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As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo,
sendo a hipertensão arterial sistêmica (HAS) a de maior prevalência.
Complicações graves em decorrência da HAS são evidenciadas
principalmente nos rins, coração e cérebro. No entanto, apesar do grande
número de drogas disponíveis, o controle da HAS tem se mostrado
inadequado, pois além da ineficácia terapêutica em alguns indivíduos, o
grande número de efeitos colaterais estimula a não adesão ao tratamento.
Assim, a busca por novas terapias é muito importante para a ampliação do
arsenal terapêutico disponível. Desta forma, o presente estudo teve como
objetivo avaliar a eficácia diurética e salurética popularmente atribuída a
espécie Tagetes erecta L. (Asteraceae). Para isto, foi utilizado o
extrato hidroalcoólico (padronizado a 10% de luteína) obtido das flores
de T. erecta, nas doses de 0,01 mg/kg, 0,1 mg/kg e 1 mg/kg, o qual foi
testado em ensaio agudo de atividade diurética, em ratos machos e fêmeas
normotensos (NTR) e também em linhagem de ratos espontaneamente
hipertensos (SHR). Além disso, foi avaliado o efeito do extrato em ação
combinada com outros fármacos diuréticos de diferentes mecanismos
(hidroclorotiazida,
furosemida
e amilorida)
e
inibidores/antagonistas seletivos de
alvos
farmacológicos
(LNAME, indometacina e atropina). Ao final dos testes, a urina cumulativa foi
coletada e avaliada quanto ao volume, pH, osmolaridade e perfil eletrolítico
(Na+, K+, Cl- e Ca2+). O volume urinário nos grupos tratados com o extrato
aumentou significativamente, tanto em ratos machos e fêmeas NTR,

quanto nos
ratos
machos
e
fêmeas
SHR,
quando
comparados aos respectivos grupos veículos. Em relação a eliminação
de eletrólitos, o tratamento com o extrato não demonstrou alterações
significativas nos níveis de excreção de K+, porém apresentou efeito
natriurético e poupador de Ca2+ também em ambos os grupos estudados.
Sendo assim, destacamos que o extrato na dose de 0,01 mg/kg demonstrou
apenas efeito aquarético no grupo de machos SHR, enquanto a dose de
0,1 mg/kg demonstrou efeito aquarético em todos os grupos estudados,
porém no grupo de fêmeas NTR demonstrou também a excreção de sais,
assim mostrando efeito diurético. Por fim, a dose do extrato de 1 mg/kg
também aumentou a excreção de urina em todos os grupos do estudo, e
efeito diurético somente no grupo dos animais machos SHR. Já nos
tratamentos em associação do extrato com HCTZ e L-NAME, houve a
intensificação do poder diurético e natriurético. Em contrapartida, os
tratamentos de combinação do extrato com atropina e indometacina,
promoveram uma redução importante no volume urinário, mas
curiosamente o efeito natriurético foi mantido. Em virtude dos resultados
positivos frente à excreção diminuída de Ca2+, também foi testado o poder
inibitório do extrato para a formação de cristais de oxalato de
cálcio (CaOx), classificados como monohidratados e dihidratados, nas
urinas coletadas dos animais machos e fêmeas normotensos e
hipertensos tratados com extrato. Após as análises, ficou claro que o extrato
apresenta o poder de reduzir a precipitação e cristalização de CaOx, nos
grupos de animais fêmeas e machos NTR e também nos grupos de fêmeas e
machos SHR, quando comparados ao grupo veículo. Por fim, este estudo
visou contribuir para a validação pré-clínica da eficácia diurética
de T. erecta, além de demonstrar o possível poder inibitório para a formação
de cristais de CaOx, destacando esta espécie como promissora para o
desenvolvimento de novas estratégias farmacológicas para o manejo de
desordens renais.
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Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world, with
systemic arterial hypertension (SAH) being the most prevalent. Serious
complications due to SAH are mainly manifested in the kidneys, heart and
brain. However, despite the large number of drugs available, the control of
SAH has been shown to be inadequate, because in addition to the
therapeutic inefficiency in some individuals, the large number of side
effects stimulates non-adherence to treatment. Thus, the search for new
therapies is very important to expand the therapeutic arsenal available. This
study aimed to evaluate the diuretic and saluretic efficacy popularly
attributed to the species Tagetes erecta L. (Asteraceae). For this, the
hydroalcoholic extract (standardized at 10% lutein) obtained from T. erecta
flowers was used, in doses of 0.01 mg/kg, 0.1 mg/kg and 1 mg/ kg, which
was tested in an acute trial of diuretic activity in male and female
normotensive rats (NTR) and also in the lineage of spontaneously
hypertensive rats (SHR). In addition, the effects of the combined action of
the extract with other diuretic drugs of different mechanisms
(hydrochlorothiazide, furosemide and amiloride) and selective
inhibitors/antagonists of pharmacological targets (L-NAME, indomethacin
and atropine) were evaluated. At the end of the tests, the cumulative urine
was collected and evaluated in relation to volume, pH, osmolarity and
electrolyte profile (Na+, K+, Cl- and Ca2+). The urine volume in the groups
treated with the extract was significantly increased, both in male and female
normotensive and hypertensive rats, when compared to that of the
respective vehicle-treated groups. Regarding the elimination of electrolytes,

the treatment with the extract did not show significant changes in K+
excretion, but did show a natriuretic action and a Ca 2+-sparing effect in both
of the studied groups. Therefore, we highlight that the extract at a dose of
0.01 mg/kg demonstrated only an aquaretic effect in the SHR male group,
while the dose of 0.1 mg/kg demonstrated an aquaretic effect in all groups
studied. However, in the group of NTR females, it also demonstrated the
excretion of salts, showing a diuretic effect. Finally, the dose of 1 mg/kg
also increased the urine volume in all study groups and showed a diuretic
effect only in the group of male SHR animals. In the treatments of
association of the extract with HCTZ and L-NAME, there was an
intensification of the diuretic and natriuretic power. In contrast, the
combination of treatments of the extract with atropine and indomethacin
promoted a significant reduction in urinary volume, but interestingly the
natriuretic effect was maintained. Due to the positive results in light of
decreased Ca2+ excretion, the inhibitory power of the extract in the
formation of calcium oxalate crystals (CaOx), classified as monohydrate
and dihydrate, was also tested in the urine collected from normotensive and
hypertensive animals treated with the extract. After the analysis, it was clear
that the extract can inhibit the precipitation and crystallization of CaOx, in
the groups of female and male NTR and in the groups of SHR, when
compared to the vehicle group. Finally, this study aimed to contribute to the
pre-clinical validation of the diuretic efficacy of T. erecta, as well as
demonstrating its possible inhibitory influence on the formation of CaOx
crystals, highlighting this species as promising for the development of new
pharmacological strategies for the management of kidney disorders.
Keywords: Tagetes.
Urolithiasis.
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1 INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de
acompanhamento médico em pacientes de muitos países do mundo (AHA
2018; WHO 2017), sendo a pressão sanguínea elevada o principal fator de
risco agravante (DAMEN et al., 2016; GROENEWEGEN et al., 2016).
A hipertensão é uma das doenças mais comuns em humanos, sendo
a causa desconhecida em 90 a 95% dos casos (SBC 2019), atinge cerca de
20% da população adulta com mais de 18 anos, e 50% dos idosos
(PICON et al., 2012; SCALA et al., 2015), estando entre as principais
causas de morbidade e mortalidade em muitos países do mundo
(MOZAFFARIAN et al., 2015). É considerada de origem multifatorial
(WEBER et al., 2014), envolvendo predisposição genética e fatores
ambientais (fisiológicos e psicológicos) como dieta, atividade física,
obesidade e fumo (MALTA et al., 2015). O tratamento para a hipertensão
se faz necessário para garantir a sobrevivência do paciente bem como a
qualidade de vida do mesmo (DASKALOPOULOU et al., 2015).
Diversos agentes anti-hipertensivos são utilizados na clínica para o
tratamento da hipertensão e suas complicações, como os fármacos da classe
dos diuréticos, os betabloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio, os
inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores de
receptores da angiotensina II. No entanto, apesar de existir uma vasta
gama de agentes anti-hipertensivos disponíveis para o tratamento da
hipertensão nos dias atuais, problemas cardiovasculares relacionados à
hipertensão continuam a afetar milhões de pessoas (SCALA et al., 2015;
WEBER et al., 2014). Neste sentido, os fármacos da classe dos diuréticos,
especialmente tiazídicos e correlatos, têm sido utilizados no tratamento da
hipertensão arterial sistêmica (HAS) há mais de 40 anos e permanecem

como uma das cinco classes de medicamentos anti-hipertensivos de
primeira linha, com eficácia comprovada na redução da morbidade e da
mortalidade relacionadas à doença. Contudo, em virtude de um grande
número de reações adversas relacionadas a distúrbios eletrolíticos e
metabólicos ( incluindo hipocalemia, distúrbio no balanço de cálcio e no
metabolismo glicídico, hipercolesterolemia, hiperuricemia, ototoxicidade,
impotência,

ginecomastia, dentre

outros)

(THOMOPOULOS et

al.,

2014; THOMOPOULOS et al., 2015), a descoberta de novas preparações
ou compostos com eficácia diurética é importante para a prática clínica.
O uso de espécies vegetais para tratamento e cura de doenças
remonta ao início da civilização. Essa prática milenar ultrapassou todos os
obstáculos no processo evolutivo e chegou até os dias atuais, sendo
amplamente utilizada por grande parte da população mundial como fonte de
recursos terapêuticos. No Brasil, o uso de plantas no tratamento de doenças
apresenta influências da cultura indígena, africana e europeia. Essas
influências formam a base da medicina popular brasileira. Nesse sentido a
imensa biodiversidade da flora brasileira, que abrange cerca de 25% das
espécies vegetais encontradas no mundo, faz do Brasil uma fonte em
potencial de plantas medicinais e exóticas, criando um campo comercial a
ser explorado (DUTRA et al., 2016). Por isso, conforme descrito no
decorrer desta proposta, o presente estudo avaliou a eficácia diurética
popularmente atribuída a espécie Tagetes erecta L. em animais, além de
demonstrar os mecanismos pelos quais o extrato desta planta promove os
efeitos protetores renais. Por fim, através dos resultados obtidos ao longo
dos experimentos, foi possível direcionar os estudos para a avaliação do
potencial benefício do tratamento com o extrato desta planta na formação de
cálculo urinário.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Investigar o possível efeito diurético e salurético do extrato
hidroalcoólico padronizado (10% luteína) obtido das flores de Tagetes
erecta L. em ratos normotensos e hipertensos.

