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Chemical Constituents from Swartzia oblata and Antitumoral Activity
Evaluation
Abstract: First phytochemical study from Swartzia oblata resulted of the hexane fraction from wood,
the isolation of a mixture of macrolides Lasiodiplodin (1) and O-methyl-lasiodiplodin (2) isolated for
the first time in the genus and the mixture of phytosterols campesterol (3) and sitosterol (4). The
structures were established after analysis of 1H and 13C NMR (1D and 2D), MS and comparison with
literature data. The study of this fraction was oriented after phytochemical prospecting and analysis
by 1H NMR of leaf and wood fractions besides the analysis of the antitumor activity of fractions
against U937 histiocytic lymphoma cells. The results indicated the hexane fractions of leaves (EC50
= 276 ± 1.2 mg / mL) and wood (EC50 = 230 ± 1.1 mg / mL) as the most active.
Keywords: Swartzia oblata; macrolides; antitumor activity; phytochemical analysis; lymphoma
U937.

Resumo
O primeiro estudo fitoquímico de Swartzia oblata resultou, da fração em hexano da madeira, o
isolamento de uma mistura de macrolídeos Lasiodiplodina (1) e O-metil-lasiodiplodina (2), isolados
pela primeira vez no gênero, e a mistura de fitoesteróis campesterol (3) e sitosterol (4). As estruturas
foram estabelecidas após análise dos espectros de RMN 1H e 13C (1D e 2D), EM e comparação com
dados da literatura. O estudo fitoquímico desta fração iniciado após prospecção fitoquímica e análise
por RMN de 1H de frações de folhas e madeira além da análise da atividade antitumoral das frações
frente a células de linfoma histiocítica U937. Os resultados indicaram as frações em hexano de folhas
(EC50= 276 ± 1,2 mg/mL) e da madeira (EC50= 230 ± 1,1 mg/mL) como mais ativas.
Palavras-chave: Swartzia oblata; macrolídeos; atividade antitumoral; análise fitoquímica; linfoma
U937.
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1. Introdução
O gênero Swartzia Schreb., pertence à
família Fabaceae, sub-família Papilonoideae
(ordem Fabales) com ocorrência de 111
1434

espécies no Brasil, das quais 62 são
endêmicas, onde apenas dez foram estudadas
em âmbito fitoquímico.1-14 Espécies deste
gênero são caracterizadas pela produção de
flavonoides
com
atividade
larvicida,
antibacteriana e antifúngica; saponinas com
atividade moluscocida, larvicida e ictiotóxica e
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outros metabólitos secundários bioativos tais
como: pterocarpanos e diterpenos com
potencial antimicrobiano.1-14 A espécie S.
oblata, conhecida popularmente como “grãode-bode”, é caracterizada por árvores de
médio porte, de 5 a 15 metros de altura, que
apresentam frutos grandes dependurados no
tronco e galhos.15,16 O presente trabalho

apresenta resultados obtidos pela prospecção
fitoquímica, avaliação antitumoral frente a
células de linfoma histiocítica U937 e
isolamento e determinação estrutural uma
mistura de macrolídeos, lasiodiplodina (1) e Ometil-lasiodiplodina (2), isolados pela primeira
vez no gênero, e a mistura de fitoesteróis
campesterol (3) e sitosterol (4).

Figura 1. Metabólitos secundários isolados de S. oblata

obtida como um sólido branco cristalino,
solúvel em CH2Cl2.

2. Resultados e Discussão
2.1.
Determinação
substâncias

estrutural

das

O tratamento cromatográfico da fração
Fr.C4 44-51, vide metodologia, resultou no
isolamento da mistura de macrolídeos
lasiodiplodina (1) e O-metil-lasiodiplodina (2),

A análise por Cromatografia a Gás resultou
em um cromatograma com dois picos
majoritários com 89,95 % e 3,07 % de área, que
ao serem analisados por Espectrometria de
Massas, apresentou espectros com íons
moleculares de [M+.] 292 e 320 Daltons,
sugerindo as fórmulas moleculares de C17H24O4
e C19H28O4, respectivamente (Figuras 2-4).

