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RESUMO 

 

A periodontite é uma doença inflamatória que culmina na perda dentária. Sua patogênese 

envolve a presença de bactérias e a resposta imune/inflamatória do hospedeiro, cuja interação 

pode determinar a geração de citocinas, óxido nítrico e espécies reativas de oxigênio. Muitas 

espécies do gênero Bauhinia são utilizadas na medicina popular em virtude de suas atividades 

anti-inflamatórias, analgésicas e antioxidantes. Vários compostos foram isoladas de espécies 

de Bauhinia. Fisetinidol, um flavonoide da classe das flavan-3-ol, é um metabólito secundário 

obtido a partir do extrato etanólico do caule de Bauhinia pulchella. A partir do Fisetinidol, foi 

sintetizado pelo nosso grupo de pesquisa um derivado semi-sintético, Palmitato de Fisetinidol. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do Fisetinidol e Palmitato de Fisetinidol 

em um modelo de periodontite em ratas Wistar. A periodontite foi induzida por meio de um 

fio de nylon 3.0 em torno dos segundos molares superiores esquerdos, e os animais foram 

tratados (via oral) uma vez ao dia durante 11 dias com Fisetinidol (0,0001 ou 0,001 mg/kg) ou 

Palmitato de Fisetinidol (0,01 ou 0,1 mg/kg), ou veículo (salina). Aos 11 dias, os animais 

foram eutanasiados, sob anestesia, e as maxilas removidas para análise morfométrica através 

do software ImageJ®. O tecido gengival foi coletado para quantificação dos níveis de IL-1β, 

IL-8/CINC-1, atividade mieloperoxidase (MPO) (ELISA); superóxido dismutase (SOS), 

catalase (CAT) e Nitrito/Nitrato (ensaio espectrofotométrico); e análise da expressão gênica 

(qRT-PCR) de IL-1β, IL-6, RANK, RANK-L e OPG. Ainda, amostras de sangue periférico 

foram coletadas para dosagem de fosfatase alcalina óssea, transaminases e creatinina. Para 

análise estatística, os dados paramétricos analisados por ANOVA seguido por Tukey ou 

Games-Howell, enquanto que os dados não paramétricos foram expressos como mediana e 

avaliados pelo teste Kruskall-Wallis seguido do teste de Dunn’s (p<0,05). Os resultados 

mostraram que o Fisetinidol (0,0001 ou 0,001 mg/kg) e Palmitato de Fisetinidol (0,1 mg/kg) 

reduziram (p<0,05) a perda óssea alveolar. O Palmitato de Fisetinidol (0,1 mg/kg) diminuiu 

os níveis de IL1-β e IL-8/CINC-1, nitrito/nitrato, e aumentou atividade de SOD e CAT. 

Ainda, o Palmitato de Fisetinidol reduziu a expressão gênica de IL-6 e RANK e aumentou de 

OPG. Não houve diferença estatística (p>0,05) entre os grupos quanto aos níveis de TGO, 

TGP, e FAT. Estes resultados demonstram que Fisetinidol e Palmitato de Fisetinidol reduzem 

a reabsorção óssea alveolar em ensaio pré-clínico de periodontite, e que o provável 

mecanismo de ação do Palmitato de Fisetinidol ocorre através da redução de mediadores 

inflamatórios e do estresse oxidativo.   

Palavras-chave: Periodontite. Flavonoide. Reabsorção óssea. Estresse oxidativo. Citocinas. 



 
 

ABSTRACT  

 

Periodontitis is a inflammatory disease that culminates in tooth loss. Its pathogenesis of 

periodontitis involves the presence of bacteria and the immune/inflammatory host response, 

whose interaction may determine the generation of inflammatory mediators, including 

cytokines, nitric oxide and reactive oxygen species. Many species of the Bauhinia genus are 

used in folk medicine because of their anti-inflammatory activities anti-inflammatory, 

analgesic and antioxidant. Several classes of compounds have been isolated from Bauhinia 

species, especially flavonoids. Fisetinidol, flavonoid of the class of flavan-3-ol, is a secondary 

metabolite obtained from the stem of the ethanolic extract of Bauhinia pulchella.  From 

Fisetinidol, a semi-synthetic derivative, (-)-fisetinidol palmitate, was synthesized by our 

research group. Therefore, the aim of this study are to evaluate the efficacy of Fisetinidol and 

(-)-fisetinidol palmitate in a model of periodontitis in Wistar rats. Periodontitis were induced 

in Wistar rats by placing a nylon thread ligature around second upper left molars and treated 

(per os) once a day during 11 days with Fisetinidol (0,0001 or 0,001 mg/kg) or (-)-fisetinidol 

palmitate (0,01 or 0,1 mg/kg) or vehicle (saline). At the 11th day, the animals were terminally 

anesthetized and the maxillae were excised for morphometric analysis using ImageJ® 

software. The gingival tissue were collected to quantify the IL-1β, IL-8/CINC-1 levels 

(ELISA); superoxide dismutase, catalase, nitrite/nitrate (spectrophotometric assay); and 

analysis of genetic expression IL-6, RANK, and OPG (qRT-PCR). Also, samples from 

peripheral blood samples were collected to evaluate bone-specific alkaline phosphatase, and 

transaminases and creatininae dosages. The parametric data were analyzed by (ANOVA) and 

Tukey or Games-Howell. For non-parametric data, the results were expressed in median and 

evaluated by the Kruskall-Wallis test followed by the Dunn's test (p <0.05). Fisetinidol 

(0.0001 or 0.001 mg/kg) and (-)-fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) significantly reduced 

alveolar bone loss.  (-)-fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) decreased IL1-β and IL-8 / CINC-1, 

nitrite/nitrate levels and increased SOD and CAT activity. It was also able to reduce the gene 

expression of IL-6, RANK and increased the expression of OPG. Statistical differences (p> 

0.05) were not observed in the ALT, AST and FAT between the groups. These results suggest 

that Fisetinidol and (-)-fisetinidol palmitate reduced alveolar bone resorption in a pre-clinical 

periodontitis assay, and that the likely mechanism of action of (-)-fisetinidol palmitate occurs 

through the reduction of inflammatory mediators and oxidative stress. 

 

Keywords: Periodontitis. Flavonoids. Bone resorption. Oxidative Stress. Cytokines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial resultante da 

perturbação da homeostase entre a microbiota subgengival e as defesas do hospedeiro. É 

caracterizada por infiltração de leucócitos, perda de tecido conjuntivo, reabsorção de osso 

alveolar e formação de bolsa periodontal, com a consequente destruição dos tecidos de 

suporte dos dentes e alterações potencialmente irreversíveis, representando um grave 

problema de saúde pública, sendo a segunda principal causa de perda de dentes em adultos 

(ARAUJO et al., 2007; SANZ e VAN WINKELHOFF 2011). Apresenta-se como um fator de 

risco significante para as doenças cardiovasculares (aterosclerose, dislipidemia), 

cerebrovasculares e indução do parto prematuro (GUARIGUATA, 2014; PIHLSTROM et al., 

2005).  

A periodontite também influencia no controle metabólico e aumento de 

complicações diabéticas (LALLA, 2011). No que se refere aos indicadores socioeconômicos, 

a renda e escolaridade, apresentam uma importante associação com a doença periodontal, já 

que os indivíduos com baixo nível socioeconômico têm uma maior ocorrência de perda de 

inserção, de profundidade de sondagem, de sangramento gengival e de quantidade de biofilme 

dental. Assim, tais fatores são influenciados diretamente pela ausência de hábitos de higiene 

bucal, de recursos para financiar tratamentos minimamente eficazes para essa população ou 

de instrução para a busca por atendimento público (OPPERMANN, 2015; SCHUCH et al., 

2015; BOING et al, 2005; PION et al., 2006; ARAÚJO, SUKEKAVA, 2007; BARBOSA et 

al 2009). Os problemas bucais, como a perda dentária, têm afetado a qualidade de vida das 

pessoas, portanto, têm grande impacto tanto no aspecto biológico (mastigação) quanto no 

psicossocial, através da auto-estima, aceitação social, comunicação e desfiguração facial 

(EKE , 2012; GIFT; REDFORD, 1992).  