2.2 Objetivos Específicos

-Avaliar o efeito diurético agudo do extrato hidroalcoólico em
ratos machos e fêmeas normotensos;
- Avaliar o efeito diurético agudo do extrato hidroalcoólico em
modelo animal de hipertensão arterial (ratos espontaneamente hipertensos –
SHR);
- Determinar os mecanismos envolvidos no efeito diurético agudo
em ratos;
- Analisar o perfil eletrolítico nas amostras de urinas coletadas ao
longo dos experimentos;
- Avaliar o efeito do tratamento oral sobre a formação de cristais de
oxalato de cálcio in vitro.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Hipertensão arterial sistêmica (HAS)
A HAS é uma doença altamente prevalente em nosso meio,
atingindo cerca de 20% da população adulta com mais de 18 anos,
chegando a alcançar índices de 50% nos idosos (PICON et al., 2012;
SCALA et al., 2015), estando entre as principais causas de morbidade e
mortalidade em muitos países do mundo (MOZAFFARIAN et al., 2015).
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2019) a HAS
prevalece em 74,9% de indivíduos adultos, sendo que maior em homens,
cerca de 78,6%, contribuindo direta ou indiretamente para 60% das mortes
por doença cardiovascular (DCV).
A HAS é um problema grave de saúde pública no Brasil e no
mundo. É um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento
de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável
por pelo menos 51% das mortes por acidente vascular cerebral encefálico
(AVCE), por 45% das mortes por doença arterial coronariana e, em
combinação com o Diabetes, 50% dos casos de insuficiência renal (IR)
terminal (VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2017).
A HAS, é na maior parte do seu curso assintomática, implicando
na dificuldade de diagnóstico precoce e na baixa adesão por parte do
paciente ao tratamento prescrito, já que muitos medicamentos apresentam
efeitos colaterais (SESA, 2018). Para fins de avaliação, monitoramento e
diagnóstico oportuno, a SBC (2019) preconiza que os valores de pré
hipertensão variam entre 121 e 140 mmHg para a pressão arterial sistólica e
entre 81 e 90 mmHg para a pressão arterial diastólica. Neste contexto,
considera-se paciente hipertenso aquele que apresenta valores de pressão
arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e valores de pressão arterial

diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo
uso de medicação anti-hipertensiva.
O diagnóstico da HAS deve ser realizado de forma técnica e
criteriosa, visto que isso irá implicar diretamente nas decisões terapêuticas
pelo médico. A abordagem farmacológica e não farmacológica objetivam a
redução dos valores pressóricos, bem como a redução global dos riscos
cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio (IAM), AVCE e IR. A
SBC (2019) define como tratamento não medicamentoso o controle
ponderal, medidas nutricionais, prática de atividades físicas, cessação do
tabagismo, controle de estresse, entre outros. O tratamento para a
hipertensão se faz necessário para garantir a sobrevivência do paciente bem
como a qualidade de vida do mesmo (MAR et al., 2001).
Referente ao tratamento farmacológico, SESA (2018) descreve que
o objetivo primordial é a redução da morbidade e da mortalidade
cardiovascular do paciente hipertenso, aumentadas em decorrência dos altos
níveis tensionais e de outros fatores agravantes. Este está indicado para os
indivíduos com HAS estágio 1 e risco cardiovascular baixo e moderado,
quando as medidas não farmacológicas não surtirem efeito após um período
inicial de pelo menos 90 dias. Os agentes anti-hipertensivos a serem
utilizados devem promover a redução não só dos níveis tensionais como
também a redução de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais.
A equipe multiprofissional deve contextualizar o perfil de cada
paciente, considerando que a adesão do mesmo a terapia, é vital para o
sucesso do tratamento. Do outro lado, os fármacos utilizados devem ser
capazes de: reduzir a morbimortalidade cardiovascular, ser eficaz por via
oral; ser bem tolerado e ser administrado em menor número de doses por
dia. Além do domínio técnico farmacológico, os profissionais devem fazer o
acompanhamento laboratorial do funcionamento dos principais órgãos que

podem ser afetados pela HAS e pela ação dos medicamentos,
principalmente os rins, estruturas responsáveis pelo controle fisiológico da
pressão arterial a longo prazo. Silva et al. (2013) concluiu em seu estudo
sobre o comprometimento da função renal em indivíduos hipertensos que
existe uma correlação direta entre a HAS e o comprometimento renal,
devendo os profissionais de saúde intervirem em ações de prevenção para
minimizar os efeitos deletérios deste agravo nos tecidos renais.
No que se referem à eficácia, os agentes mais eficazes são os
diuréticos, os fármacos betabloqueadores e os fármacos que atuam no eixo
renina-angiotensina-aldosterona. Não obstante a introdução de novos
fármacos para o tratamento da hipertensão arterial nos últimos 25 anos, com
diferentes mecanismos farmacológicos, os diuréticos devem ser, na maioria
dos casos, associados ao esquema terapêutico tanto como primeira linha de
tratamento ou em combinação com outras classes de drogas (SBC 2019).
No entanto, em virtude de um grande número de reações adversas
relacionadas a distúrbios eletrolíticos e metabólicos, a descoberta de novas
substâncias com atividade diurética, com diferentes modos de ação e menos
efeitos adversos, é ainda um aspecto desejável e de importância para a
utilização clínica.
Os

mecanismos

de

ação

anti-hipertensiva

dos

diuréticos

relacionam-se inicialmente aos seus efeitos natriuréticos, com diminuição
do volume extracelular. Após quatro a seis semanas, o volume circulante
praticamente se normaliza e ocorre redução da resistência vascular
periférica. Deve-se dar preferência aos diuréticos tiazídicos ou similares
(clortalidona, hidroclorotiazida e indapamida) em doses baixas, pois são
menos agressivos ao organismo e com maior tempo de ação, reservando-se
os diuréticos de alça (furosemida e bumetanida) aos casos de insuficiência
renal e situações de edema (insuficiência cardíaca ou insuficiência renal).

Os poupadores de potássio (espironolactona e amilorida) são habitualmente
utilizados em associação com os tiazídicos ou diuréticos de alça.
Ao falar sobre medicamentos diuréticos, um dos principais efeitos
adversos de alguns fármacos em uso clínico é a urolitíase ocasionada
justamente pela depleção de cálcio juntamente com os eletrólitos na urina.
Diversos estudos também citam a relação de doenças pré-existentes com o
desenvolvimento de cálculos urinários, dentre elas a hipertensão, que por
outro lado, pode ser uma doença consequente da formação de cálculos
urinários em indivíduos suscetíveis (Khan et al., 2018; Yasui et al., 2017).

3.2. Urolitíase

A urolitíase, popularmente conhecida como ―pedra nos rins‖, é um
problema de saúde pública, cujo tratamento implica em custos substanciais
que impõem um impacto na qualidade de vida. Sua prevalência e incidência
têm aumentado nas últimas décadas (ZIEMBA e MATGALA 2017),
afetando cerca de 12% da população mundial (ALELIGN e PETROS 2018).
Essa patologia causa, entre outros sintomas, intenso desconforto e dor
causada principalmente por dilatação, alongamento e espasmo devido à
obstrução ureteral aguda. Além disso, pelo menos 50% dos pacientes
também apresentam náusea e vômito (SOHGAURA e BIGONIYA 2017;
DAVE 2018). É oriunda de diversos fatores genéticos e ambientais, de
forma que a má alimentação, uso de medicamentos e hidratação inadequada
são mais relacionados com a ocorrência da doença. Formas sintomáticas de
urolitíase têm sido associadas ao aumento do risco de doença renal crônica,
especialmente em pacientes com intervenção cirúrgica (LIN et al. 2017).

Existem vários fatores relacionados ao desenvolvimento do cálculo
urinário, assim como a forma de seus cristais também é diferente. Segundo
a literatura, 80% dos casos de cálculo renal que ocorrem em todo o mundo
são compostos de oxalato de cálcio (CaOx) ou fosfato de cálcio (OZTURK
et al., 2014). Clinicamente, ainda não existem estratégias eficazes para a
dissolução desses cristais, e o manejo está focado principalmente na
prevenção e remoção física, principalmente em pacientes com episódios
frequentes de urolitíase recorrente. Sua prevenção se concentra em
mudanças na dieta, principalmente aumentando a ingestão de água e o uso
de medicamentos específicos, com destaque para os fármacos diuréticos da
classe dos tiazídicos que apresentam a capacidade de reduzir a excreção de
cálcio na urina, atuando assim na profilaxia para a formação de novos
cálculos.

3.3 Plantas medicinais

Atualmente, os produtos naturais e seus derivados representam
grande importância na medicina moderna. Segundo Calixto (2019), mais de
35% dos fármacos aprovados em todo mundo, entre 1981-2014, são
provenientes de fontes naturais, com destaque aos compostos obtidos de
plantas medicinais. O uso de plantas medicinais para tratamento médico é
uma prática de longa data em todas as culturas do mundo. Essa prática
milenar ultrapassou todos os obstáculos no processo evolutivo e chegou até
os dias atuais, sendo amplamente utilizada por grande parte da população
mundial como fonte de recursos terapêuticos.
No Brasil, o uso de plantas no tratamento de doenças apresenta
influências da cultura indígena, africana e europeia. Essas influências

formam a base da medicina popular brasileira. Desde a antiguidade, os
produtos naturais, principalmente plantas, são amplamente empregados na
medicina popular para o tratamento de inúmeras doenças. Existem diversos
relatos que citam o uso medicinal e terapêutico dessas plantas a milhares de
anos antes de Cristo (CALIXTO, 2019).
A ciência procura aproveitar essas práticas por meio de
levantamentos das informações obtidas tanto pela etnobotânica, como pela
etnofarmacologia, porém, há uma falsa ideia de que ativos oriundos de
plantas não apresentam efeitos tóxicos ou adversos e, portanto, são
extremamente seguros. Atualmente sabe-se que as plantas têm centenas de
metabólitos secundários e alguns deles têm toxicidade elevada. Dentre esses
temos muitas drogas antineoplásicas, os digitálicos, a efedrina, os ésteres de
forbol, a estricnina, os curares e os heterosídios cianogênicos. Além disso, a
autorização oficial do uso de uma planta medicinal como medicamento
precisa

ser

fundamentada

em

dados

experimentais

farmacodinâmicos, farmacocinéticos e toxicológicos,

(estudos

pré-clínicos e

clínicos), que demonstrem que os benefícios obtidos a partir do uso de
drogas de origem vegetal são superiores aos riscos que eles oferecem
àqueles que os utilizam (NEWMAN e CRAGG, 2016).
Sendo assim, a busca por novas moléculas ou fitoterápicos com
propriedades biológicas é uma tarefa muito importante para a ampliação do
arsenal terapêutico, aumentando a eficiência e favorecendo o aumento da
adesão ao tratamento farmacológico. Diversos produtos naturais, isolados a
partir de plantas medicinais têm sido relatados como potenciais agentes
terapêuticos no controle da hipertensão, abrindo novas perspectivas no
controle desta patologia. Assim, o presente estudo investigou préclinicamente os efeitos popularmente atribuídos a espécie vegetal Tagetes
erecta L., conforme descrito a seguir.

