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RESUMO – O fracionamento cromatográfico dos extratos dos tricomas das partes aéreas e dos frutos de
Solanum crinitum forneceu os flavonóides tirilosídio, astragalina e kanferol. O fracionamento em coluna de
sephadex da fração de alcalóides obtida do extrato etanólico dos frutos verdes da planta conduziu ao isolamento
da solasonina. As estruturas foram determinadas através da análise dos dados espectrometricos de IV e RMN 1H
e 13C das substâncias naturais e derivados.
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SUMMARY – The chromatographic fractionation of the extracts from aerea parts and unripe fruit of Solanum
crinitum tricomes yielded the flavonoids tiriloside, astragalin and kaempferol. The fractionation of alkaloids fraction from the fruit’s etanolic extract on sephadex column yielded the alkaloid solasonine. The structures were
defined by IR and 1H and 13C NMR spectral analysis of the natural compounds and its derivatives.
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INTRODUÇÃO

S

olanum crinitum Lam. (Solanaceae) ocorre como arbusto a arvoreta e tem distribuição na
América do Sul, desde o sul do Brasil até a Colômbia (Fig. 1). Espécies de Solanum são geralmente
vistosas, revelando maior capacidade de desenvolvimento que as demais espécies do meio.
Geralmente são encontradas em regiões de baixada e alagados. São citadas com freqüência na literatura por produzirem frutos ricos em alcalóides glicosilados que, se ingeridos, podem causar náuseas,
vômito, dores abdominais, aborto e etc1. São conhecidas, inclusive, por produzirem efeito alelopático associado à presença dos alcalóides glicosilados
espirosolanos como a solamargina e a solasonina
que suprimem o crescimento de sementes de outras
espécies2,3,4.
Além dos alcalóides, os flavonóides constituem
um dos grupos de substâncias mais freqüentes em
espécies do gênero Solanum. Os dados químicos
baseados nos padrões flavonoídicos contribuem para
uma compreensão sistemática dos táxons nos níveis
mais baixos de classificação na família5 e, neste

sentido relatamos um perfil químico de Solanum
com base na ocorrência de flavonóide6. A avaliação
da atividade citotóxica frente a células do carcinoma de Ehrlich e da leucemia humana K562 de substâncias isoladas dos tricomas e das partes aéreas
de S. crinitum permitiu verificar que a presença de
açúcares nas estruturas dos alcalóides são importantes nestas atividades7.
Este é o primeiro relato de estudo fitoquímico
de Solanum crinitum descrevendo o isolamento e
identificação de constituintes presentes nos tricomas da parte aérea e dos frutos verdes desta planta.
Foram identificados três flavonóides, tilirosídeo 1,
astragalina 2, kanferol 3 e o alcalóide solasonina 4.
MATERIAIS E MÉTODOS
Material botânico

Os tricomas e os frutos verdes de Solanum crinitum foram coletados em maio de 2001 no Km 50
da antiga rodovia Rio-São Paulo, RJ, Brasil. A exsicata da espécie (Sarmento S/N JPB-28000) encontra-se depositado no Herbário Prof. Lauro Pires Xavier (JPB), Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, Brasil.

Extração e isolamento

FIG. 1 - Solanum crinitum Lam., aspectos gerais da planta.

1

Os tricomas das partes aéreas de S. Crinitum
(9,7g) foram retirados do caule e folhas friccionando com vidro, subseqüentemente extraídos com
CHCl3 em banho de ultra-som. O solvente foi removido através de destilação em evaporador rotativo
sob vácuo. O resíduo foi tratado com MeOH fornecendo o sólido (A) e uma fase líquida (B). A fase
líquida B foi cromatografada em coluna de sephadex
LH-20, usando MeOH como eluente. As frações 7,
8 e 9 revelaram-se puras através de cromatografia
em camada delgada analítica de sílica que foram
identificados, respectivamente, como o tilirosídeo 1
(10,3mg) e astragalina 2 (10,0mg).
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FIG. 2 - Estruturas dos constituintes isolados de Solanum
crinitum.

Os extratos clorofórmico e metanólico dos frutos verdes foram cromatografado em coluna de sephadex LH-20 usando metanol como eluente. Da
coluna do extrato CHCl3 foram recolhidas 20 frações e as frações 17/20 forneceram um material
pastoso correspondente ao flavonóide 1 (10,5mg).
Recolheram-se 50 frações da coluna do extrato
MeOH e as frações 3/13 forneceram um material
amarelo pastoso que foi identificado como kanferol
(3, 73,7mg). Foi preparado o derivado 3a (21,5mg)
através de metilação com diazometano.
O extrato EtOH-H2O-AcOH (90:8:2) dos frutos
verdes (2,6Kg) foram obtidos através de maceração
até exaustão e os solventes foram retirados através
de destilação sob vácuo. O resíduo obtido foi dissolvido em H2O-AcOH (9:1), filtrado em celite, alcanalizado com NH4OH, pH 9-10 e forneceu um precipitado (96,4g) que foi removida através de filtração. O teste com Drargendorff confirmou a presença de alcalóides no precipitado obtido. Este material contendo os alcalóides glicosilados foi fracionado em coluna de sephadex LH 20 usando como
eluente metanol. Foram recolhidas 20 frações e a
fração 1, após cristalização em acetona, forneceu o
alcalóide solasonina (4, 250,0mg, pf 301 oC).
Procedimentos gerais