Um crescente grupo de pesquisas sugere que a patogênese da periodontite envolve 

a presença de bactérias (biofilme oral), fatores ambientais e a resposta imune/inflamatória do 

hospedeiro (TOMINARI et al., 2012; SLOTS, 2013; HUANG et al. ,2016). A interação entre 

esses eventos leva à geração de mediadores pró-inflamatórios, como citocinas (TNF-α, IL-6, 

IL-1β), prostaglandinas, óxido nítrico e produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) que 

são responsáveis pela amplificação e manutenção da resposta inflamatória, levando, em 

última instância, à destruição do osso alveolar (ARAÚJO et al.,2013; HATIPOGLU et al, 

2015; ANBINDER et al., 2016). 
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A terapia mecânica e os procedimentos cirúrgicos têm sido utilizados para tratar a 

periodontite (WANG et al., 2014). No entanto, podem ser necessárias terapias adjuntas, como 

o uso de antibióticos e anti-inflamatórios não esteroidais. Contudo, a principal desvantagem 

desses agentes é o desenvolvimento de resistência bacteriana e toxicidade gástrica/renal. Na 

tentativa de superar essas limitações, a procura de novos agentes quimioterapêuticos mais 

seguros continua. Os fitoquímicos isolados das plantas são considerados boas alternativas aos 

produtos químicos sintéticos (HALA et al.,2015; ALVIANO e ALVIANO, 2009; 

CHANDRA et al., 2015; RAMESH et al., 2016). 

Muitas espécies do gênero Bauhinia têm sido largamente utilizadas na medicina 

popular para tratamento de diabetes (TROJAN-RODRIGUES et al.,2002). As plantas deste 

gênero pantropical demonstraram possuir várias atividades biológicas, como analgésicos, 

antipiréticos, anti-inflamatórios (ZAKARIA et al.,2016; GUPTA et al.,2005), antimaláricos 

(MOHAMED et al., 2009; BOONPHONG et al.,2007), antimicrobianos e antioxidante 

(PANDEY et al.,2015; MISHRA et al., 2013; AHMED et al., 2012; JAIN et al., 2008). 

Várias classes de compostos foram isoladas de espécies de Bauhinia, incluindo bibenzilos, 

esteroides, triterpenoids derivados de oxepina, alcaloides (MAIA NETO et al.,2008), 

cianoglucósidos (SILVA et al.,2013) e especialmente flavonoides (CECHINEL FILHO, 

2009). Flavanas-3-ol, também conhecido como fisetinidol, fazem parte do complexo grupo da 

subclasse dos flavonoides (MENA et al., 2014).  Os benefícios dos compostos contendo 

bioativos, como fisetinidol, têm sido avaliados pela capacidade de reduzir os efeitos 

apresentados em processos inflamatórios (MONAGAS et al.,2010). 

A grande biodiversidade de produtos naturais permite com maior frequência o 

isolamento e identificação de compostos bioativos e tais metabólitos podem ser utilizados na 

síntese de novos fármacos. Além disso, estudos pré-clínicos e clínicos que apontem a 

abordagem fisiopatológica da periodontite e a utilização de fitofármacos, como também, a 

eficácia e os benefícios dessa terapêutica, ainda são insuficientes (ARA et al., 2018). Neste 

sentido, este estudo se propõe a investigar a eficácia e segurança do Fisetinidol e Palmitato de 

Fisetinidol em um modelo de periodontite em ratas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Periodontite 

        As doenças periodontais exibem uma considerável prevalência na população 

mundial e no Brasil e essa condição inflamatória pode ser reversível, a depender do estágio ou 

diagnóstico da doença.  A gengivite é uma inflamação na gengiva marginal, sendo uma 

situação reversível, uma forma leve da doença periodontal e derivada da presença de 

microrganismos patogênicos, que culminam no aumento do fluxo sanguíneo e da 

permeabilidade vascular, assim como, na presença de leucócitos polimorfonucleares no tecido 

conjuntivo do periodonto (ORUBA 2017; BOTTURA 2011). 

No momento em que a inflamação alcança os tecidos de suporte do dente e é 

constatada perda de inserção do periodonto, destruição do colágeno, formação de bolsa 

periodontal, evidencia-se a periodontite (SOCRANSKY et al., 1984; ALBANDAR, 1990; 

SLOTS 2013; WINNING et al., 2015). É uma doença infecto-inflamatória, de alta 

prevalência, presente em torno de 90% da população mundial (KAYAL, 2013; 

PETERSEN,2012) e no Brasil a prevalência é de 79% (ARAÚJO e SUKEKAVA, 2007), 

sendo considerada a segunda principal causa de perda dentária (KAYAL, 2013). 

Tratando-se das alterações no sistema estomatogmático, tais como, mastigação, 

crescimento e desenvolvimento, deglutição e fonação, a periodontite pode levar ao 

desequilíbro desse sistema e afetar a qualidade de vida do indivíduo (CHENG , 2017). Como 

também, além de afetar as estruturas períodontais, o início e a progressão da periodontite está 

associada com distúrbios sistêmicas como: doenças cardiovasculares (WANG, 2019; 

TONETTI, 2017; ROMANDINI et al., 2018), diabetes (LALLA , 2011; TABOR et al., 2002), 

indução de partos prematuros (MCCUAIG et al., 2018) e doenças reumáticas (CHENG , 

2017; NAZIR, 2017). 

A etiologia da periodontite é complexa e multifatorial, assumindo grande destaque 

o desequilíbrio do biofilme dental que estimula o processo imunoinflamatório do hospedeiro, 

culminando na destruição do tecido ósseo (DARVEAU, 2010; KINANE et al., 2017). A 

higiene oral inadequada gera um aumento da quantidade de microrganismos no biofilme e 

modificações no sistema ecológico local, promovendo o aparecimento de novas espécies de 

bactérias, fungos e vírus. Além das alterações das bactérias do microambiente bucal durante a 

instalação da doença, predominantemente gram-negativa, anaeróbica e proteolítica, sendo 

antes gram-positivas, facultativas e sacarolíticas (LOPEZ-PIRIZ, 2007), a evolução da 
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periodontite também pode estar associada à condições ambientais, como nível 

socioeconômico e susceptibilidade genética (Figura 1) (KINNEY, 2007).  

Figura 1 - Fisiopatologia da periodontite. 

 

 

Fonte: Adaptado de KOMINE-AIZAWA et al., 2018.  

 

A 
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O envolvimento de espécies bacterianas Porphyromonas gingivalis (KAJIYA, M. 

et al., 2010), Treponema denticola, Tannerella forsythia, Campylo bacterrectus, Eubacterium 

nodatum, Prevotella spp., Peptostreptococcus micros, Streptococcus intermedius e 

Fusobacterium nucleatum (MENEZES et al., 2005) está relacionado com o desenvolvimento 

da periodontite. Assim, estudos apontam que a presença dessas bactérias estão envolvidas 

com a disbiose da microbiota oral, causando o aumento da perda de inserção e da 

profundidade da bolsa periodontal (AMALIYA et al., 2015). 

De fato, apesar do envolvimento de bactérias na etiopatologia da doença, a 

resposta imune-inflamatória e a susceptibilidade do hospedeiro determinarão a progressão da 

periodontite. Assim, o edema gengival, a infiltração de leucócitos e a liberação de mediadores 

inflamatórios como citocinas e espécies reativas do oxigênio (EROs) são processos que 

levarão à formação de bolsas periodontais, dano tecidual e reabsorção óssea (MENEZES et 

al., 2005; TEIXEIRA et al., 2017).  