Figura 2. Cromatograma obtido por Cromatografia a Gás da mistura Lasiodiplodina e O-metillasiodiplodina
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Figura 3. Espectro de Massas (70 eV) da lasiodoplodina

Figura 4. Espectro de Massas (70 eV) da O-metil-lasiodoplodina
O espectro de RMN de 1H exibiu um sinal
duplo em dH 1,31 (d, J= 6,4 Hz) atribuído aos
hidrogênios metílicos 3H-17, um multipleto
entre dH 2,47-2,64 ppm atribuído a hidrogênios
metilênicos enantiotópicos 2H-10. Dois sinais
simples em dH 3,70 e 3,71 foram atribuídos a
metoxilas, dois simpletos em dH 6,22 e 6,20
atribuídos aos hidrogênios ligados a carbonos
de anel aromático H-11 e H-13 e o multipleto
entre dH 5,29-5,26 ppm atribuído a hidrogênio
metínico H-3. O multipleto entre dH 1,64-1,60
ppm foram atribuídos aos hidrogênios de
grupos metilenos. Os acoplamentos entre os
hidrogênios dos grupos metilênicos foram
observados através de mapa de correlação
homonuclear 1H-1H-COSY. O espectro de RMN
de 13C-DEPTQ exibiu 17 sinais majoritários
sustentando a análise CG-EM que exibiu como
substância majoritária a lasiodiplodina (1).17-19
Os sinais foram assinalados como sendo: um
sinal de metila em dCH3 19,50; oito sinais de
metilenos, três carbonos metínicos sendo dois
sp2 em dCH 96,9 e 108,3 um carbinólico em dCH

1436

72,4 e quatro carbonos não-hidrogenados,
sendo três sp2 além de um carbonílico ligado a
anel aromático em dC 169,17. O mapa de
correlação Heteronuclear a uma ligação 1H-13CHSQC sustentou a atribuição inequívoca dos
deslocamentos químicos dos carbonos. Este
possibilitou confirmar a presença de sete
carbonos metilênicos e dois carbonos
aromáticos. O mapa de correlação
heteronuclear a duas e três ligações 1H-13CHMBC auxiliou na construção estrutural
exibindo correlações que possibilitaram
determinar os pontos de ligação nas
substâncias, com acoplamentos entre 4JH→C
entre 6,22 (s, H-11) e 169,2 (C-1); 2,64 (m, Ha10) e 2,67 (m, Hb-10) com C-16 em dC 143,0; as
demais correlações estão apresentadas na
Tabela 1. A análise do conjunto de dados
juntamente aliados a comparação com dados
da literaura conduziram a identificação e
elucidação estrutural de dois macrolídeos
lasiodiplodina e O-metil-lasiodiplodina, inéditos
no gênero Swartzia.

Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 5| |1433-1443|

da Silva, H. P. et al.
Tabela 1. Dados de RMN de 1H (500 MHz) e de 13C (125 MHz) da Lasiodiplodina 1, em CDCl3*
HSQC

HMBC

dC

dH

2

3

JCH

JCH

Carbono

Tipo

1

C

169,17

-

3

CH

72,43

5,29 (m), 5,26 (m)

4

CH2

32,33

1,93 (m), 1,56 (m)

5

CH2

21,31

1,65 (m), 1,48 (m)

6

CH2

24,16

1,49 (m), 1,28 (m)

7

CH2

26,40

1,43 (m)

8

CH2

25,45

1,64 (m), 1,46 (m)

2H-9

9

CH2

30,06

1,63 (m), 1,28 (m)

2H-10

10

CH2

30,38

2,64 (m), 2,47 (m)

H-9a

11

CH

108,33

6,22

2H-10; H-13

12

C

157,93

-

MeO-12

13

CH

96,96

6,20

H-11

14

C

157,67

-

15

C

117,34

-

16

C

143,01

-

17

CH3

19,50

1,31 (d, 6,4)

14

OCH3

55,79

3,70 (s)

H-11 (4JCH)
3H-17
3H-17

2H-10

H-13
2H-10; H-11; H-13
2H-10

* Número de hidrogênios ligados a átomos de carbono deduzidos pela análise comparativa do
Espectro de RMN 13C DEPTQ. Deslocamentos químicos e constantes de acoplamento (J em Hz, entre
parênteses) obtido a partir do espectro de RMN de 1H. Os sinais 1H sobrepostos são descritos sem
multiplicidade e deslocamentos químicos deduzidos pelos espectros HSQC, HMBC e 1H-1H-COSY