Os pontos de fusão não foram corrigidos. Os espectros no IV foram obtidos em um espectrofotômetro Perkin-Elmer FT 1600/1605 usando disscos de
KBr ou filmes de NACl. Os espectros de RMN foram
registrados nos aparelhos Bruker (200 MHz para 1H
e 50,3 MHz para 13C) e Jeol JNM-GX-400 (400 MHz
para 1H e 100 MHz para 13C). Foram usadas soluções em Acetona, Clorofórmio ou metanol deuterados contendo TMS como referência interna e colocadas em tubos de 5mm. Utilizou-se sílica gel (Merck
and Aldrich com granulações adequadas para cromatografia em coluna e camada fina. As frações
coletadas foram analisadas através cromatografia em
camada fina e reveladas através de visualização em
lâmpada UV (254 E 366nm) reveladas com AlCl3EtOH (1%), Drargendorff e vapores de iodo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O fracionamento cromatográfico dos extratos dos
tricomas das partes aéreas, folhas e caule, Solanum crinitum forneceu os flavonóides tilirosídeo (1),
astragalina (2) e tricomas dos frutos verdes tilirosídeo e o Kanferol (3). O procedimento de extração
para alcalóides e filtração em sephadex do extrato
etanólico dos frutos verdes forneceu o alcalóide glicosilado conhecimo como solasonina (4).
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Os espectros obtidos no IV dos flavonóides apresentaram bandas típicas de grupos hidroxílicos (nOH
3450cm-1), de sistemas aromáticos (nC=C 1600,
1500, 1450cm-1)e de grupo éter ( nC-O 1230cm-1).
O espectro de RMN 1H do tilirosídeo 1 apresentou sinais compatíveis com um flavonóide. O anel A
representado pelos sinais em δH 6,14 (d, 1,5 Hz) e
δ 6,36 (d, 1,5 Hz) e um singleto em δ 12,57 referentes a H-6, H-8 e OH-5, respectivamente; o anel
B contendo o sistema AA’BB’ apresentado pelos dubletos em δH 6,85 (8,8 Hz, H-3’,5’) e δ 8,00 (8,8Hz,
2’,6’) e uma unidade cinamoíla identificdada pelos
sinais em δH 6,79 (d, 8,4 Hz, H-3’’’,5’’’), 7,37 (d,
8,4 Hz, H-2’’’,6’’’) e dois dubletos em δH 6,12 (16,1
Hz; H-8’’’) e 7,35 (16,1 Hz; H-7’’’). O dubleto em
δH 5,44 (7,4 Hz, H-1“) e os sinais de CH identificados nos espectros de RMN 13C (BBD e DEPT permitiram identificar uma unidade de carboidrato sustentando a unidade cinamoila no CH2-6”, δCH2 63,43
compatível com esta substituição. A localização da
glicose no C-3 do flavonóide foi baseada na ausência do sinal do H-3(s) e pelos valores de δC (133,5)
e do δCH (101,50. A análise adicional dos espectros
de RMN 13C (BBD e DEPT) e comparação com valores da literatura8 permitiu definir a estrutura de 1
como 3-(6-coumaroil-β-D-glicopiranosil), 4’,5,7-triidroxiflavona. Este é o primeiro registro deste flavonóide no gênero Solanum.
A substância 2 foi identificada como astragalina
através da análise dos espectros obtido no IV (dados
acima) e dos espectros de RMN de 1H e 13C cujos
dados foram semelhantes aos do tilirosídio não considerando os sinais da unidade cinamoila. Estes dados foram comparados com os valores da literatura9,10 e definindo para 2 a estrutura 3-glicopiranosil5,7,4’-triidroxiflavona. Este flavonóide foi isolada anteriormente das espécies de Solanum: Solanum
chimperiarum11, S. dobium12, S. dulcamara13, S.
elaegnifolium14, S. incanum15, S. interius16, S. lanciniatum17, S. pinnatisectum18, S. peseudocapsicum19, S. pubescens20 e S. santolallae21.
Os dados espectrométricos de IV e RMN de 3
foram semelhantes aos das agliconas descritas acima. O espectro de RMN 1H apresentou sinais em dH
6,2(d, 2,0Hz), 6,4 (d, 2,0 Hz),6,90(d, 9,0 Hz, 2H),
8,0 (d, 9,0Hz, 2H) e 12,5(s, 1H). Tratamento de 3
com diazometano forneceu 3a cuja análise dos espectros de NOE, obtidos com irradiação nos grupos
metoxílicos (dOCH3: 3,84, 3,85 e 3,88) e subtração
de espectro, permitiu confirmar a posição dos grupos metoxílicos. Esta análise confirmou a localização das metoxilas nos C-3,4’ e 7 e confirmando o
grupo em ponte com a carbonila, sendo. A comparação dos dados de RMN com valores da lilteratura9,10 confirmou a proposta do kanferol para 3. Estas
informações e a comparação dos dados de RMN 13C
de 3 com 1 e 2 serviram para confirmar as estruturas propostas. O Kanferol já foi isolado de outras
espécies de Solanum6.
O espectro no IV de 4 apresentou bandas em n
(cm-1) 3409 (banda larga), 2939, 1644, 1454,
1378, 1253 e 1069 que estão de acordo com um
esqueleto esteroidal contendo dupla ligação e unidades de carboidratos. Considerando que os esqueletos esteroidais são frequentes em Solanum e que
os espectros de RMN de 1H apresentou sinais de
quatro grupos metílicos δH 0,82 (d, 6Hz), 0,87 (s),
1,06 (s), 1,09(d, 6Hz), de hidrogênio olefínico δH
5,33 (d, 4,0Hz) e sinais de carboidratos incluindo o
Rev. Bras. Farm., 85(2), 2004

dubleto em 1,7 da metila da raminose. Os espectros de RMN 13C (BBD e DEPT) de 4 apresentaram
sinais que confirmaram o sistema espirosolânico cuja
comparação com valores da literatura22 conduziu à
confirmação da estrutura da solasonina já registrada na literatura.
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