A primeira resposta no combate às bactérias patogênicas do periodonto é formada 

pelos neutrófilos poliformonucleares. Em seguida, os macrófagos e linfócitos alcançam o 

local da infecção, detectam e fagocitam o microrganismo invasor, liberando substâncias 

inflamatórias e antibacterianas, tais como lisozima, lactoferrina, fosfatase alcalina, 

mieloperoxidase (MPO) e espécies reativas de oxigênio (MIYASAKI; NEMIROVSKIY, 

1997; BASCONES-MARTÍNEZ et al., 2009). Contudo, com a insistência do estímulo 

inflamatório, ocorre a amplificação e perpetuação da resposta inflamatória e a destruição 

tecidual. Outros elementos, como célula de Langerhans, participam do processo de defesa 

contra agentes infecciosos. Tal célula migra para o tecido linfoide regional a fim de 

realizar a apresentação aos linfócitos, iniciando o desenvolvimento de imunidade 

específica protetora (Figura 2) (BENAKANAKERE et al., 2012).  

Quando os linfócitos alcançam o local da inflamação, as células B se transformam 

em células plasmáticas produtoras de anticorpos. A população das células T estão 

relacionadas com a destruição óssea na doença periodontal ao promoverem a diferenciação 

das células em Th1 e Th2. Desta forma, é fundamental o entendimento de que células Th1 e 

Th2 são importantes na resposta do hospedeiro e podem ter consequências no 

desenvolvimento e/ou progressão da doença periodontal (KAWAI et al., 2006). A resposta 

Th1 levará à produção de citocinas inflamatórias (TGF-α, IL-1, IL-6, MMPs, PGE2), que 

iniciarão a destruição do tecido periodontal. As células Th2 são responsáveis pela produção 

de citocinas anti-inflamatórias (TGF-α, IL-4, IL-10 e IL-12). A resposta à proteção contra a 
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periodontite depende da relação entre a quantidade e avidez dos anticorpos e do tipo de 

antígeno e da duração do estímulo (TENG, 2003).  

 

Figura 2 - Respostas imunes na periodontite crônica. 

 
Fonte: Adaptado de KINANE et al., 2017. As interações patógeno-hospedeiro que ocorrem na fenda gengival e 

no local da bolsa periodontal são caracterizadas pela infiltração de neutrófilos e por células polimorfonucleares, 

que é influenciada pelos gradientes quimiotáticos criados pelas bactérias e pela resposta inflamatória e infiltração 

linfocitária que acompanham a apresentação do antígeno da célula dendrítica. O ambiente pró-inflamatório 

resultante inclui citocinas, como fator de necrose tumoral (TNF), interleucinas (IL-1 β e IL-17), interferon-γ 

(IFNγ) e fator de crescimento transformador-β (TGFβ), No entanto, os neutrófilos são eventualmente 

sobrecarregados pela magnitude e persistência do biofilme microbiano e acabam por ser mortos ou sofrem 

apoptose ou necrose quando interagem com bactérias dentro da fissura gengival.  

 

2.1.1 Perda óssea alveolar na periodontite e aspectos imunológicos  

O tecido ósseo é um tipo especializado do tecido conjuntivo, vascularizado, 

dinâmico, multifuncional, metabolicamente muito ativo e com capacidade particular de 

permanente remodelação e regeneração (BUCKWALTER et al.,1996; KNESER et al.,2006). 
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É responsável pelo suporte mecânico do esqueleto; locomoção e proteção; reservatório 

mineral, regulando a homeostase de íons cálcio no sangue e armazenamento de fosfato. Essa 

diversidade funcional é controlada por fatores sistêmicos, como as citocinas (CHARLES, 

2014). Além disso, as células que compõem o tecido ósseo são osteoblastos, osteoclastos, 

células mesenquimais osteoprogenitoras e osteócitos. 

       Os osteoclastos, responsáveis pela reabsorção do osso, são células grandes com até 

50 núcleos, sintetizadas a partir da fusão de células mononucleares e apresentam-se com uma 

borda pregueada adjacente à matriz óssea (VAN’T HOF; RALSTON, 2001; TAT et al., 2009; 

DEGUCHI et al., 2016). 

Os osteoblastos, células que sintetizam a matriz óssea, são células 

mononucleadas, de origem mesenquimal, constituída de colágeno tipo I, osteocalcina, 

osteopontina, proteoglicanas, fosfoproteínas. Tais elementos atuam, mutuamente, fornecendo 

um alicerce que permite a deposição de sais minerais (KATCHBURIAN et al., 2002). Além 

disso, essas células secretam fatores de regulação que comandam proliferação, diferenciação e 

atividade osteoblástica, como interleucina-6 (IL-6) e fatores de crescimento. Possuem, 

também,  receptores para hormônios, como triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), estrogênios, 

glicocorticoides, insulina e vitamina D (1,25-Dihidroxivitamina D3) (SODEK et al., 2000). 

A capacidade de remodelação do osso é possível pela participação dos 

osteoblastos e osteoclastos, no qual existe uma harmonia entre as atividades dessas células 

para garantir que os espaços de reabsorção produzidos pelos osteoclastos sejam preenchidos 

com a síntese da matriz óssea produzida pelos osteoblastos, logo, a homeostase óssea será 

mantida durante a remodelação (ALGATE, 2016; ZHAO, 2017). Caso a atividade 

osteoclástica prevaleça a reabsorção se transformará em uma condição patológica, como 

periodontite (SCHETT, 2009). 

O ciclo de remodelação óssea, uma série alinhada de eventos, caracterizada pela 

reabsorção seguida da formação óssea, inicia-se quando os osteoclastos secretam ácidos e 

enzimas proteolíticas na superfície óssea e promovem o processo de reabsorção do osso que 

sofreu dano. A substituição óssea inicia-se com a fase de reabsorção osteoclástica e, em 

seguida, reposição osteoblástica, no qual é sintetizado uma nova matriz óssea (VAN’T HOF; 

RALSTON, 2001; TAT et al., 2009). Entretanto, a maior parte das condições patológicas 

inflamatórias que atingem o osso, levando ao aumento da reabsorção óssea, apresentam-se 

devido ao desequilíbro no processo de remodelação, favorecendo os osteoclastos 

(TEITELBAUM, 2000).  
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Os marcadores bioquímicos de remodelação óssea são importantes na análise da 

efetividade de novos fármacos para o tratamento de doenças relacionadas ao tecido ósseo, 

pois são capazes de avaliar com maior sensibilidade as alterações do osso, retratam a 

formação ou a reabsorção óssea e são úteis no entendimento sobre fisiopatologia das doenças 

osteometabólicas (SARAIVA e LAZARETTI-CASTRO, 2002). A fosfatase alcalina óssea 

(FAO) é encontrada na membrana plasmática dos osteoblastos, e sua atividade está interligada 

com a formação óssea, além disso, encontra-se em níveis alterados na periodontite (GOES et 

al., 2012; MENEZES et al., 2012; SOUSA et al., 2016). Portanto, a medida da fosfatase 

alcalina óssea pode ser utilizada como um marcador da atividade na doença ou como um 

padrão de resposta à terapia (SARAIVA; LAZARETTI-CASTRO, 2002). 

O eixo fundamental de regulação óssea envolve a participação do RANK 

(receptor ativador NF-kB), do RANKL (ligante RANK) e da OPG (osteoprotegerina) e tem 

sido apontado como fundamental no controle da maturação dos osteoclastos. O RANKL é 

produzido pelos osteoblastos e pertence à família dos receptores do TNF. Após a ligação do 

RANKL ao seu receptor (RANK), que está localizado nas células pré-osteoclásticas, ocorre a 

diferenciação e a formação de osteoclastos maduros multinucleados, denominando tal 

processo de osteoclastogênese (NAKASHIMA et al., 2011; ALGATE et al., 2016). A 

osteoclastogênese é influenciada por uma série processos que abrangem a ação de citocinas 

pró-inflamatórias, bem como, o eixo de regulação comum RANK, RANKL e OPG. Dessa 

forma, a via RANK/ RANKL e OPG representam moléculas importantes no metabolismo 

ósseo e estão envolvidas em lesões inflamatórias (GOES et al., 2012; GOES et al., 2015; 

ANDRADE et al., 2008; COCHRAN, 2008). 