A
mistura
de
fitoesteróis
campesterol+sitosterol (3+4) foi obtida após
tratamento cromatográfico da fração Fr.C2
19-31 que conduziu a obtenção de cristais
incolores, solúveis em CH2Cl2.
A análise por Cromatografia a Gás exibiu
cromatograma com dois picos majoritários que
apresentaram espectros de massas com íons
moleculares de M+. 400 e 414 Daltons,
compatíveis com as fórmulas moleculares
C28H48O e C29H50O, sugerindo a mistura de
fitoesteróis conhecidos: campesterol+sitosterol
(3+4). O espectro de RMN de 1H da mistura e
comparação com dados da literatura

corroboraram os dados
Espectrometria de Massas.20

obtidos

na

2.2. Prospecção fitoquímica

Os resultados da prospecção fitoquímica
estão apresentados na Tabela 2. Dentre os
ensaios para identificação das classes de
metabólitos secundários foi possível confirmar
ausência de alcaloides e cumarinas em todas as
frações dos materiais vegetais. Esses resultados
são compatíveis com os dados químicos do
gênero.1-14 O ensaio químico para detecção de
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flavonoides mostrou que esta classe de
metabolito secundário está onipresente nas
frações de média a alta polaridade. Os
espectros de RMN de 1H exibiram sinais região
de dH 6,0 – 8,0 ppm característicos de flavonas
e flavonóis.21 Além dos sinais característicos de
esqueletos flavonoídicos, os espectros das
frações em acetato de etila e n-butanol das
folhas, exibiram sinais entre dH 3,30 – 5,40 ppm
característicos de resíduos de açúcares.22 A
formação de espuma persistente, em soluções
aquosas dessas frações, atrelados a sinais
compatíveis com triterpenos, observados nos
espectros de RMN de 1H, sugerem também a
presença de saponinas.5-8, 23-24

A Reação de Lieberman-Bouchard
confirmou a presença de triterpenos e
esteroides nas frações de baixa polaridade
(Tabela 2). Este resultado foi sustentado após
análise dos espectros de RMN de 1H das
frações em hexano, que exibiu sinais entre dH
0,72- 1,02 característicos de hidrogênios de
metilas e metilenos, multipleto em dH 3,50
compatível com hidrogênios de carbonos
carbinólicos e os sinais em dH 5,10 – 5,40
característicos de hidrogênios de carbonos
olefínicos comuns em fitoesteróides como
estigmasterol e sitosterol.20

Tabela 2. Prospecção Fitoquímica de frações da madeira e folhas de S. oblata
Frações das Folhas

Frações da Madeira

Metabólitos
secundários

Reações de
caracterização

SOFH SOFA SOFB SOMH SOMA SOMB

Alcaloides

Reação com
Dragendorff

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Cumarinas

Reação com KOH 5 %
em MeOH

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Flavonoides

Reação de Shinoda

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

Saponinas

Índice de espuma

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

Taninos

Reação com FeCl3 2 %

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

Triterpenos

Reação de LibermanBouchard

(-)

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

Esteroides

Reação de LibermanBouchard

(+)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

SOFH: Swartzia oblata Folhas Hexano; SOFA: Swartzia oblata Folhas Acetato de etila; SOFB:
Swartzia oblata Folhas n-Butanol; SOMH: Swartzia oblata Madeira Hexano; SOMA: Swartzia oblata
Madeira Acetato de etila; SOMB: Swartzia oblata Madeira n-Butanol

2.3. Avaliação antitumoral

O experimento para avaliação do efeito
citotóxico ou citostático dos compostos foi
realizado
através
do
microensaio
colorimétrico utilizando MTT Brometo de 3(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio.
Todas as frações testadas apresentaram
1438

capacidade discreta de redução da viabilidade
da linhagem de célula testada, sendo a fração
em hexano da madeira-SOMH com maior
eficácia, principalmente na concentração 400
µM, dentre as frações testadas, Figura 5.
Nessa figura pode ser visto também que essa
linhagem mostrou alta resistência frente as
frações,
principalmente
a
baixas
concentrações.
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U 937 (48h)
SOFA
SOFB
SOMH
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D.O 570 nm
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M 0
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5
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0
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M 0
SO
5
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0

D
M 0
SO
5
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0

D
M 0
SO
5
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0

D
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SO
5
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0

0.0

Concentração (g/mL)

Figura 5. Ensaio de Viabilidade celular para extratos de Swartzia oblata, através do ensaio de
MTT. As células foram incubadas com diferentes concentrações dos extratos por 48h

Para efeito de uma melhor comparação da
atividade das frações frente às células
testadas foi feito o cálculo de dose efetiva
50 % (concentração dos compostos capaz de
induzir morte em 50 % das células tratadas). A
IC50 foi determinada utilizando o programa
GraphPad Prism versão 4.0. através da curva
de regressão não-linear. Analisando os dados

da tabela 3, pode-se observar, em geral, que
as frações de baixa polaridade exibiram os
menores valores de IC50 e as frações polares
das folhas as maiores. A menor IC50 foi obtida
no tratamento das células U937 com a fração
em hexano da madeira, onde 230 µg/mL foi
capaz de induzir morte em 50 % das células
após 36 horas.

