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RESUMO

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas. Traz várias complicações, tais como a diminuição das capacidades intelectuais e

incapacidade de realizar o autocuidado. Ao nível celular, está essencialmente relacionada com uma diminuição da acetilcolina (ACh) na fenda sináptica. Várias terapias

colinomiméticas foram testadas para o tratamento da DA. No entanto, melhores efeitos podem ser verificados por meio de tratamentos que conduzem à inibição da

acetilcolinesterase (AChE), tais como o uso de substâncias sintéticas ou extraídas de plantas como a partir de Galantus nivalis, que deu origem ao medicamento Galantamina.

Desse modo, o objetivo deste estudo foi identificar, em extratos de três espécies de Bauhinia, compostos inibidores de AChE por técnicas de cromatografia em camada delgada

(CCD) e espectrofotometria, a fim de encontrar uma possível biomolécula ativa para o tratamento da DA. Para realização do trabalho, os extratos brutos (EB) de folhas, flores,

caules e frutos de Bauhinia variegata, Bauhinia variegata candida e Bauhinia ungulata foram obtidos por maceração em solução hidroálcool (70%). O macerado resultante foi

liofilizado e os EB das espécies em estudo foram submetidos ao ensaio de inibição por CCD. Foram produzidas as partições hexânica, clorofórmica, acetato etílica e

hidroalcoólica (70%) a partir dos EB com atividade inibidora de AChE. A ação destas partições foi avaliada por espectrofotometria. A avaliação da inibição da AChE foi

determinada indiretamente, utilizando pseudoacetilcolinesterase presente no fígado bovino. Além disso, foram realizados testes para identificar os compostos fitoquímicos por

CCD com fluorescência, utilizando como padrões para a determinação do perfil, Ácido 2, 4, 5 Tri-metoxi-cinâmico, Quercetina, Ácido clorogênico e Rutina. A partir do teste em

CCD observou-se que os EB de caule de Bauhinia ungulata e flores de Bauhinia variegata e Bauhinia variegata candida apresentaram potencial inibitório sobre AChE sendo

direcionados à produção de partições. No teste de espectrofotometria realizado com estas partições, observou-se que as hidroalcoólicas (70%) de Bauhinia variegata e Bauhinia

variegata candida apresentaram efeito inibitório sobre AChE superior a 50%. Após isso, foi realizado estudo fitoquímico em CCD para comparar o perfil dos extratos em estudo.

Estes foram aplicados em uma quantidade suficiente para visualização em luz ultravioleta. Deste modo, a partir da revelação com NP PEG (difenilboriloxietilamina 1,0% em

metanol, seguida de solução de polietilenoglicol 4000 5% em etanol) e comparação com os padrões, foram observados indícios da presença de Rutina com maior número de

glicosilações nos extratos de folhas de Bauhinia ungulata do que nos extratos de folhas das outras duas espécies. Nos extratos de flores de Bauhinia variegata e Bauhinia

variegata candida foi observada a presença de Rutina com o mesmo padrão de glicosilação, o qual não foi observado no extrato das flores de Bauhinia ungulata.  Já nas CCDs

dos caules, apenas a Bauhinia ungulata apresentou Ácido clorogênico. Nas avaliações realizadas com as partições hidroalcoólicas das flores de Bauhinia variegata e Bauhinia

variegata candida que apresentaram os melhores resultados de inibição da AchE, foi novamente observada a presença de Rutina, aproximadamente no mesmo padrão de

glicosilação dos extratos brutos, o que sugere que este composto seja responsável pelo potencial de atividade apresentado por ambos.  Assim, neste trabalho foi observado que

os extratos das flores de Bauhinia variegata e Bauhinia variegata candida mostraram ação inibitória sobre a enzima AChE, possivelmente pela ação do composto fenólico Rutina.

O extrato de caule de Bauhinia ungulata mostrou ação inibitória com efeito sinérgico do ácido clorogênico e outro composto ainda não identificado. Portanto, este estudo fornece

base farmacológica para a presença de compostos capazes de apresentar eficácia na doença de Alzheimer e outras desordens neurológicas.
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