A OPG é também membro da família do TNF, produzida e liberada pelos 

osteoblastos e conhecida como fator inibidor dos osteoclastos, atuando com efeito inibitório 

do processo de maturação dos pré-osteoclastos. A OPG liga-se com alta afinidade ao RANKL 

nos osteoblastos, impedindo a ativação de RANK na superfície dos osteoclastos e inibição da 

reabsorção óssea (TAT et al., 2009).  

A ligação do RANKL ao pré-osteoclasto ocorre no estágio em que estas células de 

origem hematopoiéticas se diferenciam em unidade formadora de colônia de granulócitos e 

macrófagos (UFC-GM). Assim, na presença de fator estimulante de colônia de macrófagos 

(FSCM) ocorrerá a promoção da diferenciação de pré-osteoclastos em osteoclastos maduros. 

Porém, quando os níveis de OPG são maiores que a expressão de RANKL, OPG liga-se ao 
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RANKL, impedindo sua ligação ao seu receptor, resultando na diminuição da maturação dos 

osteoclastos e apoptose dos osteoclastos maduros (COCHRAN, 2008), ver Figura 3. 

Durante a inflamação, a osteoclastogênese pode ser modulada por citocinas pró-

inflamatórias, com aumento de RANK-L e diminuição de OPG. Portanto, a fisiopatologia da 

periodontite é fortemente influenciada pela geração de citocinas (NORA SILVA et al., 

2015;GRAVES, 2008; REID; HOLEN, 2009; GOES et al., 2012; ARAUJO et al., 2014). 

 

Figura 3 - Representação esquemática da ação do sistema RANK/RANKL/OPG.  

 

Fonte: Adaptado a partir de NORA SILVA et al., 2015. Com o aumento da ligação de RANKL ao seu receptor 

RANK (encontrado na superfície dos pré-osteoclastos) levam a fusão e diferenciação dessas células em 

osteoclastos maduros multinucleados ,e, subsequentemente, aumento da reabsorção do osso. Por outro lado, a 

ação de RANKL pode ser bloqueada pela OPG. A ligação de OPG ao RANKL impede sua interação com 

RANK, inibindo assim todos os eventos moleculares que levariam à diferenciação dos osteoclastos e reabsorção 

óssea.  

 

2.1.2 Periodontite e as citocinas  

Estudos demonstram que as citocinas são importantes mediadores relacionados à 

patogênese da periodontite, no qual níveis elevados no sulco gengival estão associadas à 

gravidade da doença. As citocinas que ganham destaque na resposta inflamatória da 

periodontite são a IL-1β e TNF-α. Estas citocinas, ao se ligarem em seus receptores 

específicos, estimulam reações de sinalização intracelular e processos catabólicos, sendo 

peças chaves no processo inflamatório. Dessa forma, tais citocinas atuam de forma direta e 

harmônica promovendo a degradação da matriz do tecido ósseo e recrutamento ou ativação de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SILVA%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26221929
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células osteoclásticas, culminando na reabsorção óssea (TOKER, 2017; MOREIRA, 2007; 

HENDERSON, 2003)  

O estímulo que desencadeia a periodontite é a presença do biofilme microbiano 

que provoca uma resposta imune-inflamatória no hospedeiro. O início e a manutenção dessa 

inflamação acontece por meio dos mediadores pro-inflamatórios como as citocinas (TNF-α e 

IL-1β) e quimiocinas (IL-8) que são continuamente produzidas por células imunes 

(TEIXEIRA et al., 2017; RIBEIRO et al., 2018).  

O efeito do TNF-α sobre a osteoclastogênese é atuar nos precursores de 

osteoclastos, promovendo o aumento da produção de M-CSF (Fator Estimulador de Colônia 

de Macrófago) e RANK-L em células mesenquimais (ZHANG, 2008; HAN et al., 2018).  

Estudos em roedores e primatas mostraram que o TNF-α desempenha papel fundamental no 

processo inflamatório, na reabsorção do osso alveolar e na perda de inserção do tecido 

conjuntivo (GARLET et al., 2006). Esses resultados corroboram com os já encontrados no 

nosso grupo de pesquisa, que demonstrou que essa citocina modula a resposta imune-

inflamatória durante o curso evolutivo da periodontite em ratos (LIMA et al., 2000; LIMA et 

al., 2004).  

A IL-1 β é sintetizada por macrófagos, células β, neutrófilos, fibroblastos e células 

epiteliais (DINARELLO, 1988; KJELDSEN et al., 1993).  A IL-1β estimula a produção de 

mediadores catabólicos do tecido conjuntivo e do osso, incluindo a própria IL-1β, IL-6, TNF-

α, prostaglandina E2 (PGE2) e metaloproteinases de matriz (MMP). Esses fatores contribuem 

para a perpetuação da degradação do tecido conjuntivo, bem como, com o recrutamento e 

ativação dos osteoclastos (BOCH et al., 2001; KARIMBUX et al., 2012; HIRANO et al et al., 

2015). Além da estimulação osteoclástica, esta citocina também exerce quimiotaxia para 

neutrófilos e macrófagos (HIRANO et al., 2015). 

A interleucina-8 (IL-8) é uma quimiocina frequentemente associada à inflamação. 

Muitos estudos demonstraram que a expressão de IL-8 está aumentada nos tecidos 

periodontais inflamados. Além disso, níveis elevados de IL-8 foram encontrados no fluido 

crevicular de pacientes com periodontite.  

Além das citocinas IL-1β, TNF- α e IL-8, a IL-6 tem sido demonstrada em tecidos 

gengivais em indivíduos com periodontite, mostrando uma correlação positiva com essa 

doença (STEFANI, 2013). A IL-6 também é um estimulador potente da diferenciação de 

osteoclastos e reabsorção óssea, como também, um inibidor de formação óssea (MOREIRA, 



 

22 

 

2007). Com isso, é possível afirmar que a IL-6 pode ser um potencial alvo na modulação do 

processo osteoclástico apresentado na periodontite (VILMA et al, 2008).  

2.1.3 Periodontite e o estresse oxidativo  

Muitos estudos experimentais têm mostrado uma associação positiva entre 

estresse oxidativo e periodontite. O estresse oxidativo é decorrente de um desequilíbrio 

persistente entre a geração de espécies moleculares intensamente reativas (oxigênio e 

nitrogênio) e susbtâncias antioxidantes, levando a um dano celular. As Espécies Reativas de 

Oxigênio (EROS) causam danos teciduais como peroxidação lipídica, dano ao DNA, dano 

proteico e oxidação de enzimas importantes, como também, agem como moléculas 

sinalizadoras ou mediadores inflamatórios (CHAPPLE e MATTHEWS, 2007).  

As substâncias antioxidantes podem efetivamente impedir a oxidação induzida 

por EROS (SIES 1997). Em condições fisiológicas, o dano tecidual pode ser prevenido pela 

ação neutralizante de substâncias antioxidantes às EROS. As EROS são neutralizados na 

célula pela ação de enzimas como a catalase (CAT), a superóxido dismutase (SOD), 

glutationa peroxidase (GSH Px), e também antioxidantes não enzimáticos como a glutationa 

reduzida (GSH) e vitaminas C e E (DAHIYA et al., 2013; TRIVEDI; LAL, 2017). Contudo, 

quando a inflamação persiste, a produção de EROS eleva-se devido à resposta do sistema 

imunológico inato, por ação dos neutrófilos e macrófagos e, com isso, a atividade 

antioxidante torna-se insuficiente para combater os altos níveis de EROS, levando ao estresse 

oxidativo e dano tecidual (MITTAL et al., 2014). 

