em macrófagos e neutrófilos, além de aumentar a expressão de CD62L sem alterar
a expressão de CD18 impedindo a firme adesão dos neutrófilos no endotélio vascular para sua
posterior migração para o tecido lesado. Ainda, o extrato dos frutos de S. diploconos reduziu a
ação quimiotática de neutrófilos frente ao agente quimiotático fMLP. O extrato não apresentou
citotoxicidade e manteve os valores de viabilidade celular normais, tanto para fibroblastos quanto
para neutrófilos e macrófagos. Além disso, o extrato dos frutos de S. diploconos demonstrou
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capacidade pró-resolutória do processo inflamatório, promovendo a eferocitose e a cicatrização
cutânea em métodos in vitro e in vivo.
Fonte: A autora, 2020.
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