3.4. Tagetes erecta L.

A Tagetes erecta L. pertence à família Asteraceae, representada
por cerca de 1.100 gêneros e 25.000 espécies. As plantas são em sua
maioria de pequeno porte, cerca de 98%, porém possuem aspectos
diferenciados, desenvolvem-se em diversos tipos de habitats, facilmente
encontradas em regiões montanhosas e com clima tropical, principalmente
na América do Sul (VERDI et al., 2005). O gênero Tagetes, por sua vez é
constituído por mais de 50 espécies, onde destacam-se quatro delas, T.
erecta, T. tenuifolia, T. lunata e T. patula, como as mais cultivadas por ano
em âmbito mundial (SOULE; JANICK, 1996).
A planta possui muitos galhos, folhagem densa de cor verde escura
e pode atingir de 60 a 90 cm de altura. A floração é abundante entre a
primavera e o verão, as flores são pomposas, geralmente pequenas,
coloridas, apresentam um tom intenso entre o amarelo e o alaranjado.
Apresenta um cheiro forte único, como principal característica (LORENZI;
SOUZA, 1999, DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002).

Figura 1. Tagetes erecta

Fonte: própria autora.

No Brasil, a espécie T. erecta é conhecida popularmente por ―cravo
de defunto‖. Nos países de língua inglesa, ela é denominada marigold e
african marigold. No México, na América Central e nos demais países da
América do Sul é conhecida como cempasuchi, amarillo, cravo amarelo,
cravo-africano e flor de muerto (LORENZI e SOUZA,1999). Apesar do
nome nada coerente com a promoção a saúde o cravo de defunto possui

inúmeras propriedades terapêuticas e é amplamente utilizado na medicina
popular, principalmente na região amazônica. Diversas partes da planta são
utilizadas em forma de infusão ou decocção, como por exemplo: chá das
flores é empregado como calmante, utilizado também para cefaleias,
dismenorreia e infecções da pele. O decoctos das folhas e parte aéreas são
utilizados para o tratamento de tosse, resfriado, bronquite, dores reumáticas,
dores estomacais, gastrite, crises epiléticas, vômitos, diarreias, doenças do
baço e fígado e até em quadros febris. O macerado das raízes também é
empregado como laxante e emético (DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002).
Bourdy (2004) e Chalchat et al. (1995) relatam também que as flores da T.
erecta são utilizadas na medicina popular como anti-hipertensiva e
diurética.
O óleo essencial também possui características importantes. Stasi e
Hiruma-Lima (2002) e López et al. (2001) citam o seu uso como potente
anti-helmíntico. Já Pathak et al. (2000), discorre sobre a atividade larvicida
do óleo essencial contra as espécies de mosquitos Aedes aegypti, Anopheles
stephensi e Culex quinquefasciatus, responsáveis pela transmissão de
patologias como a dengue, febre amarela, malária e filariose. O óleo
essencial ainda apresenta atividade esquistossomicida in vitro, contra a
forma adulta do Schistosoma mansoni. Também é eficaz contra o
desenvolvimento dos ovos deste parasita (TONUCI et al., 2012).
Devido a intensa coloração amarela a alaranjada, as flores são fonte
de muitos estudos, em função da elevada concentração de luteína
estratificada (CARVALHO, 2000; CHEW, 1999), sendo atualmente as
únicas cultivadas como fonte para a extração de carotenóides. A luteína é
um carotenóide de pigmentação amarela que se localiza na região da
macula, sendo definida como um antioxidante eficaz que previne diversos

danos causados pelos radicais livres em variados tecidos (ALVESRODRIGUES; SHAO, 2004; SILVA, 2004).
A espécie humana não sintetiza os carotenoides, fazendo-se assim
necessária dieta balanceada que inclui alimentos ricos nestes compostos.
Inúmeros estudos confirmam que a concentração de luteína presente no
sangue e nos tecidos de humanos e animais está diretamente ligada ao
consumo de alimentos ricos em luteína, que está presente em frutas,
hortaliças e folhas verdes (MERCADANTE; RODRIGUEZ-AMAYA,
2001; SILVA, 2004). A concentração da luteína em frutas e hortaliças é
variável, alguns dos fatores que contribuem para essa variável são: estágio
de maturação, parte da planta a ser analisada, condições específicas do
clima, conversação após a colheita, variedade e espécie analisada
(RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).
De acordo com Alves-Rodrigues e Shao (2004), a luteína pode ser
utilizada de amplas formas em indústrias alimentícias, como para o
enriquecimento de produtos originários de frutas, bebidas lácteas, biscoitos
entre outros. Também pode ser empregada como corante natural para uma
gama imensa de produtos alimentícios (HAMERSKI et al. 2013). Já em
relação a medicina, Bakó et al. (2002) afirma que os carotenoides são
precursores da vitamina A, apresentam importantes funções fisiológicas,
como prevenção de distintos tipos de câncer, ação antiúlcera gástrica,
propriedades antienvelhecimento, elevação da resposta imunológica a tipos
específicos de infecção e prevenção a fotossensibilização em patologias
dermatológicas. Além de ser eficaz como protetor contra a catarata,
aterosclerose e outras doenças, há também evidências que a luteína reduz o
risco de desenvolvimento de doenças oculares como a degeneração macular
relacionada a idade (ALVES RODRIGUES e SHAO, 2004; KRINSKY,
2005; FIEDOR et al 2014).

Apesar da Tagetes erecta ser utilizada na medicina popular como
anti-hipertensiva e diurética, não há nenhum estudo corroborando essas
indicações popularmente atribuídas. Em termos científicos as plantas
utilizadas só passam a ter valor agregado e podem ser consideradas como
plantas medicinais após a realização de pesquisas que validem o seu uso
popular, pela demonstração científica da sua eficácia e a determinação da
sua segurança (toxicidade tolerável). Sendo assim, a proposta deste trabalho
foi avaliar a eficácia diurética e salurética da planta T. erecta em modelo
animal e a capacidade de inibição da formação de cristais de CaOx in vitro.

4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Extrato Vegetal

O extrato hidroalcoólico seco, preparado com água e etanol (1:9), a
uma temperatura de extração entre 80 °C e 85 °C por 4 horas, foi obtido na
Pharmanostra (Campinas, Brasil). O extrato comercial foi produzido pela
Natural Field (Shaanxi, China) sob o número de lote #16E10-B019-005810.
A empresa declarou que o extrato contém conteúdo de xantofila igual a
18%, dos quais 10% são representados por luteína.

4.2 Drogas

Nesse estudo foram utilizadas as seguintes drogas: Amilorida,
Atropina, Cloreto de sódio, Furosemida, Indometacina, L-NAME e
Hidroclorotiazida,

obtidas

da

empresa

Sigma-Aldrich,

Darmstadt,

Alemanha.

4.3 Animais

Foram utilizados ratos machos e fêmeas, da linhagem Wistar
normotenso (NTR) e espontaneamente hipertensos (SHR) com 3 a 4 meses
de idade, fornecidos pelo Biotério da Univali. Os animais foram mantidos
com temperatura ambiente controlada (22 ± 2°C), ciclo claro/escuro de 12
horas, com livre acesso à água e ração. Todas as metodologias e
procedimentos aqui propostos foram submetidos ao comitê de ética em

experimentação animal da Univali (Protocolo de autorização CEUA
043/18p), e foram conduzidos sob todas as normas éticas estabelecidas.

4.4 Avaliação da diurese em ratos machos e fêmeas normotensos e
hipertensos

Com o objetivo de avaliar o possível efeito diurético do extrato
hidroalcoólico de T. erecta (ETE), foram utilizados ratos machos e fêmeas
normotensos (NTR) e hipertensos, utilizando para isso a linhagem de
animais espontaneamente hipertensos (SHR). Os animais SHR têm sido
amplamente utilizados como modelo para estudar a HAS (LEONG et al.,
2015; SARIKONDA et al., 2009), devido à similaridade com a
fisiopatologia da HAS em humanos.
Um dia antes do tratamento os animais foram pesados, e
diferenciados com marcações realizadas na cauda. Foram também
separados em 5 grupos experimentais (n= 6 por grupo) para cada linhagem e
gênero, sendo acondicionados em caixas plásticas próprias, contendo
quantidade suficiente de maravalha. A divisão dos grupos foi classificada da
seguinte forma: Grupo 1: Controle negativo (Veículo; Água + 1% tween 80;
10 mL/kg). Grupo 2: Controle positivo (Hidroclorotiazida; 5 mg/kg). Grupo
3: ETE (0,01 mg/kg), Grupo 4: ETE (0,1 mg/kg) e Grupo 5: ETE (1 mg/kg).
Para a determinação da atividade diurética seguiu-se o modelo
descrito por Kau e Cols (1984), onde 8 horas antes do teste os ratos foram
privados de alimento e tiveram acesso somente à água. Em seguida todos os
grupos receberam uma sobrecarga oral, através de gavagem intra-gástrica
utilizando-se de cânula de aço inox, com diâmetro de 1,2 mm, esfera de 2,3
mm e comprimento de 54 mm, de solução de salina 0,9% (5 mL/100 g do

peso corporal), para obtenção de uniformidade corporal de sódio e água.
Esta foi realizada em 3 doses, com intervalos respeitados de 15 minutos
(GASPAROTTO JÚNIOR et al., 2009). Após 60 minutos da primeira
sobrecarga de solução salina, o tratamento foi iniciado conforme os grupos
descritos acima. Imediatamente após receberem os tratamentos, os animais
de todos os grupos foram alocados em gaiolas metabólicas durante 8 h. A
urina foi coletada em recipiente adequado, seguindo os intervalos de 1, 2, 4,
6 e 8 horas.
Em cada intervalo o volume de urina foi medido, e após a última
coleta a excreção cumulativa da urina foi calculada em relação ao peso
corporal e expressa como mL/100 g de peso corporal. Ao final do período
experimental, foram avaliados os valores de pH e cada amostra de urina foi
acondicionada em tubos identificados de 2 mL e congelada para fins de
realização de análises de concentração de eletrólitos (Na+, K+, Cl- e Ca2+).
Os mesmos passos foram seguidos para a avaliação da diurese em
todos os grupos de animais, machos e fêmeas NTR e machos e fêmeas
SHR.