Estudos apontam que a periodontite provoca uma produção excessiva de EROS 

no periodonto (LING et al., 2016). Com a progressão da periodontite, as EROS produzidas 

como resultado da inflamação periodontal difundem-se na corrente sanguínea provocando a 

oxidação de várias moléculas no sangue (TOMOFUJI et al., 2007). A compreensão dessa 

associação pode esclarecer a patogênese da periodontite, a sua interação com a inflamação 

sistêmica e levar a novas estratégias terapêuticas.  

2.1.4 Periodontite e óxido nítrico 

As evidências sugerem, também, a participação do radical livre, óxido nítrico, na 

resposta inflamatória da periodontite. O óxido nítrico participa de diversos processos 

fisiológicos como a modulação do tônus e da integridade cardiovascular, neurotransmissão, 

coagulação sanguínea, e atividade oxidativa que contribui para a eliminação de 

microrganismos. Por outro lado, os efeitos do óxido nítrico podem envolver a injúria tecidual 



 

23 

 

ativadas por citocinas, via produção pela NOSi e levando à redução da remodelação óssea 

(KIRZIOĞLU et al.,2018) 

A infecção bacteriana associada à resposta inflamatória na periodontite são 

potentes indutores de síntese de NO. Estudos relatam que a inibição de síntese de NO diminui 

a reabsorção óssea em modelos animais (LEITÃO et al., 2005).  Logo, o papel do NO é 

controverso, se por um lado altas concentrações de NO, tais como aquelas produzidas após 

estimulação de citocinas pró-inflamatórias, possuem potente efeito inibitório no crescimento e 

diferenciação dos osteoblastos (RALSTON et al., 1994; DAMOULIS et al., 1994). Por outro 

lado, mostraram que pequenas quantidades de NO, as quais são produzidas constitutivamente 

pelos osteoblastos, podem atuar como estimulador do crescimento e diferenciação do próprio 

osteoblasto (BUTTERY et al., 1999; MANCINI et al., 2000). 

 

2.2 Peridontite experimental em ratos  

Os modelos de animais são valiosos na busca por novos alvos farmacológicos. A 

periodontite induzida por ligadura é um modelo experimental bem estabelecido. Nesse 

modelo, a ligadura serve como depósito de biofilme dental, o que leva à periodontite, 

resultando em perda óssea (DE LIMA et al.,2000). Tal modelo animal, apesar das limitações, 

apresenta características semelhantes aos humanos, como a estrutura e a organização dos 

tecidos periodontais. É possível observar, também, as alterações clínicas e histopatológicas 

apresentadas durante a periodontite, assim como, aspectos relacionados à interação sistêmica 

envolvendo bactérias, fatores ambientais e a resposta imuno/inflamatória do hospedeiro 

podem ser avaliados de forma mais complexa em modelos animais (LEITÃO et al, 2005; 

BEZERRA et al.,2000; HAJISHENGALLIS et al.,2015; STRUILLOU et al.,2010).  

As vantagens dos estudos em modelos animais podem ser o fácil manuseio e a 

disponibilidade de variação controlada de condições fisiológicas, microbiológicas e 

imunológicas, podendo ser parâmetros utilizados para avaliar a patogênese da periodontite ou 

as ferramentas terapêuticas utilizadas nessa condição (KUHR et al., 2004; GASPERSIC et al., 

2008).  

Quando se refere às patologias periodontais, os roedores são os animais mais 

amplamente estudados nos experimentos pré-clínicos, pois suas principais vantagens são: 

tamanho, menor custo, controle da idade e características genéticas, como também, 

facilidades de manipulação e controle da microbiota. Dentre os roedores, o mais utilizado é o 

rato (Rattus novergicus albinus) (ROBINSON et al., 1991), pois a anatomia da junção 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C4%B1rz%C4%B1o%C4%9Flu%20FY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29086411
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dentogengival da região de molares é muito semelhante aquela descrita no homem, tornando o 

estudo experimental da periodontite nestes animais bastante válido (SOUZA et al., 2005). 

Nesse caso, a indução da periodontite pode ser realizada por diferentes métodos como a 

administração de uma dieta rica em sacarose, a inoculação experimental de microrganismos 

periodontopatogênicos ou a indução através da colocação de um fio de algodão posicionado 

na margem gengival, estratégia conhecida como: indução por ligadura (BEZERRA et al., 

2000; GEMMEL et al., 2002; RODINI, 2005; ABE et al., 2013). 

Algumas bactérias periodontopatogênicas utilizadas na indução da periodontite 

em ratos são Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotela 

intermédia e Fusobacterium nucleatum. Também, é possível inocular o tecido gengival com 

lipopolissacarídeos (LPS) para estimular a liberação de mediadores inflamatórios e promover 

a indução do processo inflamatório e ativação dos osteoclastos (GEMMEL et al., 2002). 

Na doença periodontal induzida por ligadura ao redor da região cervical do 

segundo molar direito haverá uma resposta à agressão mecânica provocando achatamento e 

deslocamento dos tecidos gengivais mesial e distal, bem como, o dano tecidual pela ulceração 

causada no epitélio juncional. O acúmulo gradual de biofilme associado à ruptura da 

integridade tecidual propicia o deslocamento de microrganismos em direção aos tecidos mais 

profundos, gerando processo inflamatório periodontal, que é geralmente caracterizado por 

períodos de inflamação aguda, com migração de células inflamatórias, seguidos por perda de 

tecido conjuntivo e períodos de inflamação crônica (RODINI, 2005). 

Os parâmetros clínicos e microscópicos da periodontite em ratos são semelhantes 

àqueles observados no homem, com sangramento gengival. Na análise microscópica, o 

epitélio juncional apresenta alterações graduais como formação de cristas epiteliais, ulceração 

e migração apical. Além disso, no tecido conjuntivo subjacente, ocorre destruição de fibras 

colágenas, atividade osteoclástica aumentada e presença de infiltrado inflamatório contendo 

linfócitos e macrófagos (HENNEMAN et al., 2012). 

Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa vem realizando estudos utilizando um 

modelo experimental em ratos em que a periodontite pode ser induzida, reproduzida e 

facilmente mensurável por colocação de ligadura no segundo molar superior esquerdo 

(BEZERRA et al., 2000; LIMA et al., 2000; LEITÃO et al, 2004; MARTINS et al., 2016). 

Este modelo é altamente reprodutível, no qual, a ligadura atua como um trauma mecânico 

sobre a área dento-gengival reduzindo, assim, a integridade do tecido e permitindo que haja 

interação entre biofilme bacteriano e hospedeiro, induzindo a perda óssea alveolar. Tal perda 
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óssea pode iniciar com 3 dias após a indução, atingindo um máximo entre os dias 7 e 11, e 

declinando no dia 14. Embora ocorra essa redução da perda óssea ao longo do tempo, o dano 

tissular é irreversível, comprometendo a fisiologia do sistema estomatognático (LIMA et al, 

2000). 

Além disso, é válido enfatizar que na literatura vários trabalhos foram realizados 

com ratas fêmeas e que foi assegurada a reprodução do modelo, sugerindo, portanto, que o 

nível de estrogênio não afeta a quantidade de osso alveolar, demonstrando que a indução da 

periodontite por ligadura em fêmeas reproduz os mesmos sinais clínicos e inflamatórios da 

periodontite induzida em machos (LEITÃO et al., 2005; MENEZES et al., 2012; TEIXEIRA 

et al., 2017; RIBEIRO et al., 2018). 

Desta forma, este modelo representa uma importante estratégia para o estudo da 

fisiopatologia da reabsorção óssea in vivo, uma vez que é possível quantificar a perda óssea, 

permitindo avaliar os efeitos de ferramentas farmacológicas. Tal compreensão quanto aos 

fenômenos inflamatórios envolvidos no mecanismo de lise óssea pode levar à busca por 

terapêuticas alternativas, que permitam alterar o curso evolutivo de doenças ósseas 

inflamatórias, como a periodontite. 

