
 Espécies de Hypericum nativas do sul do Brasil, tais como Hypericum caprifoliatum Cham. & Schltdl. têm demonstrado 
atividades do tipo antidepressiva e antinociceptiva em roedores[1]-[5]. Estas espécies são caracterizadas pela presença de  
derivados de floroglucinol diméricos, constituídos por um núcleo floroglucinol e uma porção ácido filicínico como, por 
exemplo, uliginosina B e hiperbrasilol B[6]. Estes dois derivados de floroglucinol diméricos estruturalmente semelhantes 
(Fig 1). Estudos anteriores do nosso grupo, demonstram que a uliginosina B possui atividade antinociceptiva em 
roedores. [4];[5];[7];[8] 
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Análise farmacológica 
 

 Animais: camundongos CF1 machos (25-35 g), provenientes 
da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (FEPPS-
RS). 
 
 Tratamentos: o hiperbrasilol B foi ressuspenso em solução 
salina + 2% polissorbato 80, sendo administrado em doses 
equimolares a uliginosina B. Os demais tratamentos foram 
solubilizados em solução salina. Administração foi de 1 ml/100 g 
de camundongo por via oral (gavagem).[8];[9] 
 
Os protocolos experimentais foram apreciados pela Comissão de 
Ética no Uso de Animais  - 22329/2012. 
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Figura 01. Estrutura química do hiperbrasilol B destacando o núcleo floroglucinol 
(azul) e ácido filicínico (vermelho). 
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CONCLUSÕES 
•Hiperbrasilol B possui atividade antinociceptiva no teste da placa 
aquecida, sendo a dose de 6,5 mg/kg a mais baixa ativa; e na dose 
de 13 mg/kg obteve-se o platô de atividade antinociceptiva. 

• A dose de 13 mg/kg não afeta a atividade motora dos animais, pois 
não foi observado diferença entre os grupos hiperbrasilol B e veículo 
no teste rota-rod. 

•Derivados de floroglucinol presentes nas espécies nativas de 
Hypericum constituem uma classe química promissora para o 
desenvolvimento de fármacos com ação analgésica. 

• Teste da placa aquecida 

Habituação 

1 min 

Latência Basal (L1) 

Máx. 20 s 60 min 

Tratamento (v.o.) 

Após tratamento (L2) 

Máx. 40 s 

54 ± 2 °C 54 ± 2 °C Temperatura 
ambiente 

Efeito do hiperbrasilol B (doses de 1,4 -19,4 mg/kg) e morfina 10 mg/kg no teste da placa aquecida em camundongos. Os dados são 
apresentados como média ± erro. (n=11 camundongos/grupo). Os valores de significância foram analizados por ANOVA de duas vias com 
medidas repetidas seguido do pós-teste de Student-Newmann-Keuls: ***p<0,001 diferença significativa comparado com a respectiva lateência 
basal (L1).  ###p<0,001; ##p<0,01 diferença significativa comparado com o grupo veículo (L2). aa p<0,01; a p<0,05 diferença significativa 
comparado com o grupo hiperbrasilol B 1,4  mg/kg v.o. (L2); b p<0,05 diferença significativa comparado com o grupo hiperbrasilol B 6,5 mg/kg 
v.o. (L2). 

• Teste do rota rod 

Treinamento 

5 min 

Seleção (T0) 

Mín. 90 s 60 min 

Tratamento (v.o.) 

Teste (T60) 

5 min. 

1º dia 2º dia 

Efeito do tratamento com hiperbrasilol B (13 mg/kg), 
codeína (10 mg/kg) e haloperidol (4 mg/kg) no tempo 
de permacência no teste do rotarod. Os dados são 
apresentados como média ± erro (n=9 
camundongos/grupo). Os valores de significância foram 
analizados pelo teste ANOVA de duas vias com medidas 
repetidas seguido do pós-teste de Student-Newmann-
Keuls: ***p<0,001 diferença significativa comparado 
com o respectivo grupo basal (T0);  ###p<0,001 
diferença significativa comparado com o grupo veículo 
(T60). 

RESULTADOS 

Isolamento de hiperbrasilol B 
 

Foram isolados 51,1 mg de hiperbrasilol B através de 
cromatografia em camada delgada preparativa. 

Efeito do tratamento com hiperbrasilol B (13 mg/kg), 
codeína (10 mg/kg) e haloperidol (4 mg/kg) no 
número de quedas no teste do rota-rod. Os dados 
são apresentados como média ± erro (n=9 
camundongos/grupo). Os valores de significância 
foram analizados pelo teste ANOVA de duas vias com 
medidas repetidas seguido do pós-teste de Student-
Newmann-Keuls: ***p<0,001 diferença significativa 
comparado com o respectivo grupo basal (T0);  
###p<0,001 diferença significativa comparado com o 
grupo veículo (T60). 