4.5 Determinação dos mecanismos de ação diurética

Para a realização deste experimento, seguiu-se o protocolo
conforme descrito no item anterior. Os grupos previamente divididos
receberam através de gavagem: a) inibidor não-seletivo da síntese de óxido
nítrico (L-NAME; 60 mg/kg), b) inibidor da enzima cicloxigenase
(indometacina; 5 mg/kg), c) antagonista dos receptores muscarínicos
(atropina; 1,5 mg/kg), d) diurético tiazídico (hidroclorotiazida; 5 mg/kg), e)
diurético poupador de potássio (amilorida; 3 mg/kg), diurético de alça

(furosemida; 10 mg/kg), ou apenas veículo (1 mL/kg), com ou sem uma
dose única de ETE 0,1 mg/kg ou veículo. Imediatamente após receberem os
tratamentos, os animais de todos os grupos foram alocados em gaiolas
metabólicas durante 8 h. A urina foi coletada em recipiente adequado,
seguindo os intervalos de 1, 2, 4, 6 e 8 horas. Em cada intervalo o volume
de urina foi medido, e após a última coleta cada amostra, a excreção
cumulativa da urina foi calculada em relação ao peso corporal e expressa
como mL/100 g de peso corporal. Ao final do período experimental, foram
avaliados os valores de pH e cada amostra de urina foi acondicionada em
tubos identificados de 2 mL e congelada para fins de realização de análises
de concentração de eletrólitos (Na+, K+, Cl- e Ca2+).

4.6 Avaliação dos valores de pH urinário

O pH foi determinado ao final do experimento, nas urinas ainda
frescas usando um pHmetro (modelo DM-22; Digimed, São Paulo, SP,
Brasil), devidamente calibrado. Foi realizada uma leitura em cada amostra.

4.7 Determinação do conteúdo de Sódio (Na +) e Potássio (K+) na urina

As concentrações de Na+ e K+ foram mensuradas usando fotômetro
de chama (modelo BFC-300; Benfer, São Paulo, Brasil). O instrumento foi
calibrado com solução padrão contendo diferentes concentrações de Na + e
K+. As amostras foram descongeladas e diluídas com água destilada em
tubos falcon de 15mL, com auxílio de pipeta automática, seguindo a
proporção 1:200. As leituras das amostras foram realizadas de acordo com a
indicação do fabricante, e a cada 5 leituras o aparelho foi calibrado, a fim de

evitar divergências nos resultados. Ao final, as concentrações dos eletrólitos
foram expressas em mmol/L.

4.8 Determinação do conteúdo de Cloreto (Cl-) e Cálcio (Ca2+) na urina

Para quantificação de Cl- e Ca2+, as amostras de urinas foram
descongeladas. Com auxílio de uma pipeta graduada, as amostras foram
pipetadas e depositadas em poço de uma placa de 96 poços. Em seguida,
cada reagente específico foi pipetado e acrescentado sobre os poços
contendo as amostras. Realizou-se leitura das absorbâncias em leitor de
placas (BMG LABTECH SPECTROstar nano elisa 492). O teste
colorimétrico seguiu as instruções do fabricante (Bioclin, Belo Horizonte,
MG, Brasil).

4.9 Determinação da osmolaridade

A osmolaridade foi calculada para cada amostra de urina usando a
fórmula [2(Na+ + K+) + (ureia x 0,16565) + (glicose x 0,055)], conforme
descrito por Bhasin e Velez (2016).

4.10 Avaliação da formação de cristais de oxalato de cálcio (CaOx) na
urina
Utilizando as amostras de urinas coletadas dos experimentos
descritos no item 4.4, foram realizados os testes de precipitação e
cristalização de cristais de CaOx através da adição de 40 µL de oxalato de
sódio 0,1 M para cada mL de urina. Após 60 min de indução de precipitação
com CaOx, o número de cristais totais e diferenciados (formas

monohidratadas e dihidratadas) em cada grupo foi avaliado em quatro
campos selecionados aleatoriamente usando uma câmara de Neubauer com
a amplificação de 400x usando um microscópio (Olympus CBA
Microscope). Todos os testes foram realizados em triplicata.

4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados foram expressos como a média  erro padrão da
média (n= 6 animais em cada grupo). Para a análise estatística foi utilizada a
análise de variância (ANOVA) de uma ou duas vias seguida pelo teste de
Dunnett, quando aplicável, usando o programa GraphPad Prism versão 6.00
para Windows (GraphPad Software, La Jolla, CA, EUA). Foi considerado
estatisticamente significativo um valor de p menor que 0,05.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A capacidade de promover estabilidade negativa de fluidos tornou
os diuréticos úteis no tratamento de uma variedade de condições, que
incluem insuficiência cardíaca, hipertensão, cirrose hepática, síndrome
nefrótica, diabetes insipidus nefrogênico e outros estados edematosos
(PLANT 2003; ROSE 1991). Eles são frequentemente usados como
tratamento de primeira linha para hipertensão leve a moderada e são parte
central do tratamento da insuficiência cardíaca sintomática (SARAFIDIS et
al. 2010a, b). Nesse contexto, há um grande interesse na busca por plantas
medicinais com potencial terapêutico para o tratamento de patologias que
afetam os seres humanos, com especial atenção àquelas que perturbam os
sistemas cardiovascular e renal. Considerando a importância terapêutica dos
diuréticos, sua extensa aplicação clínica e levando em conta o uso
abundante de plantas para esse fim na medicina popular, torna-se
importante elucidar a potencial eficácia e segurança popularmente atribuída
a espécies vegetais, como é o caso da espécie Tagetes erecta L., objeto de
investigação do presente estudo.
No Brasil, a espécie Tagetes erecta L. é conhecida popularmente
por ―cravo de defunto‖, e suas flores são utilizadas na medicina popular
como anti-hipertensiva e diurética (BOURDY et al., 2004; CHALCHAT et
al., 1995). Como não há na literatura nenhum trabalho com os efeitos
biológicos mencionados na medicina popular para esta espécie, este estudo
foi desenvolvido com o objetivo de contribuir com a validação pré-clínica
da eficácia diurética de extrato de Tagetes erecta L. Neste aspecto, será
apresentado nos próximos paragráfos, que o tratamento com dose única, por
via oral e de baixa concentração, do extrato hidroalcoólico obtidos das
flores de Tagetes erecta L (ETE; padronizado com 10% de luteína), possui

capacidade de induzir a diurese tanto em ratos machos e fêmeas
normotensos (NTR), como em ratos machos e fêmeas hipertensos (SHR).
Vale destacar que o SHR é uma cepa consanguínea estabelecida a partir de
ratos Wistar ancestrais normotensos, selecionados para pressão alta; ou seja,
a hipertensão é de origem genética, sendo um modelo de hipertensão muito
estudado devido à similaridade da sua fisiopatologia com a hipertensão
essencial dos seres humanos (HULTSTRÖM 2012; OFSTAD 2005).
Conforme já descrito anteriormente por Meurer et al. (2019), o
extrato utilizado neste estudo foi obtido comercialmente e o conteúdo do
carotenóide luteína foi estimado por 1H-RMN, sendo então a presença de
luteína confirmada e estimada em 8,2% do extrato. Outros autores também
descreveram a presença de outas classes de compostos além dos
carotenóides, como incluindo ácidos fenólicos, flavonóides, triterpenos,
álcoois, esteróis, saponinas, taninos, polissacarídeos e resinas (AYUB et al.,
2017). No trabalho publicado por Meurer et al. (2019), foi descrito ainda a
identificação de 5 compostos minoritários após análise por UHPLC (Ultra
Higth

Performance

Liquid

Chromatography)

-

ionização

por

eletropulverização - MS da fração polar, sendo eles: laricitrina, 2
hexosídeos de laricitrina, ácido elágico e miricetina.
Para

os

ensaios

de

atividade

diurética,

os testes foram

conduzidos com 8 horas de duração, para a avaliação do potencial diurético
do ETE. Como controle negativo, utilizou-se a mistura de água destilada
com adição de Tween 80 (1%), agente tensoativo não-iônico, utilizado
para aumentar a solubilidade aquosa de algumas substâncias, nomeado
como veículo (VEI). Como controle positivo o medicamento de escolha foi
a hidroclorotiazida (HCTZ), substância com altíssimo potencial diurético da
classe das tiazidas, que age nos rins e atua no túbulo contorcido distal,
interagindo diretamente sobre o mecanismo de reabsorção eletrolítica. Com

isso, sabe-se que a HCTZ aumenta a excreção de sódio e cloreto, assim
consequentemente aumentando o volume de excreção de água (SICA,
2004). Como esperado, o controle positivo mostrou efeito diurético e
salurético significativo em todos os experimentos quando comparado ao
grupo tratado apenas com o VEI.
No primeiro conjunto de experimento, foi realizado o ensaio de
diurese em fêmeas NTR que estão demonstrados na figura 1A e a análise
dos parâmetros urinários estão representados na tabela 1. Em relação a esses
resultados, a dose de 0,01 mg/kg de ETE mostrou-se eficaz, aumentando o
volume urinário consideravelmente na primeira e segunda hora em relação
ao grupo VEI, porém nas demais horas esse efeito não foi mais
expressivo. Adicionalmente, foi realizada a análise de excreção de
eletrólitos, destacando-se que essa dosagem não causou qualquer alteração
na excreção dos eletrólitos, em relação ao grupo VEI. Além disso,
diferentemente da HCTZ, o ETE não alterou a excreção urinária de K+.
Considerando que os distúrbios

eletrolíticos,

especialmente

aqueles

relacionados a uma perda excessiva de potássio, são um dos principais
efeitos colaterais associados aos diuréticos das classes tiazida e alça
(LEGROUX – GEROT et al. 2004; SARAFIDIS et al. 2010 a, b; SINGH et
al. 2014), esse resultado sugere um potencial para futuras investigações,
seja com esse extrato administrado isoladamente ou em combinação com
outras drogas.
Dando continuidade nas análises, observa-se que o ETE na dose de
0,1 mg/kg aumentou o volume de urina em relação ao grupo VEI a partir da
quarta hora, resultado semelhante ao encontrado com o grupo HCTZ, que
foi acompanhado por um aumento na excreção urinária de Na +. Esses dados
demonstraram que o ETE na dose de 0,1 mg/kg apresentou efeito diurético
e natriurético quando administrado por via oral em ratas normotensas. Já o