 

2.3 Utilização de produtos naturais pelas comunidades 

O território brasileiro abrange uma grande parte do continente sul americano e possui uma 

variedade de climas, contribuindo para o desenvolvimento de diferentes regiões biogeográficas e 

levando à uma diversidade da flora, da fauna e dos microrganismos. Através da disponibilidade de 

matéria prima, de inovação e tecnologia e da geração de negócios é possível explorar a 

biodiversidade. Diante dessa realidade, a investigação farmacológica da biodiversidade 

brasileira, a pesquisa de novos recursos genéticos e o interesse por plantas medicinais vêm 

ganhando destaque (ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2006). 

O aumento no interesse por plantas medicinais impactou no setor econômico, 

incluindo os mercados nacional e internacional, no qual do total global de US$ 320 bilhões 

em vendas anuais de produtos farmacêuticos, o mercado de fitoterápicos movimenta cerca de 

US$ 20 bilhões todos os anos (ETHUR et al 2011). 

O conhecimento sobre produtos naturais é, muitas vezes, o único recurso terapêutico de 

variadas comunidades e grupos étnicos em todo o mundo. O estudo do uso popular de recursos 

naturais de uma região contribui sobremaneira como alternativa econômica para as populações 

desfavorecidas que nela reside. O uso de plantas medicinais e os fitoterápicos estão inseridos 

entre as principais práticas terapêuticas, Alternativas-Complementares em saúde e, ao longo 
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da história, a população brasileira vem utilizando esses recursos nos seus cuidados com a 

saúde, na Medicina Tradicional ou nos programas públicos de fitoterapia no SUS, alguns com 

mais de 20 anos de existência (BRASIL, 2012), como é o caso do Programa Farmácias Vivas 

(1983), idealizado pelo professor Francisco José de Abreu Matos, no Ceará.  

Nesse cenário, as propostas e iniciativas do Ministério da Saúde para viabilizar o 

uso racional de fitoterápicos possuem um grande potencial para refletir de forma positiva na 

saúde da população e contribuir para uma maior adesão terapêutica por ser uma opção 

terapêutica segura e acessível, valorizada pela comunidade e com baixo potencial para causar 

reações adversas (ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2014). É importante acrescentar 

que a análise científica da toxicidade e eficácia de muitas plantas ainda é um fator limitante 

para que essa utilização não proporcione riscos à saúde do paciente, sendo possível constatar 

que, apesar da rica biodiversidade, a real capacidade terapêutica das plantas medicinais 

necessitam de um investigação científica (MATSUDA et al., 2010). 

O estudo dos extratos de plantas com efeito antibacteriano para uso no tratamento 

de doenças relacionadas aos tecidos orais vêm aumentando devido o crescimento do setor 

fitoterápico, a multiresistência das cepas aos antibióticos e aos efeitos colaterais apresentados 

pelos fármacos convencionais utilizados na terapia (SILVA et al., 2006; AGRA et al., 2007). 

Logo, o reconhecimento de novas fontes naturais de compostos químicos visando 

o desenvolvimento de fitofármacos trará benefícios à economia de países em 

desenvolvimento, contribuindo sobremaneira para o acesso da comunidade à medicamentos 

seguros e de baixo custo, com potencial terapêutico confirmado no aspecto científico, 

mediante a realização de pesquisas que comprovem as atividades farmacológicas e/ou 

toxicológicas, promovendo uma maior autonomia no gerenciamento de políticas de saúde 

pública (YOKOYAMA  et al., 2011). 

2.3.1 Família Fabaceae 

A família Fabaceae (ou Leguminosae) está amplamente distribuída nos 

ecossistemas florestais brasileiros, encontrada na maioria dos ambientes, em vegetações 

variadas, e podem apresentar variações interessantes de crescimento. É considerada umas das 

maiores famílias de Angiospermas, compreendendo aproximadamente 727 gêneros e 19.325 

espécies (LEWIS et al., 2005; STEVENS 2006). Sua catalogação no Brasil apresenta 200 

gêneros e 1500 espécies de leguminosas (SOUSA, LORENZI, 2005). Foram reconhecidas 

três subdivisões, como as subfamílias Caesalpinioideae, Mimosoideae e Faboideae 

(Papilinioideae) (QUEIROZ 2009; POLHILL et al. (1981). 
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A família Fabaceae podem apresentar-se como ervas, arbustos, árvores ou até 

mesmo lianas; com desenvolvimento perenes ou anuais e com grandes espécies vegetando em 

florestas ou herbáceas encontradas em campos (POLHILL et al.,1981). Em sua diversidade, 

caracterizam-se por possuir folhas compostas e alternas, com flores pentâmeras, períginas ou 

hipóginas, geralmente bissexuadas e simetria variada, flores e o fruto típico é o legume 

(CRONQUIST, 1981; SOUZA & LORENZI ,2005; STEVENS, 2006).  

A versatilidade desta família representa um destaque no setor econômico, 

podendo ser utilizada como alimento; corantes; atuam como adubos ao associarem-se a 

bactérias fixadoras de nitrogênio; forragem para animais; plantas medicinais ou ornamentais, 

utilizadas na arborização e decoração de ambientes, como a tipuana (Tipuana tipu Benth.), o 

flamboyant (Delonix regia Bojer.), a pata-de-vaca (Bauhinia variegata L.), dentre outras 

(SOUZA, LORENZI ,2005).  

2.3.2 Gênero Bauhinia 

Entre as inúmeras espécies de interesse medicinal, encontra-se as plantas do 

gênero Bauhinia (Figura 4). O gênero Bauhinia está presente na região tropical de todos os 

continentes, por isso é considerado pantropical e apresenta em torno de 500 espécies 

(SOARES, 2008).  

Os estudos fitoquimicos e farmacológicos realizados com as folhas, flores e caule 

dessas plantas indicam que as mesmas são constituídas, principalmente de glicosidios 

esteroídicos, triterpenos, lactonas e flavonoides (CECHINEL FILHO, 1998). Compostos 

flavonoides têm sido isolados e identificados de espécies B.candicans, B. forficata, 

B.guianensis, B. manca, B. purpúrea, B. reticulata, B.splendens, B.variegata (SILVA, 

CECHINEL FILHO, 2002). 

As propriedades biológicas de espécies de Bauhinia têm sido investigadas em 

estudos e demonstradas suas atividades analgésicas, diuréticas, adstringente (SHANG 2009); 

antioxidante e citotóxica (ADEROGBA et al., 2007); atividade antimutagênica (REID et al., 

2006); anti-inflamatória (RAO et al.,2008) e moduladora da resposta imune (GHAISAS et al., 

2009).  
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Figura 4. Fotos de uma espécie de Bauhinia registrado em Sobral-CE. 

 

A relevância para a biodiversidade no Brasil é destaque, visto que, estudos 

revelam que diversas espécies de Bauhinia são utilizadas na medicina popular no tratamento 

de numerosas enfermidades. Informações etnofarmacológicas apontam que o uso da Bauhinia 

galpinii tem sido empregada no tratamento da diarreia e infertilidade (SAMIE et al., 2010), 

Bauhinia variegata Linn. está associada ao tratamento de Diabetes, úlcera, disenteria e 

diarreia, e, Bauhinia petersiana Bolle utilizada na dismenorreia (PAREKH, CHANDRA, 

2007). Dentre essas espécies, encontram-se a Bauhinia pulchella e seu uso tradicional para o 

tratamento da diabetes (SILVA; CECHINEL FILHO, 2002). 

2.3.3 Bauhinia pulchella Benth. 

Bauhinia pulchella Benth. é uma planta leguminosa, nativa do Brasil, 

popularmente conhecida como “pata-de-vaca”, mororó-de-boi”, “mororó-da-chapada”, 

“embira-de-bode”. É encontrada nos estados do Piauí, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande 

do Norte, Tocantins, Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principalmente 

em regiões geográficas como Caatinga, Cerrado e Amazônia (VAZ ,2003; QUEIROZ, 2009).  

