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Introdução 

A espécie Platonia insignis Mart, conhecida 
popularmente como “bacuri”, pertence à família 
Clusiaceae. Algumas plantas dessa família tem as 
suas propriedades farmacológicas associados com 
a presença de xantona e derivados policíclicos 
acilfloroglucinol poIiprenilado, que tem propriedades 
antioxidantes e atividades anticancerígenas. A 
garcinielliptona FC (GFC) foi isolada a partir do 
extrato hexânico das sementes de Platonia insignis. 
As sementes foram secas a 55 ºC e trituradas, 
seguidas da extração com solventes de polaridade 
crescente. A fração hexânica foi cromatografada, 
resultando em 51 subfrações. A subfração 33 foi 
purificada com placas preparativas com clorofórmio-
metanol (9:1) e produziu 22 mg da substância pura1. 
O objetivo do estudo foi avaliar a toxicidade aguda 
da GFC, por meio dos parâmetros bioquímicos após 
administração intraperitoneal.  
Camundongos Swiss adultos, machos e fêmeas, 
com peso médio de 25 ± 5 g foram utilizados nos 
experimentos. Os protocolos experimentais e 
procedimentos foram aprovados pelo Comitê de 
Ética em Experimentação Animal da Universidade 
Federal do Piauí (072/2012). Os animais 
(n=10/grupo), para as doses investigadas, foram 
tratados por via intraperitoneal (i.p) com a GFC na 
dose de 5000 mg kg-1 de peso corpóreo e ao grupo 
controle foi administrado solução salina (Tween 80 a 
0,05%) dissolvido em solução salina 0,9%. Após os 
30 dias do tratamento agudo, os animais foram 
anestesiados com pentobarbital sódico (40 mg kg-1, 
i.p.) e em seguida foi feita à coleta de sangue por 
rompimento do plexo retro-orbital com auxílio de 
capilar de vidro2. Para análise bioquímica, o material 
foi centrifugado a 3500 rpm durante 10 minutos e, 
em seguida, determinados os parâmetros uréia, 
creatinina, triglicerídeos, fosfatase alcalina (FAL), 
aspartato aminotransferase (AST) TGP e alanina 
aminotransferase (ALT). Os ensaios foram 
realizados em aparelho automático Labmax 240 
com sistemas comerciais da LABTEST®. 

Resultados e Discussão 

A tabela 1 apresenta os valores obtidos da avaliação 
dos parâmetros bioquímicos em camundongos 

submetidos aos ensaios toxicológicos pré-clínicos, 
por via intraperitoneal, houve pequenas alterações 
nos parâmetros analisados (p<0,05) sem indicativo 
de importância clínica. Os valores de uréia, 
creatinina, triglicerídeos, fosfatase alcalina, AST 
TGP e ALT, aumentaram em relação ao controle em 
todas as doses testadas (p<0,05; Tabela 1).  
 
Tabela 1. Resultados dos parâmetros bioquímicos 
de camundongos Swiss, tratados com GFC por via 
intraperitoneal. 
 
Parâmetros 
bioquímicos 

Controle 
(n=10) 

GFC 5 g/kg 
(n=10) 

Uréia (mg dL-1) 87,29 + 5,04 88,50 + 5,96 
Creatinina (mg dL-1) 0,40 + 0,09 0,52 + 0,14 
TGO (mg dL-1) 5,87 + 1,05 4,69+ 0,26 
ALT (U mL-1) 94,71 + 13,70 97,60 + 9,34 
AST (U mL-1) 134,71 + 9,63 135,4 + 13,69 
FAL (U/L-1) 127,3 + 13,96 123,9 + 23,08 

Conclusões 

Esses resultados indicam que o tratamento com 
GFC não produz alterações bioquímicas em 
camundongos adultos. Devido à ausência de 
toxicidade aguda verificada nesses experimentos 
durante 30 dias de observação, novos estudos 
comportamentais e neuroquímicos com GFC 
precisam ser realizados para esclarecer seu 
mecanismo de ação e justificar o uso do GFC de 
forma segura e eficaz, como um potencial agente 
terapêutico para o tratamento de doenças 
neurodegenerativas. 
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