ETE na dose de 1 mg/kg aumentou o volume de excreção de urina durante
as 8 horas do experimento, mostrando potencial aquarético, porém,
curiosamente não demonstrou nenhum resultado significante nas análises
eletrolíticas quando comparado ao grupo VEI. Por fim, os resultados de pH
mostraram que as amostras de urina estavam levemente ácidas, e não
ocorreram variações significativas quando comparadas ao grupo VEI;
enquanto na avaliação da osmolaridade, que reflete o conteúdo de excreção
urinária

elevada de

eletrólitos,

foi

significativo nos grupos que

receberam ETE 0,1 mg/kg e HCTZ (Tabela 1).
Tendo

em

vista

que

o

organismo masculino possui

suas

particularidades e não funciona de forma idêntica ao das fêmeas,
principalmente no que concerne ao perfil hormonal, o que pode acarretar em
diferenças importantes na responsividade a agentes terapêuticos, o ETE foi
avaliado também em ratos machos, os resultados desses grupos estão
representados na figura 1B e também na tabela 1. Diferente ao obtido no
grupo das fêmeas, a dose de ETE 0,01 mg/kg no grupo dos machos não foi
eficaz, pois não exerceu atividade diurética significativa em nenhuma das
horas do experimento. Ao analisarmos os valores de concentração dos
eletrólitos deste grupo, vimos também que o ETE a 0,01 mg/kg não
apresentou nenhum
ao grupo VEI. Por

resultado significativo
outro

lado, a dose

demonstrou eficácia aquarética a

partir

demonstrando potencial aquarético,

em
de

da
nenhum

sexta

comparação
ETE de 0,1mg/kg,
hora.

Mesmo

resultado

foi

significativo quanto a excreção de eletrólitos em comparação com o grupo
VEI. Em contrapartida, o tratamento com a dose de ETE 1 mg/kg foi
capaz de

promover

um

aumento

significativo no

volume de

urina excretado a partir da quarta hora e também foi observado um aumento
na excreção de Na+ em comparação ao grupo VEI, demonstrando assim o

efeito diurético e natriurético também em ratos machos. Novamente, não
ocorreram

variações

significativas nos

osmolaridade quando comparadas

ao

grupo

valores
VEI

de

pH

(Tabela
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Figura 2. Efeito diurético induzido pelo tratamento oral com ETE em ratos normotensos. Neste experimento foram utilizados ratos
normotensos (NTR) machos e fêmeas. A) Efeito diurético de ETE em NTR fêmeas; B) em NTR machos. Os resultados são a média ±
S.E.M. de 6 a 8 animais em cada grupo. A análise estatística foi realizada por meio da análise de variância bidirecional (ANOVA),
seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. * p <0,05 quando comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo (água + 1% de
Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Tratamentos

NTR
Fêmeas
VEI 10 ml/kg
HCTZ 5 mg/kg
ETE 0,01 mg/kg
ETE 0,1 mg/kg
ETE 1 mg/kg
Machos
VEI 10 ml/kg
HCTZ 5 mg/kg
ETE 0,01 mg/kg
ETE 0,1 mg/kg
ETE 1 mg/kg

pH

Osmolaridade
(mOsm/kg H2O)

Na+ (mmol/L)

K+ (mmol/L)

Cl- (mmol/L)

Ca2+
(mg/dL)

6,20 ± 0,09
6,08 ± 0,11
6,20 ± 0,10
6,22 ± 0,13
6,32 ± 0,11

208,0 ± 12,75
287,1 ± 21,38*
247,8 ± 22,35
273,4 ± 37,04*
234,8 ± 22,31

82,35 ± 4,73
120,8 ± 7,23*
89,93 ± 8,70
124,2 ± 13,41*
92,07 ± 9,24

21,36 ± 1,38
30,39 ± 3,32
33,14 ± 5,37
29,94 ± 4,41
24,71 ± 3,91

202,7 ± 4,71
225,1 ± 13,02
215,8 ± 6,37
208,2 ± 8,65
184,7 ± 15,02

7,69 ± 0,48
4,31 ± 0,37*
3,79 ± 0,23*
6,61 ± 0,25
6,84 ± 0,06

5,95 ± 0,10
6,07 ± 0,21
5,85 ± 0,19
5,92 ± 0,08
5,83 ± 0,10

244,4 ± 32,16
606,9 ± 38,54*
291,5 ± 46,67
331,2 ± 46,74
286,4 ± 27,81

84,08 ± 10,18
250,6 ± 13,98*
109,2 ± 16,13
127,7 ± 17,06
114,9 ± 11,11

19,68 ± 1,93
31,14 ± 3,89*
25,33 ± 2,25
30,7 ± 2,29
25,63 ± 1,38

198,1 ± 9,45
260,8 ± 3,04*
201,8 ± 23,05
160,3 ± 16,29
201,5 ± 6,21

6,19 ± 0,28
4,47 ± 0,67*
5,45 ± 0,43
5,41 ± 0,77
3,89 ± 0,47*

Tabela 1. Parâmetros urinários após o tratamento oral com ETE em ratos normotensos. Os resultados mostram média  E.P.M. de
6-8 animais por grupo. Análise estatística foi realizada utilizando análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste de
comparações múltiplas de Dunnett. *p < 0,05 comparando com o grupo VEI. NRT: ratos normotensos. SHR: ratos hipertensos. VEI:
Veículo (água + 1% tween). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

A fim de sustentar e reforçar os resultados anteriores,
realizamos também o experimento agudo de diurese em ratos machos e
fêmeas hipertensos (SHR), considerando que as doenças as cardiovasculares
são a principal causa de morte no mundo, sendo a hipertensão arterial
sistêmica (HAS) a de maior prevalência. A HAS, por sua vez, é uma doença
crônico-degenerativa que afeta o sistema cardiovascular, e seu controle tem
se constituído um grande desafio para os profissionais da saúde
(AGGARWAL et al., 2017; WHO 2017). Apesar de existir várias classes de
agentes anti-hipertensivos disponíveis para o tratamento da hipertensão nos
dias atuais, problemas cardiovasculares relacionados à hipertensão
continuam a afetar milhões de pessoas (SCALA et al., 2015; WEBER et al.,
2014). Neste sentido, os fármacos da classe dos diuréticos, especialmente
tiazídicos e correlatos, têm sido utilizados no tratamento da HAS há mais de
40 anos e permanecem como uma das cinco classes de medicamentos antihipertensivos de primeira linha, com eficácia comprovada na redução da
morbidade e da mortalidade relacionadas à doença. No entanto, em virtude
de um grande número de reações adversas relacionadas a distúrbios
eletrolíticos e metabólicos (hipocalemia, balanço de cálcio, metabolismo
glicídico, hipercolesterolemia, hiperuricemia, ototoxicidade, impotência,
ginecomastia,

dentre

outros

(THOMOPOULOS

et

al.,

2014;

THOMOPOULUS et al., 2015), a descoberta de novas preparações ou
compostos com eficácia diurética é importante para a prática clínica.
Nesse sentido, os resultados deste segundo conjunto de
experimentos estão representados no gráfico 2A e na tabela 2. Nos grupos
de fêmeas SHR, o tratamento com ETE na dose de 0,01 mg/kg não
demonstrou capacidade de aumentar o volume de urina, inclusive os
resultados mostram que o potencial de excreção urinária de eletrólitos se
equipara e/ou é até menor quando comparado ao grupo VEI.

Inesperadamente, mesmo na ausência de efeito diurético, a dose de ETE
0,01 mg/kg demonstrou potencial para excreção de Cl- quando comparado
ao

grupo

VEI,

inclusive

expressando resultado similar

ao

obtido

com o grupo tratado com HCTZ. Em seguida os dados do tratamento
com dose

de

ETE em 0,1 mg/kg, promoveu aumento

no

volume

de

urina somente ao final da oitava hora do experimento, quando comparado
ao grupo tratado apenas com VEI. Por outro lado, os valores referentes a
excreção de eletrólitos, mostra que esta dose de extrato não apresentou
potencial salurético quando comparado ao grupo VEI. Da mesma maneira, a
dose de 1 mg/kg também se mostrou eficaz ao final da oitava hora do
experimento. Mas apesar do potencial aquarético, o ETE 1 mg/kg não
revelou nenhum dado relevante quando se trata de potencial excretor de
eletrólitos, não confirmando assim o efeito diurético do extrato em nenhuma
das doses testadas.
Em relação aos dados obtidos com o grupo dos machos SHR
(Figura 2B), o ETE na dose de 0,01 mg/kg foi capaz de induzir aumento
de volume de urina a partir da sexta hora, em comparação ao grupo VEI. Na
análise dos parâmetros eletrolíticos na urina (Tabela 2), não houve resultado
significativo em relação a excreção de eletrólitos em comparação ao VEI.
Após o tratamento com ETE 0,01 mg/kg, com exceção do conteúdo de Cl-,
que

foi

significativamente

maior. Já

em

relação

ao grupo tratado

com ETE na dose de 0,1 mg/kg, este apresentou resultados similares aos
obtidos com a menor dose, promovendo aumento do volume de urina a
partir da sexta hora, sem causar qualquer alteração na excreção de
eletrólitos. Interessantemente, o tratamento com a dose de ETE 1 mg/kg,
como nas demais doses testadas do extrato, também apresentou aumento do
volume de urina a partir da sexta hora do experimento, na comparação com
o grupo veículo. Na análise das concentrações de excreção eletrolítica, as