 

 

 

 

 

Fonte: Isabela Ribeiro Pinto (2019) 
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A espécie Bauhinia pulchella Benth. apresenta-se como arbusto, com folhas com 

dois lóbulos até 4,5 cm, flores com pedicelo até 1cm de comprimento, sementes 5-8 

x 3,5-5 mm, gineceu 8cm comprimento, legume deiscente, estipulas rudimentares, 

nectários extraflorais subuliformes, folhas subopositifolias, cálice fendido na antese 

em 3-5, lobos ovado-elíticos a obovados ou suborbiculados, coluna estaminal 

internamente tomentosa na região distal, indumento foliar na face inferior formado 

de tricomas curtos e apressos, até quase glabras, nervuras secundárias e terciárias 

pouco conspícuas, além disso, ovário tomentelo com tricomas glandulares (VAZ 

2003).  

 

Sousa et al. (2016) apresentaram atividade larvicida e atividade citotóxica contra 

linhagem de células cancerígenas apresentadas pelo óleo essencial da Bauhinia pulchella 

Benth. O estudo de Lopes et al. (2016) demonstraram que condensados taninos de Bauhinia 

pulchella Benth. apresentaram atividade anti-helmintica e reduziram infecções 

gastrointestinais (LOPES et al. , 2016).  

 

Figura 5. Foto de um espécime de Bauhinia pulchella em São Benedito-Ce. 

                     

Fonte: Jarbas Lima de Carvalho (2013) 

A atividade terapêutica de preparações de plantas medicinais é atribuída a 

diversos fitoquimicos (metabolitos secundários) como fenólicos, terpenoides ou alcaloides 

(AHMED, 2012). Fenolicos são fitoquimicos caracterizados pela presença do anel aromático 

contendo substituintes fenol ou polifenois. Flavonoides pertencem ao extenso grupo dos 

polifenois e possuem diversas atividades biológicas, como anti-inflamatória, anti-ulcera, anti-

cancer, antiviral, antibacteriana, antiespasmódica, neuroprotetora, redução pressão sanguínea 
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(CASSIDY, et al., (2011), anti-trombótica e anti-aterosclerotica tem sido atribuídas a esses 

compostos (MIDDLETON et al., 2000). Portanto, propriedades anti-inflamatórias, 

correlacionadas com atividade antioxidante, tem sido verificadas nessa classe de metabólitos 

(MACKENZIE et al., 2004). O reconhecimento do potencial antioxidante dos flavonoides 

pode, portanto, ser responsável por suas ações benéficas (PIETTA, 2000). 

Flavan-3-ol ou flavanol, conhecido popularmente como fisetinidol, são a classe de 

compostos mais complexas de flavonoides, variando de simples monômeros, oligômeros e 

polímeros (MENA et al., 2014). O interesse em flavan-3-ols foi despertado pela verificação 

de seu potencial benefício nos efeitos na saúde humana, observados em estudos 

epidemiológicos (BITTNER, 2013). Dentre as propriedades relevantes relatadas por essa 

classe de substâncias pode-se destacar os efeitos de fisetinidol em doenças crônicas que 

envolvem inflamação e muitas atividades biológicas evidenciadas em estudos de cultura de 

células ou modelos animais (MENA et al., 2014). Foi relatado que fisetinidol pode ser 

encontrados em cereais, legumes, frutas, legumes, cacau, uvas e maçãs (YANG et al., 2012). 

Neste sentindo, as plantas têm apresentado altas concentrações de flavan-3 ol. A ocorrência 

natural de fisetinidol no cerne de Prosopis glandulosa derivados de mecanismos de 

dimerização oxidativa de certos metabólitos foi reportada por Jacobs et al. (1983). Mena P. et 

al., (2014) apresentaram um estudo sobre duas famílias de compostos de polifenois, 

nomeados antocianinas e fisetinidol e seus efeitos na redução de processos inflamatórios.  

Estudos demonstraram que fisetinidol contribuem para a redução do estresse oxidativo devido 

a capacidade de capturar espécies reativas de oxigênio, o que pode melhorar a inflamação. 

 Uma relação inversa entre a ingestão de flavan-3-ols (monomérico e oligômico) e 

a doença cardíaca isquêmica e a incidência de cânceres também foram encontradas (ARTS, et 

al, 2000).   

Compostos de fisetinidol têm sido obtidos de frutas de R. laevigata (YOSHIDA et 

al., 1989) e raízes de Rosa henryi (YOSHIDA et al., 1992) e Rosa multiflora (PARK et 

al.,2010).  

No estudo de Carvalho (2014), a análise dos dados espectroscópicos obtidos e 

posterior comparação com registros na literatura permitiram identificar o flavonoide da classe 

das flavana-3-ol (Fisetinidol) denominado 2-(3’,4’-diidroxifenil)-cromano-3,7-diol (Figura 6). 

Tal composto foi obtido através de tratamentos cromatograficos em gel de sílica a partir do 

extrato etanólico do caule de Bauhinia pulchella Benth., coletadas em Maio de 2013, no 

município de São Benedito-Ce, Brasil. Posteriormente, após uma reação de acilação do 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mena%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25504851
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Takashi+YOSHIDA
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Kwan+Hee+Park
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Fisetinidol, obteve-se o derivado semi-sintético, Palmitato de Fisetinidol, um composto sólido 

à temperatura ambiente, mais estável quimicamente e mais apolar (Figura 7). 

 

 

                             Figura 6. Estrutura do Fisetinidol. 

 
                              Fonte: Carvaho 2014. 

 

                               Figura 7. Estrutura do Palmitato de Fisetinidol. 

 

                               Fonte: Carvaho 2014. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica, que representa um grave 

problema de saúde pública, sendo uma doença extremamente incapacitante por ocasionar 

mobilidade e perda dentária, afetando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos por essa patologia (SANZ ,VAN WINKELHOFF 2011; ARAUJO et al., 2007). 

O estudo da periodontite por meio de modelos animais que mimetizem os 

principais achados clínicos desse processo patológico poderá contribuir para o esclarecimento 

do papel da resposta imune-inflamatória do hospedeiro na evolução dessa doença, 

fomentando o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para o manejo de uma 

doença de etiopatogenia complexa e multifatorial, representando um conforto para os 

pacientes (BEZERRA et al., 2000; LIMA et al., 2000; LEITÃO et al., 2004).  

Ademais, projetos que visem estudar o perfil farmacológico de plantas medicinais 

comumente usadas pela comunidade (desde ensaios pré-clínicos de toxicidade até a validação 

de sua segurança e eficácia) devem ser considerados estratégias prioritárias pelas instituições 

nacionais de fomento à pesquisa, visto que a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (Decreto Presidencial 5.813 de 22/6/2006) apresenta como marcos conceituais: 

inclusão social e regional, desenvolvimento industrial e tecnológico, além do uso sustentável 

da biodiversidade brasileira e da valorização do conhecimento tradicional das comunidades 

tradicionais. 

Muitos estudos vêm sendo cada vez mais realizados a fim de comprovar a 

eficiência de metabólitos secundários em um sistema biológico, seja in vitro ou in vivo. E em  

paralelo, a ciência caminha com a medicina popular a fim comprová-la. E o mesmo ocorre 

com as plantas pertencentes ao gênero Bauhinia, que pela população de diferentes partes do 

mundo tem encontrado respaldo nos estudos científicos, na qual comprovam a eficácia destas 

plantas em vários modelos experimentais. Neste contexto, alguns efeitos biológicos ou 

farmacológicos, como antifúngicos, antibacterianos, analgésicos, antiinflamatórios e 

especialmente antidiabéticos, são relatados na literatura, comprovando e justificando o uso 

destas espécies na medicina popular (RAO et al., 2008; GHAISAS et al., 2009). 