Tabela 3. IC50 (μg/mL) das frações sobre a viabilidade celular baseado no ensaio de
citotoxicidade celular por MTT
Frações

U937 ( μg/mL)

Hexano Folha(SOFH)

276 ± 1,2

AcOEt Folha(SOFA)

>400

Butanol Folha (SOFB)

>400

Hexano Madeira(SOMH)

230 ± 1,1

AcOEt Madeira(SOMA)

388 ± 1,4

O desenvolvimento de resistência dos
tumores a fármacos antitumorais é um grande
obstáculo no sucesso da quimioterapia.25
Neste sentido, existem diversos grupos de
pesquisa empenhados na busca de novas

substâncias potencialmente eficazes no
combate ao câncer. E, dentre a estratégias
utilizadas, destacam-se a triagem de extratos
vegetais e metabólitos secundários. Essa
proposta motivou avaliar as frações obtidas
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de folhas e madeiras de S. oblata. Como
supracitado, espécies do gênero Swartzia, são
caracterizadas pela produção de compostos
fenólicos (flavonóides e pterocarpanos),
saponinas e diterpenos. Metabólitos
secundários destas classes possuem estudos
consolidados na literatura envolvendo
atividade antitumoral. Flavonoides como
canferol, quercetina e apigenina apresentam
atividades frente a variados tipos de células
tumorais e com mecanismos de ação
variados.26
Atividade
antitumoral
de
saponinas isoladas de uma variedade de
plantas está relacionada com diferentes
mecanismos no controle do ciclo celular e
indução apoptótica.27-29 A presença de
macrolídeos na fração possibilita indicar que
esses metabólitos contribuem para a
atividade da fração uma vez que, o macrolídeo
lasiodiplodina (1) possui relato de potencial
antileucêmico publicado na literatura.18
Diante do exposto, a o potencial antitumoral
encontrado nas frações motiva o isolamento e
purificação dos metabólitos secundários e
posterior análise.

identificação das substânias baseou-se na
comparação de espectros de massas com o
banco de dados da biblioteca NIST, publicação
de periódicos e padrões reais.
As Cromatografias em Coluna foram
realizadas usando sílica gel 60 (0,063-0,2 mm)
e para as análises por CCD empregou-se
cromatoplacas de gel de sílica 60 F254 da
Merck®. Os solventes usados na extração e
eluição cromatográfica (fase móvel) foram da
Synth®.
Os espectros de RMN de 1H e de 13C foram
obtidos num espectrômetro Brüker Utrashield
500 Plus, operando a 500 (1H) e 125 (13C) MHz.
O CDCl3 foi utilizado como solvente com TMS
como referência interna. Os deslocamentos
químicos (d) foram dados em ppm e as
constantes de acoplamento (J) em Hz. Os
espectros de RMN unidimensionais (1D) de 1H
e 13C-RMN foram adquiridos sob condições
padrão utilizando uma sonda dupla de
detecção direta de 5 mm 1H/13C. Sequências
padrão de pulso foram usadas para espectros
bidimensionais usando uma sonda de
detecção inversa multinuclear de 5 mm com
gradiente de campo.

3. Experimental
3.2. Material vegetal
3.1. Procedimentos experimentais gerais

As análises cromatográficas a gás e os
espectros de massa de baixa resolução-EMBR
foram obtidos em um equipamento Shimadzu
GC-MS-QP2010 Plus (Shimadzu, Tóquio,
Japão) equipado com uma coluna capilar de
Rtx-5MS WCOT (Restek, 30 m x 0,25 mm;
espessura do filme = 0,25 m). A programação
de temperatura utilizada para análise foi de:
60 °C por 1 min (isotérmico), elevado a 12
°C/min até 120 °C e, em seguida, 10 °C/min
até 320 °C, finalizando com 5 min a 320 ° C
(isotérmico). O hélio foi utilizado como gás de
arraste a 1,90 ml/min, a temperatura do
injetor era de 250 °C. Os espectros de massa
foram obtidos no modo Ionização por impacto
de elétrons (70 eV), varrendo no intervalo de
m/z 45-850 com um tempo de 1 s de ciclo. A
1440

A espécie S. oblata foi coletada na Mata do
Mergulhão, Campos dos Goytacazes-RJ, em
dezembro de 2014 (21°46’47”S e 41°15’35”W)
e a amostra testemunha (H2639) encontra-se
depositada no Herbário Universidade
Estadual do Norte Fluminense (HUENF).