urinas coletadas dos animais que receberam o tratamento com ETE
1 mg/kg revelaram altos teores de Na+, ultrapassando os resultados do grupo
HCTZ, mostrando assim um importante efeito natriurético. Não foram
observadas variações significativas nos valores de pH quando comparadas
ao grupo VEI; e em relação aos valores de osmolaridade, somente a dose de
1 mg/kg de ETE foi significativamente maior em relação ao grupo
VEI (tabela 2).
Em conjunto, os resultados iniciais do presente estudo mostram
que o extrato hidroalcoólico obtido das flores de T. erecta apresenta efeito
diurético e natriurético em ratos machos SHR e em fêmeas NTR. No que
concerne a eficácia diurética nos animais normotensos, pouca diferença foi
observada entre os gêneros, enquanto nos hipertensos, os resultados foram
mais evidentes nos ratos machos. Apesar da hipertensão se desenvolver
igualmente nos dois gêneros, a literatura mostra que machos SHR
apresentam níveis mais elevados da pressão arterial média (PAM), e do
estresse oxidativo que as fêmeas SHR. Além disso, uma relação entre
esteróides sexuais e pressão arterial tem sido observada. A diferença de
gênero na regulação da pressão arterial tem sido documentada há muito
tempo e mostram que os homens têm pressão arterial mais alta em
comparação com mulheres da mesma idade antes da menopausa. Além do
mais, existem diferenças entre os gêneros na produção de óxido nítrico, um
dos principais mediadores vasodilatadores responsáveis pela regulação do
tônus vascular e por consequência da pressão arterial, também no sistema
renina-angiotensina-aldosterona e bradicinina (BHATIA et al., 2011;
FORTEPIANI e RECKELHOFF 2005). Estas diferenças podem contribuir
para as diferenças de resposta observadas entre os ratos machos e fêmeas do
grupo SHR observadas neste estudo.
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Figura 3. Efeito diurético induzido pelo tratamento oral com ETE em ratos hipertensos. Neste experimento foram utilizados ratos
hipertensos (SHR) machos e fêmeas. A) Efeito diurético de ETE em SHR fêmeas; B) em NTR machos. Os resultados são a média ±
S.E.M. de 6 a 8 animais em cada grupo. A análise estatística foi realizada por meio da análise de variância bidirecional (ANOVA),
seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. * p <0,05 quando comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo (água + 1% de
Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Tratamentos

SHR
Fêmeas
VEI 10 ml/kg
HCTZ 5 mg/kg
ETE 0,01 mg/kg
ETE 0,1 mg/kg
ETE 1 mg/kg
Machos
VEI 10 ml/kg
HCTZ 5 mg/kg
ETE 0,01 mg/kg
ETE 0,1 mg/kg
ETE 1 mg/kg

pH

Osmolaridade
(mOsm/kg H2O)

Na+ (mmol/L)

K+ (mmol/L)

Cl- (mmol/L)

Ca2+
(mg/dL)

6,64 ± 0,16
6,23 ± 0,15
6,15 ± 0,21
6,72 ± 0,22
6,52 ± 0,08

193,1 ± 18,59
383,1 ± 79,88*
186,1 ± 35,46
201,7 ± 23,32
233,5 ± 20,30

80,30 ± 10,85
119,90 ± 12,42*
77,32 ± 12,50
79,81 ± 10,47
95,77 ± 7,15

20,35 ± 3,55
32,78 ± 5,44
21,72 ± 3,44
17,75 ± 2,43
20,14 ± 1,91

199,1 ± 5,86
341,5 ± 6,54*
299,6 ± 9,28*
231,3 ± 15,63
199,1 ± 10,84

8,95 ± 1,42
4,81 ± 0,20*
7,87 ± 1,35
5,51 ± 0,53*
7,58 ± 0,40

6,42 ± 0,18
6,91 ± 0,34
6,45 ± 0,06
6,71 ± 0,18
7,09 ± 0,30

185,8 ± 12,01
277,9 ± 25,06*
202,8 ± 12,48
223,3 ± 16,23
301,5 ± 49,44*

72,51 ± 5,18
120,30 ± 11,39*
83,77 ± 4,38
84,45 ± 7,46
145,30 ± 22,21*

19,86 ± 1,91
38,60 ± 6,06*
16,35 ± 2,06
20,41 ± 3,44
22,92 ± 2,33

202,7 ± 19,44
217,1 ± 4,77
216,0 ± 5,96
184,4 ± 20,01
208,5 ± 5,51

6,03 ± 0,47
2,92 ± 0,17*
4,11 ± 0,61*
4,54 ± 0,26*
5,46 ± 0,84

Tabela 2. Parâmetros urinários após o tratamento oral com ETE em ratos hipertensos. Os resultados mostram média  E.P.M. de
6-8 animais por grupo. Análise estatística foi realizada utilizando análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste de
comparações múltiplas de Dunnett. *p < 0,05 comparando com o grupo VEI. NRT: ratos normotensos. SHR: ratos hipertensos. VEI:
Veículo (água + 1% tween). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Dose ETE
/grupo

ETE 0,01 mg/kg

ETE 0,1 mg/kg

ETE 1 mg/kg

Machos NTR

-

Aquarético

Aquarético

Fêmeas NTR

-

Aquarético +
Natriurético =
Diurético

Aquarético

Machos SHR

Aquarético

Aquarético

Aquarético +
Natriurético =
Diurético

Fêmeas SHR

-

Aquarético

Aquarético

Tabela 2. Conclusão parcial – efeito diurético

Considerando que a administração oral de ETE demonstrou
expressivo potencial diurético e natriurético nos experimentos realizados, o
possível mecanismo de ação responsável pelos efeitos do extrato foi
analisado, além de avaliar se a associação com diuréticos de uso clínico
pode beneficiar na resposta diurética e/ou perfil eletrolítico. Os diuréticos
são classificados de acordo com seu modo de ação ao longo do néfron, o
que lhes permite ter efeitos únicos no organismo (FERRARI e FREY
2000; WARGO e BANTA 2009). Eles agem reduzindo a reabsorção de
sódio em diferentes locais do néfron, aumentando assim a excreção urinária
de sódio e água. A terapia diurética combinada com drogas com diferentes
mecanismos de ação é comumente utilizada na prática clínica, como
estratégia para amplificar seus efeitos renais ou para minimizar a incidência
de eventos adversos. Sendo assim, a dose de ETE escolhida para os testes
foi a de 0,1 mg/kg, por ter apresentado bons resultados de eficácia diurética
e excreção eletrolítica em uma concentração relativamente baixa, e
também devido maior número de animais disponíveis para o estudo,
definiu-se que os experimentos de associação de drogas seriam realizados

em grupos de ratos NTR, sendo exclusivo com fêmeas. Na figura
3, observa-se o efeito diurético do ETE em associação com a HCTZ
5 mg/kg e a avaliação dos demais parâmetros urinários são demonstrados na
tabela

3. Conforme

esperado,

o grupo

tratado

com ETE

0,1 mg/kg isoladamente demonstrou que é eficiente em estimular a diurese
e natriurese quando comparado ao grupo tratado com VEI. Na análise do
grupo que recebeu a associação de ETE + HCTZ, nota-se que o potencial
diurético foi estimulado de forma positiva, sendo mais expressivo a partir da
segunda hora do experimento. A associação ETE + HCTZ demonstrou
importante aumento da osmolaridade, e consequentemente dos níveis de
excreção urinária de Na+ e K+, demonstrando assim que a combinação
apresentou potencial diurético, natriurético e caliurético. Considerando que
a hipocalemia induzida por diuréticos é uma das reações adversas mais
comuns relacionadas à ingestão de diuréticos do tipo tiazídicos e de alça
(ELLISON e LOFFING, 2009), esta associação pode comprometer o
equilíbrio eletrolítico e acarretar em efeitos colaterais importantes; embora,
possa beneficiar condições clínicas relacionadas a hiperpotassemia.
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Figura 4. Efeito diurético do tratamento oral com ETE em associação com
hidroclorotiazida em ratos normotensos: fêmeas. Os resultados são a média ±
S.E.M. de 6 a 8 animais em cada grupo. A análise estatística foi realizada por meio
da análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações
múltiplas de Dunnett. * p <0,05 quando comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo
(água + 1% de Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes
erecta.

Tratamentos

pH

Osmolaridade

Na+ (mmol/L)

K+ (mmol/L) Cl- (mmol/L)

Ca2+ (mg/dL)

6,61 ± 0,13

(mOsm/kg H2O)
VEI + VEI

6,75 ± 0,09 204,0 ± 21,11

78,73 ± 5,41

21,49 ± 1,22

201,6 ± 4,34

HCTZ + VEI

6,66 ± 0,21 291,2 ± 20,22*

131,4 ± 6,29*

33,08 ± 4,62* 189,8 ± 18,35

5,33 ± 0,16#

Amilorida + VEI

7,52 ± 0,06 238,2 ± 7,55

110,5 ± 3,14*

9,58 ± 0,27*# 202,0 ± 15,01

9,17 ± 1,02*#

VEI + ETE

6,13 ± 0,35 316,3 ± 50,16*

124,2 ± 12,6*

31,21 ± 4,17

7,22 ± 0,14

HCTZ + ETE

6,92 ± 0,07 311,4 ± 22,64*

114,1 ± 10,46*

41,47 ± 5,59* 211,6 ± 7,28

4,19 ± 0,35*#

Amilorida + ETE

7,50 ± 0,07 202,2 ± 15,65#

107,0 ± 4,37

6,06 ± 0,55*# 186,4 ± 11,97

6,53 ± 0,21

202,6 ± 9,31

Tabela 3. Parâmetros urinários do tratamento oral com ETE em associação com diuréticos utilizados na clínica em ratos
normotensos: fêmeas. Os resultados mostram média  E.P.M. de 6-8 animais por grupo. Análise estatística foi realizada utilizando
análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. *p < 0,05 comparando com o
grupo VEI. #p < 0,05 comparando com o grupo tratado apenas com ETE 0,1 mg/kg. VEI: Veículo (água + 1% tween). HCTZ:
Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Na figura 4 a amilorida (AMRL), medicamento diurético e antihipertensivo, anticaliurético,

ou

seja,

exerce

atividade poupadora de

potássio, foi a droga de escolha para a associação com o ETE na dose
de 0,1 mg/kg.

