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Introdução 
O gênero Solanum L. é o maior e mais complexo da 
família Solanaceae, sendo os alcalóides e 
flavonóides, os compostos predominantes em 
espécies deste gênero. A espécie S. fastigiatum 
Willd. (Sf) é facilmente encontrada no sul do Brasil 
e Uruguai como um arbusto invasor de pastagens e 
conhecida popularmente como “joá-preto” ou “falsa 
jurubeba”. A literatura mostra pouca investigação 
farmacológica envolvendo esta espécie vegetal1 e a 
respeito da toxicidade, relatos mostraram se tratar 
de uma planta tóxica para animais de criação2.  
Com o principal objetivo de isolar e caracterizar 
alcalóides nortropânicos poliidroxilados com 
possível atividade terapêutica, extratos e frações 
das folhas de S. fastigiatum foram biomonitorados 
pela atividade antioxidante e pela ação inibidora da 
α-glucosidase, enzima alvo na busca por novos 
potenciais antidiabéticos.  
Para isso, o extrato hidro alcoólico (EhA), obtido a 
partir do pó das folhas secas foi aplicado em coluna 
de troca catiônica Amberlite IR-120B (C1). A fração 
eluída em NH4OH 0,5M foi concentrada em 
rotaevaporador para obtenção de um produto de 
coloração marrom escura (C11). Em seguida, a 
fração C11 foi submetida à cromatografia em coluna 
Dowex 1-X2 forma OH- (C2), com solução de MeOH 
50% como eluente. O eluato foi concentrado em 
rotaevaporador (C21). 
O monitoramento das frações foi realizado por 
cromatografia em camada delgada (CCD).  
A inibição da enzima α-glucosidase tipo I (EC 
3.2.1.20) pelo extrato EhA e pelas frações C11 e C21 
de S. fastigiatum foi verificada pela clivagem do 
substrato 2-naftil-α-D-glucopiranosídeo. Uma 
solução de acarbose foi utilizada como controle 
positivo. 
Ambas as frações também apresentaram efeito 
antioxidante através do sequestro do radical DPPH 
e do branqueamento de betacaroteno, comparando-
se com solução de quercetina controle.  
O biomonitoramento das frações foi realizado por 
bioautografia em CCD, segundo metodologia 
descrita por Marston (2011)3, com pequenas 
modificações. 
 
 
 

Resultados e Discussão 
O extrato EhA e as frações resultantes das 
cromatografias C1 e C2 inibiram a enzima α-
glucosidase e mostraram promover a captura do 
radical DPPH, apresentando atividade antioxidante 
quando comparados com as respectivas soluções 
controle. A mesma atividade antioxidante foi 
evidenciada pelo branqueamento de betacaroteno. 
Na CCD, as frações de Sf revelaram perfil 
correspondente aos padrões calisteginas B1 e C14. 
Os compostos ativos serão isolados e submetidos 
às análises espectroscópicas. 

Conclusões 
A espécie vegetal S. fastigiatum é característica da 
região do sul do país, sendo sua ingestão associada 
a efeitos tóxicos em ruminantes2. Até os dias de 
hoje, a literatura descreve um único trabalho 
direcionado às propriedades químicas e/ou 
farmacológicas desta espécie1.  
Nossos primeiros resultados mostraram que o 
extrato hidro alcoólico e suas frações inibiram a 
atividade da enzima α-glucosidase e apresentaram 
efeito antioxidante. Compostos que inibam enzimas 
do tipo glucosidases podem ser considerados 
potenciais antidiabéticos.  
A continuação destes estudos é promissora 
podendo se estender à elucidação de novos 
compostos que inibam alvos enzimáticos a partir de 
fontes naturais.  
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