3.3. Extração e isolamento

A secagem do material vegetal, folhas
(1,18 Kg) e madeira (4,75 Kg), foram realizadas
ao ar livre. Os materiais, após secos, foram
triturados e submetidos a extração através de
maceração
exaustiva
à
temperatura
ambiente, utilizando como solvente extrator
etanol. A solução obtida foi destilada à
pressão reduzida em evaporador rotativo,
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resultando nos extratos, que foram
solubilizados em metanol/H2O (7:3) e
particionados com solventes em escala
crescente de polaridade obtendo frações em
hexano, acetato de etila (AcOEt) e n-butanol.
Após obtenção das frações, as mesmas
foram submetidas a espectrometria de RMN
de 1H e prospecção fitoquímica envolvendo
ensaios químicos.23-24
A fração em hexano da madeira (10,4 g) foi
submetida a cromatografia em coluna (CC)
usando gel de sílica como fase estacionária e
hexano/acetona como fase móvel em modo
gradiente de polaridade até acetona 100 %.
Este procedimento resultou em 35 frações de
150 mL que foram analisadas por
cromatografia em camada delgada analítica
CCDA e reunidas de acordo com o perfil
cromatográfico
em
cinco
frações
denominadas: Fr.A 1-7 (2,45 g); Fr.B 8-12 (3,87
g); Fr.C 13-21 (2,34 g); Fr.D 22-28 (0,536 g) e
Fr.E 29-35 (0,819 g).
A fração Fr.C 13-21 (2,34 g) foi submetida a
CC usando gel de sílica e fase móvel hexano e
acetona em modo gradiente de polaridade até
acetona 30 %, obtendo 80 frações de 30 mL.
Estas foram analisadas por CCDA e reunidas
de acordo com o perfil cromatográfico e
denominadas de: Fr.C 11-18 (538 mg), Fr.C2
19-31(1,08 g), Fr.C3 32-43 (325 mg), Fr.C4 4451 (28 mg) e Fr.C5 52-80 (293 mg).
A fração Fr.C4 44-51 (28 mg) resultou no
isolamento de um sólido branco cristalino,
solúvel em CH2Cl2 que apresentou coloração
rósea ao ser revelada em reagente de vanilina
sulfúrica e coloração azul escura ao ser
revelada por UV 254 nm. A fração Fr.C2 19-31
(1,08 g) apresentou grande quantidade de
cristais incolores. Esta foi lavada com metanol
gelado e recristalizada com acetona
fornecendo (300 mg) de cristais solúveis em
CH2Cl2.

3.4. Atividade antitumoral
3.4.1. Cultura das linhagens de células de
origem neoplásica

As células de origem leucêmica humana
U937 (linhagem linfóide) foram adquiridas da
American Type Culture Collection (ATCC). A
linhagem foi cultivada em meio D-MEM F12
(Gibco, BRL) suplementado com 20 μg/mL de
gentamicina (Gibco, BRL) e 10 % de soro fetal
bovino (Gibco, BRL). As células foram
mantidas em estufa (Forma Scientific Inc.,
modelo 3159) a 37 °C, com 5 % de CO2 e
umidade controlada e o meio de cultivo foi
trocado a cada 2 dias.

3.4.2. Avaliação da viabilidade celular por
metabolização do MTT brometo de 3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tretazólio

A viabilidade celular foi determinada
através de microensaio colorimétrico
utilizando MTT (Sigma, M2128). Tal
metodologia foi descrita por Mosmann
(1983), e consiste na redução do MTT a
formazam, composto de cor púrpura, pela
succinato desidrogenase mitocondrial. Para
esse ensaio, as células leucêmicas (U937)
foram plaqueadas em volume de 100 μL/poço
(1x106 cels/mL) em placas de 96 poços e
tratadas com as frações nas concentrações
finais de trabalho (400, 200, 100 e 50 μM).
Após 36 horas de incubação com as frações
foram adicionados 10 μL de MTT (Sigma, 5
mg/mL) para cada 100 μL de cultivo. As placas
foram mantidas na estufa por quatro horas.
Após esse período, foram retirados 150 μL do
sobrenadante de cada poço e depois
adicionados 100 μL de uma solução de HCl
com isopropanol, homogeneizando bem até a
completa dissolução dos cristais de sal
formados. A placa de 96 poços foi lida em
espectrofotômetro
(Epoch™,
BioTek®
Instruments, Inc.) utilizando o comprimento
de onda de 570 nm. O experimento foi
realizado em triplicata.
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4. Conclusão
A prospecção fitoquímica e análise
espectroscópica por RMN de 1H das frações de
S. oblata possibilitaram a confirmação de
classes de metabólitos secundários comuns
no gênero. Essa análise, em conjunto com a
investigação do potencial antitumoral,
possibilitou selecionar as frações mais
promissoras para estudo de isolamento e
purificação de metabolitos secundários.
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