Devido

à

classe

de

diuréticos poupadores

+

de K serem relativamente menos eficientes na excreção geral de Na+ (o que
também foi demonstrado por nossos dados); eles são habitualmente
prescritos em combinação com diuréticos não poupadores potássicos
(diuréticos tipo tiazídicos ou alça) para ajudar a prevenir hipocalemia. O
grupo da AMRL neste caso foi utilizado como controle positivo, já que seu
efeito diurético é conhecido e empregado na prática clínica. Como
prenunciado, neste experimento a dose de ETE 0,1 mg/kg demonstrou
potencial diurético e natriurético quando comparado ao grupo veículo em
todas as horas do experimento. No grupo da combinação (AMRL + ETE), a
AMRL não intensificou o efeito diurético do ETE quando comparado aos
seus efeitos de forma isolada. Em paralelo, conforme demonstrado na
Tabela 3, os resultados da excreção de Na+, Cl- e osmolaridade não
apresentaram significância ao serem comparados ao grupo VEI. Em
contrapartida, conforme

esperado,

o

conteúdo

de K+ foi

significativamente menor nos grupos que receberam tratamento com AMLR
seja na forma isolada ou em associação com ETE, mantendo assim o efeito
poupador
diuréticos.

de K+ característico

desta

classe

de
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Figura 5. Efeito diurético do tratamento oral com ETE em associação com
amilorida em ratos normotensos: fêmeas. Os resultados são a média ± S.E.M. de 6
a 8 animais em cada grupo. A análise estatística foi realizada por meio da análise de
variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações múltiplas de
Dunnett. * p <0,05 quando comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo (água + 1% de
Tween 80). AMLR: Amilorida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Osmolaridade
(mOsm/kg
H2O)

Na+
(mmol/L)

K+ (mmol/L)

Tratamentos

pH

VEI + VEI

6,78 ± 0,11 206,5 ± 16,02

81,92 ± 5,85

20,63 ± 2,05

VEI + ETE

7,14 ± 0,16 331,9 ± 47,49*

124,2 ± 12,6*

32,95 ± 4,49

202,6 ± 9,31 6,88 ± 0,12
#

6,20 ± 0,04 252,3 ± 23,34

116,0 ± 7,96

Indometacina + ETE

7,08 ± 0,16 365,8 ± 36,27*

148,3 ± 13,55* 45,25 ± 4,83*

6,83 ± 0,07 417,8 ± 38,62*

Ca2+
(mg/dL)

201,6 ± 4,34 6,46 ± 0,27

L-NAME + ETE

Atropina + ETE

14,18 ± 3,43

Cl(mmol/L)

203,5 ± 7,90 5,89 ± 0,23
#

160,5 ± 13,07* 58,11 ± 6,63*

217,0 ± 5,61 7,43 ± 0,24*
219,7 ± 4,41 7,41 ± 0,17*

Tabela 4. Parâmetros urinários após o pré-tratamento com L-NAME, indometacina e atropina em ratos normotensos: fêmeas.
Os resultados mostram média  E.P.M. de 6-8 animais por grupo. Análise estatística foi realizada utilizando análise de variância
unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. *p < 0,05 comparando com o grupo VEI. #p < 0,05
comparando com o grupo tratado apenas com ETE 0,1 mg/kg. VEI: Veículo (água + 1% tween). ETE: Extrato de Tagetes erecta. LNAME: Nω-nitro-L-arginina metil éster hidrocloreto.

Em continuidade, considerando que os rins recebem mais de 20%
do débito cardíaco em adultos, a regulação do fluxo sanguíneo renal é
extremamente importante para o controle da homeostase sistêmica e a
formação de urina. Um dos principais controles fisiológicos do fluxo
sanguíneo renal inclui agentes vasodilatadores, como óxido nítrico,
bradicinina e prostanóides, que atuam por múltiplos efeitos no rim,
aumentando o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular
(NAVAR et al., 1996; PERSSON, 2012). Para isso, os efeitos renais do
ETE também foram explorados após o pré-tratamento com L-NAME (um
inibidor não seletivo da enzima óxido nítrico sintase), indometacina (antiinflamatório não-esteroidal que inibe a enzima cicloxigenase) e atropina
(antagonista

competitivo

não-seletivo de receptores

colinérgicos do

tipo muscarínicos). É importante notar que, nas doses escolhidas para este
estudo, esses agentes farmacológicos não são capazes de alterar nem o
volume e nem os demais parâmetros urinários avaliados, como demonstrado
em

estudos

anteriores

(BOEING

2017;

DE

ALMEIDA

et

al.,

2017). Na figura 5, foi administrado o ETE 0,1 mg/kg após o pré-tratamento
com L-NAME, e observa-se um aumento no volume de urina excretado
pelo ETE, em comparação aos valores do grupo que recebeu somente a dose
do extrato. Na avalição dos parâmetros urinários (Tabela 4), observa-se que
não houve mudança significativa em relação à osmolaridade e excreção de
Na+ e Cl-. Diferente disto, o nível de excreção de K+ foi supreendentemente
menor quando comparado aos valores obtidos do grupo tratado apenas
com VEI. A figura 6, demonstra

o

efeito

do extrato na

presença

da atropina, onde houve uma redução significativa no volume de excreção
de urina, quando comparado ao volume do grupo que recebeu somente o
extrato. Mesmo com a redução do potencial diurético, houve aumento da
osmolaridade, em relação ao grupo VEI. Além disso, os níveis de excreção
de Na+ e K+. Por fim, a figura 7 mostra o efeito do ETE na presença

da indometacina, onde a ação diurética do ETE foi reduzida de forma
expressiva, em comparação ao grupo que recebeu o tratamento com o
extrato, sugerindo assim que parte dos efeitos renais evocados pelo
tratamento com ETE dependem da ativação de receptores muscarínicos da
acetilcolina e da geração de prostanóides endógenos. Por outro lado, mesmo
com a redução do volume de urina, os parâmetros urinários continuaram a
apresentar diferenças significativas no grupo de animais que recebeu o prétratamento

com indometacina seguido

pelo

tratamento

de

ETE,

onde observamos novamente um aumento nos valores da osmolaridade e
nos níveis de excreção dos demais eletrólitos (Na+ e K+), sendo todos os
valores significativos em relação ao grupo VEI, exceto do Cl-. É importante
ressaltar que, embora os resultados em relação ao volume de urina apontem
o envolvimento de mediadores vasodilatadores, não há como explicar os
resultados obtidos quanto a exacerbação na excreção de Na + e K+ nos
grupos pré-tratados com atropina

ou indometacina

sem experimentos

adicionais, o que permanece por ser melhor elucidado em trabalhos
futuros.
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Figura 6. Efeito diurético do tratamento oral com ETE após pré-tratamento
com L-NAME em ratos normotensos: fêmeas. Os resultados são a média ± S.E.M.
de 6 a 8 animais em cada grupo. A análise estatística foi realizada por meio da
análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações
múltiplas de Dunnett. * p <0,05 quando comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo
(água + 1% de Tween 80). ETE: Extrato de Tagetes erecta.
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Figura 7. Efeito diurético do tratamento oral com ETE após pré-tratamento
com atropina em ratos normotensos: fêmeas. Os resultados são a média ± S.E.M.
de 6 a 8 animais em cada grupo. A análise estatística foi realizada por meio da
análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações
múltiplas de Dunnett. * p <0,05 quando comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo
(água + 1% de Tween 80). ETE: Extrato de Tagetes erecta.
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Figura 8. Efeito diurético do tratamento oral com ETE após pré-tratamento
com indometacina em ratos normotensos: fêmeas. Os resultados são a média ±
S.E.M. de 6 a 8 animais em cada grupo. A análise estatística foi realizada por meio
da análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações
múltiplas de Dunnett. * p <0,05 quando comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo
(água + 1% de Tween 80). ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Grupo
Associação

Fêmeas NTR

HCTZ + ETE

Aquarético +
Natriurético +
Kalurético

0,1 mg/kg
L-Name + ETE
0,1 mg/kg
Indometacina +
ETE

Aquarético +
Poupador K+
Natriurético +
Kalurético

0,1 mg/kg
Amilorida+
ETE

Aquarético+
Poupador K+

0,1 mg/kg
Atropina + ETE
0,1 mg/kg

Natriurético +
Kalurético

Tabela 2. Conclusão parcial – associações

Em relação a excreção urinária de Ca2+, conforme apresentado nas
tabelas 1, 2, 3 e 4, é possível observar que o tratamento com ETE foi capaz
de promover uma redução significativa na eliminação renal de Ca 2+,
principalmente quando administrado aos animais hipertensos, resultado
semelhante ao obtido no grupo que recebeu o tratamento com HCTZ. Além
disso, o grupo que recebeu o tratamento com ETE em associação com
HCTZ apresentou uma redução na excreção urinária de Ca2+ ainda mais
significativa, sugerindo uma associação de interesse no que concerne ao
efeito poupador de Ca2+. Embora o mecanismo de ação do ETE pareça
diferir da HCTZ, uma vez que o mesmo não aumenta a excreção de K +, os
resultados relacionados a excreção de Ca2+ direcionam os estudos para
aplicações práticas em que a excreção aumentada deste eletrólito seja
prejudicial, por exemplo para o tratamento da osteoporose e cálculo renal.
Vale destacar que os diuréticos da classe dos tiazídicos são utilizados na
prática clínica na profilaxia para evitar a formação de cálculo urinário.
Nesse sentido, como o ETE se mostrou promissor em relação ao poder
diurético em ratos machos e fêmeas NTR e também SHR, além de
beneficiar a redução na excreção de cálcio. Neste sentido, o próximo passo
deste estudo foi avaliar a precipitação e cristalização do CaOx nas urinas
coletadas dos animais tratados.
Desta forma, o ensaio foi realizado com as amostras de urinas
coletadas de todos os grupos experimentais, isto é, ratos machos e fêmeas
NTR e SHR. Neste conjunto de testes, inicialmente foi quantificado o
número total de cristais formados por CaOx, que morfologicamente foram
classificados e diferenciados em cristais monohidratados (forma oval) e
dihidratados (forma bipiramidal). Como pode ser observado nas figuras 8A
e B, todos os grupos que receberam o tratamento com o extrato foram

eficientes em inibir a formação de cristais, estes resultados foram similares
aos obtidos com o controle positivo (HCTZ).
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Figura 9. Efeitos inibitórios do tratamento oral com ETE no número total de cristais de CaOx em urinas de ratos normotensos.
A) Fêmeas; B) Machos. A urina cumulativa do experimento de diurese foi utilizada para o ensaio de cristalização de oxalato de cálcio
(CaOx) com a adição de oxalato de sódio. Resultados expressos como a média ± S.E.M. A análise estatística foi realizada por meio da
análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. * p < 0,05 quando comparado ao
grupo VEI. VEI: Veículo (água + 1% de Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Figura 10. Imagens microscópicas da formação total de cristais de CaOx em urina de ratos normotensos. A) Machos; B) Fêmeas.

