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RESUMO

Metaloproteinases de matriz (MMP) são endopeptidases que exercem importantes funções na remodelagem fisiológica e patológica da matriz extracelular. Estão superexpressas

em doenças degenerativas como câncer e artrite reumatoide. Vários extratos vegetais estão associados à inibição destas enzimas, o que pode ser devido à atividade biológica

apresentada pelos compostos secundários, importantes para a sobrevivência da planta à condições adversas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação de extratos de Andira

humilis e Guettarda viburnoides, duas plantas do cerrado brasileiro, sobre MMP-2 e MMP-9. Assim, extrato bruto (EB) de folhas de A. humilis e G. viburnoides foi produzido. E, em

seguida, realizado seus estudos fitoquímicos. Posteriormente foram obtidos os extratos brutos (EB) por maceração em solução hidroalcoólica (70%) e liofilização. A partir deles

foram produzidas as partições hidroalcóolica (PHi), hexânica (PHe), clorofórmica (PC) e aceto etílica (PA). A ação destes sobre as MMPs foi verificada por zimograma (aplicados

em cada poço, 20u/mL de proteínas e 0,01mg/mL de cada amostra). Os testes fitoquímicos dos EB revelaram a presença de cumarinas, flavonoides e alcaloides. Os testes para

taninos, saponinas, esteroides e triterpenoides foram negativos, o que revela sua ausência ou pequena quantidade. Quando testada a ação das partições sobre as MMPs,

observou-se que as PHi de G. viburnoides e PA de A. humilis apresentam atividade inibitória da enzima próximas a 85% sobre MMP-9 e que as PHi de A. humilis e PA de G.

viburnoides  inibiram aproximadamente 85% da atividade da MMP-2. A ação das partições de A. humilis e G. viburnoides pode estar relacionada com a presença de cumarinas,

flavonoides e alcaloides, uma vez que estes compostos apresentam diversas atividades sobre enzimas e também sobre a progressão do câncer. Assim, este estudo fornece base

farmacológica para a presença de compostos capazes de apresentar eficácia no tratamento de doenças degenerativas.
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