Também foi analisada a quantificação de formação dos cristais de CaOx,
classificados como monohidratados, cujos resultados estão expressos na
figura 10. Como podem ser observados, na figura 10A estão expressos os
resultados referentes ao grupo das fêmeas NTR, e na figura 10B os
resultados referentes ao grupo dos machos NTR, mostrando uma expressiva
redução no número de cristais monohidratados nas urinas de todos os
grupos que receberam o tratamento com extrato ou HCTZ. Em continuidade
aos estudos, os dados relacionados a quantificação dos cristais dihidratados
também foram analisados. Na figura 11A, o efeito de ETE foi avaliado no
grupo de fêmeas NTR, e na figura 11B estão representados os dados obtidos
do grupo de machos NTR. Os resultados obtidos com as urinas coletadas
das fêmeas, mostram que houve uma redução significativa na formação de
cristais dihidratados nos grupos tratados com as doses de 0,1 e 1 mg/kg de
ETE. Por outro lado, não houve qualquer alteração nas urinas coletadas dos
ratos machos nos grupos tratados com ETE em relação aos cristais
dihidratados. Existem diversos fatores relacionados ao desenvolvimento e a
forma dos cálculos urinários. Embora muitos cálculos renais contenham
ambos os tipos de cristais, a ocorrência de compostos monohidratados é
significativamente mais frequente, além de que em alguns estudos mostram
que há maior afinidade dos cristais monohidratados com as células
superficiais dos túbulos renais, que dificultam a eliminação, enquanto o
cristal dihidratado está relacionado como a forma que apresenta menor
adesão às células e, por sua vez, maior probabilidade de ser naturalmente
eliminado do organismo (WESSON et al., 1998).

A

B
5

2.0
1.5

*

1.0

*

*
*

0.5
0.0

Machos normotensos
Número de cristais
de CaOx x 10 6 /mL
Monohidratados

Fêmeas normotensas
Número de cristais
de CaOx x 106 /mL
Monohidratados

2.5

4
3
2
1

*

*

HCTZ

0,01

*

*

0,1

1

0
VEI

HCTZ

0,01

0,1

ETE (mg/kg)

1

VEI

ETE (mg/kg)

Figura 11. Efeitos do tratamento oral com ETE na formação de cristais monohidratados de CaOx em urina de ratos
normotensos. A) Fêmeas; B) Machos. A urina cumulativa do experimento de diurese foi utilizada para o ensaio de cristalização de
oxalato de cálcio (CaOx) com a adição de oxalato de sódio. Resultados expressos como a média ± S.E.M. A análise estatística foi
realizada por meio da análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. * p < 0,05
quando comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo (água + 1% de Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.
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Figura 12. Efeitos do tratamento oral com ETE na formação de cristais dihidratados de CaOx em urina de ratos normotensos. A)
Fêmeas; B) Machos. A urina cumulativa do experimento de diurese foi utilizada para o ensaio de cristalização de oxalato de cálcio
(CaOx) com a adição de oxalato de sódio. Resultados expressos como a média ± S.E.M. A análise estatística foi realizada por meio da
análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. * p < 0,05 quando comparado ao
grupo VEI. VEI: Veículo (água + 1% de Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

A fim de apresentar dados mais completos, e para demonstrar as
diferenças entre os gêneros, as análises do efeito inibitório do ETE sobre a
formação urinária de cristais de CaOx também foram aplicadas aos grupos
de ratos e ratas SHR. Na figura 12, foram expressos resultados referentes ao
número total de cristais, sendo A fêmeas e B machos hipertensos. Em
ambos os gêneros, observa-se que o tratamento com ETE, em todas as doses
testadas, foi efetivo em reduzir a formação de cristais de CaOx na urina.
Estes resultados são muito relevantes visto que, conforme já mencionado
anteriormente (item 3.2), diversos estudos apontam para uma relação de
doenças preexistentes com o desenvolvimento do cálculo urinário, dentre
elas a hipertensão. Sendo assim, sugere-se que o tratamento com ETE pode
beneficiar além dos efeitos diuréticos e natriuréticos expostos neste estudo,
também contribuindo na profilaxia da formação de cálculo urinário.
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Figura 13. Efeitos inibitórios do tratamento oral com ETE na formação total de cristais de CaOx em urina de ratos hipertensos.
A) Fêmeas; B) Machos. A urina cumulativa do experimento de diurese foi utilizada para o ensaio de cristalização de oxalato de cálcio
(CaOx) com a adição de oxalato de sódio. Os resultados são a média ± S.E.M. A análise estatística foi realizada por meio da análise de
variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. * p < quando comparado ao grupo VEI. VEI:
Veículo (água + 1% de Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Figura 14. Imagens microscópicas da formação total de cristais de CaOx em urina de ratos hipertensos. A) Machos; B) Fêmeas.

Os

resultados

sobre

os

cristais

de

CaOx,

classe

dos

monohidratados, estão representados na figura 14. Na figura 14A, temos os
valores referentes ao grupo das fêmeas, onde as três doses de ETE
demonstraram resultados favoráveis, ou seja, reduziram a formação urinária
de cristais de CaOx monohidratados. No entanto, conforme apresentado na
figura 14B, apenas a dose de ETE de 0,1 mg/kg demonstrou potencial
significativo de inibir a formação de cristais monohidratados quando
comparada ao grupo VEI entre os ratos hipertensos. O grupo HCTZ não
demonstrou resultado significativo, sendo os valores obtidos próximos aos
do grupo VEI. Ao fazermos um paralelo com os dados obtidos quanto ao
volume de urina excretado no ensaio de diurese, bem como dos valores da
excreção de cálcio na urina, observamos que embora não haja diferença
entre os gêneros estudados, não podemos descartar que a excreção de outros
sais pode afetar a composição final da urina. Considerando que os machos
SHR apresentam valores de pressão arterial significativamente maiores que
aqueles encontrados nas fêmeas, o que pode acarretar em maior dano renal
em virtude dos elevados níveis pressóricos exercidos pelo sangue na parede
das estruturas renais (principalmente na no corpúsculo renal, onde
encontramos a região glomerular, espaço mesangial e cápsula de Bowman),
o que por consequência, pode acarretar em diferenças significativas no
processo de filtração glomerular ( DE ALMEIDA et al., 2017).
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Figura 15. Efeitos inibitórios do tratamento oral com ETE na formação de cristais monohidratados de CaOx em urina de ratos
hipertensos. A) Ratas fêmeas; B) Ratos machos. A urina cumulativa do experimento de diurese foi utilizada para o ensaio de
cristalização de oxalato de cálcio (CaOx) com a adição de oxalato de sódio. Os resultados são a média ± S.E.M. A análise estatística foi
realizada por meio da análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. * p < quando
comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo (água + 1% de Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

Para finalizar o estudo, concluímos o último ensaio, onde foram
analisados valores referentes ao efeito causado pelo ETE em inibir a
formação de cristais dihidratados em ratos e ratas SHR. Na figura 15A, em
ensaio realizado nas fêmeas, os três grupos tratados com ETE mostraram
eficiência sobre a inibição da formação de cristais dihidratados quando
comparados ao grupo VEI. Na figura 15B, estão expressos os resultados dos
grupos dos machos SHR, onde assim como no grupo das fêmeas SHR, as
três dosagens de ETE mostraram potencial inibitório para a cristalização de
CaOx na forma dihidratados.
Coletivamente, este estudo revelou que o extrato hidroetanólico
obtido das flores de T. erecta apresenta propriedades diuréticas e
natriuréticas quando administrados por via oral a ratos machos e fêmeas
normotensos e hipertensos, corroborando ao uso popular da planta.
Confirmando os achados in vivo da redução de Ca2+ na urina, o tratamento
com o extrato também foi capaz de reduzir a precipitação e cristalização do
oxalato de cálcio. Embora este estudo tenha sido conduzido de forma aguda,
os resultados aqui apresentados abrem perspectivas futuras quanto ao
potencial desta planta no manejo de desordens renais.
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Figura 16. Efeitos inibitórios do tratamento oral com ETE na formação de cristais dihidratados de CaOx em urina de ratos
hipertensos. A) Ratas fêmeas; B) Ratos machos. A urina cumulativa do experimento de diurese foi utilizada para o ensaio de
cristalização de oxalato de cálcio (CaOx) com a adição de oxalato de sódio. Os resultados são a média ± S.E.M. A análise estatística foi
realizada por meio da análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste de comparações múltiplas de Dunnett. * p < quando
comparado ao grupo VEI. VEI: Veículo (água + 1% de Tween 80). HCTZ: Hidroclorotiazida. ETE: Extrato de Tagetes erecta.

6 CONCLUSÕES
Em conjunto, os resultados do presente estudo mostram que o
extrato de T. erecta L, em baixíssima dose quando administrado por via
oral, apresentou potencial diurético, evidenciado pelo aumento significativo
do volume de urina e um efeito inibitório na formação de cristais de CaOx,
tanto em ratos machos e fêmeas NTR quanto ratos machos e fêmeas SHR.
Também evidenciamos importante resultado natriurético e efeito poupador
de Ca2+. Sendo assim, os resultados obtidos contribuem para a validação
científica da espécie vegetal Tagetes erecta L, sob a forma de extrato, para a
indução da diurese e também na diminuição da formação de cristais de
oxalato de cálcio. Contudo mais estudos são necessários para melhor
compreensão dos efeitos protetores renais do extrato, além da avaliação dos
efeitos tóxicos para o uso seguro da planta.
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