Embora muitos compostos, incluindo alcaloides, terpenoides, esteroides, 

estilbenos, mas principalmente flavonoides, tenham sido isolados e identificados nestas 

espécies, são raros os estudos que relacionam tais compostos aos efeitos biológicos indicados. 

Neste sentido, o estudo da possível eficácia e segurança do Fisetinidol, um flavonoide, obtido 

a partir do extrato etanólico do caule de Bauhinia pulchella, bem como seu derivado 
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semissintético, Palmitato de Fisetinidol (obtido através de uma reação de O-acilação com 

cloreto de palmitoíla), em um modelo de periodontite em ratas poderá contribuir para a 

identificação de uma nova abordagem terapêutica para o manejo desse processo nosológico. 

Destarte, esse projeto busca contribuir para a compreensão da complexa rede de eventos 

bioquímicos que formam a base da fisiopatologia da periodontite, na perspectiva do 

desenvolvimento de opções terapêuticas que possam alterar o curso evolutivo dessa doença, 

aumentando a adesão do paciente e as chances de êxito da terapia, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida dos pacientes portadores destes processos inflamatórios crônicos. 

Contudo, este projeto também abriu um leque de possibilidades de ensaios com derivados do 

Fisetinidol, uma vez que é possível realizar a síntese do acetato, A, propanoato, B, butanoato, 

C, pentanoato, D, bem como outros ésteres, E, derivados do Fisetinidol (Figura 8). 

 

Figura 8. Possibilidades de síntese de outros derivados. 

 

Fonte: Própria autora. 
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4 HIPÓTESE 

 

1)  Fisetinidol e Palmitato de Fisetinidol reduzem perda óssea inflamatória em ratas 

com periodontite 

2)  Os animais tratados com Palmitato de Fisetinidol não apresentam sinais de 

toxicidade. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo Geral 

Avaliar a eficácia de um flavonoide (Fisetinidol) obtido do caule de Bauhinia 

pulchella e seu derivado semi-sintético (Palmitato de Fisetinidol) em um ensaio pré-clínico de 

periodontitie em ratas. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 Analisar a eficácia de Fisetinidol e Palmitato de Fisetinidol sobre a perda óssea 

alveolar em ratas submetidas à periodontite; 

 Dosar os níveis de fosfatase alcalina óssea em ratas submetidas à indução de 

periodontite e tratadas com Palmitato de Fisetinidol; 

 Dosar a atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) em tecido gengival de ratas 

submetidas à indução da periodontite e tratadas com Palmitato de Fisetinidol; 

 Estudar a participação das citocinas IL-1β e IL-8/CINC-1 em tecido gengival de ratas 

submetidas à indução da periodontite e tratadas com Palmitato de Fisetinidol; 

 Investigar por qRT-PCR a expressão gênica de IL-1β, IL-6, RANK, RANK-L e OPG 

no tecido gengival de ratas submetidas à indução da periodontite e tratadas com 

Palmitato de Fisetinidol; 

 Investigar a atividade antioxidante do Palmitato de Fisetinidol através da análise da 

atividade das enzimas Superóxido dismutase (SOD) e Catalase (CAT) e níveis de 

Nitrito/nitrato em tecido gengival de ratas submetidas à indução da periodontite; 

 Examinar a toxicidade de Palmitato de Fisetinidol em ratas submetidas à indução da 

periodontite e tratadas durante 11 dias através da análise das dosagens séricas de 

marcadores bioquímicos (fosfatase alcalina, creatinina, alanina amino transferase – 

ALT e aspartato amino transferase – AST) e análise histopatológica do coração, 

fígado, estômago e rim. 
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Solicitação de depósito de Patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade 
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073535 7  
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Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, 

Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase 

nacional do PCT 

 

Número do Processo: BR 10 2018 073535 7 

Dados do Depositante (71) 

Depositante 1 de 1 
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Nacionalidade: Brasileira 

Qualificação Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa  

Endereço: Av da universidade, 2853 - Benfica 

Cidade: Fortaleza  

Estado: CE 

CEP: 60710-780 

País:  Brasil  

Telefone: (85)3366-9434 

Fax:  (85) 3366-9941 

Email: patentes@ufc.br 
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Dados do Pedido 

 

Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI) 

Título da Invenção ou Modelo de Utilidade (54): PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPOSTO 

PALMITATO DE FISETINIDOL E SEU USO COMO AGENTE ANALGÉSICO E 

ANTIRREABSORTIVO 

Resumo: A presente invenção particularmente se aplicada insere à área 

no de campo síntese da química, orgânica, e descreve 

processo de obtenção do palmitato de fisetinidol(2) e seu uso 

como agente analgésico e antirreabsortivo. 

Figura a publicar: 5 
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PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPOSTO PALMITATO DE FISETINIDOL E 

SEU USO COMO AGENTE ANALGÉSICO E ANTIRREABSORTIVO 

Campo da invenção: 

[1] A presente invenção se insere no campo da química, particularmente aplicada à 

área de síntese orgânica, e descreve o processo de obtenção do composto 

Palmitato de Fisetinidol (2) assim obtido e seu uso como agente analgésico e 

antirreabsortivo. 

Fundamentos da invenção: 

[2] Fisetinidol(1), um flavonoide da classe das flavan-3- ol, é um metabólito 

secundário obtido a partir de espécies do gênero Bauhinia, tais como B. ungulata, B. 

pulchella, B. acuruana e B. cheilantha, pertencentes à família Fabaceae, subfamília 

Caesalpinoideae da ordem Fabales, e apresenta atividade antioxidante. O derivado 

semi-sintético palmitato de fisetinidol (2) desta invenção foi obtido a partir do 

fisetinidol (1), isolado de Bauhinia pulchella. Palmitato de fisetinidol (2) é um 

composto sólido à temperatura ambiente e mais estável quimicamente que o 

fisetinidol (1). 

[3] Diversas espécies do gênero Bauhinia são utilizadas na medicina popular no 

tratamento de enfermidades como diabetes, infecções, dor e inflamação. Estudos 

revelam que as plantas desse gênero apresentam diversas atividades tais como 

antitumoral, antipirética, anti-úlcera, antimalárica e propriedades antioxidantes. 

Essas atividades farmacológicas são atribuídas à presença de terpenos, esteroides, 

alcaloides e principalmente, flavonoides em suas composições químicas. A atividade 

citotóxica contra células cancerígenas foi apresentada pelo óleo essencial de 

Bauhinia pulchella, através da presença de constituintes como β-pineno, α-pineno, 

E-cariofileno, óxido de cariofileno. 

[4] Estudos demonstraram que substâncias derivadas do gênero Bauhinia 

apresentam ação antinociceptiva, antifúngica, antibacteriana e anti-inflamatória no 

modelo da formalina.Compostos do gênero Bauhinia,contendo flavonoides e taninos 

se mostraram eficientes em reduzir efeito nociceptivo em contrações abdominais 

induzida pelo ácido acético em ratos, atenuando as duas fases no modelo de 

formalina;além disso,apresenta atividade anti-inflamatória   em modelos de edema 

de pata induzida por histamina e carragenina através da modulação da regulação 
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ouliberação de mediadores pró-inflamatórios reduzindo, consequentemente, a 

resposta nociceptiva e inflamatória.  

 

Estado da Técnica: 

A presente invenção trata-se de um método para isolamento do fisetinidol (1) e 

obtenção de palmitato de fisetinidol (2) a partir do produto natural (1). 

[5] O processo de obtenção da presente invenção tem como vantagem a 

utilização de um flavonoide natural modificado estruturalmente em apenas um passo 

reacional, gerando o composto bioativo. O uso desse composto bioativo em ensaios 

experimentais de dor e inflamação óssea traz uma nova molécula com efeito 

analgésico e antirreabsortivo para a terapêutica da periodontite e que não apresenta 

toxicidade. A saber, a periodontite representa um grave problema de saúde pública, 

sendo responsável pela perda de dentes em adultos. O agravamento e 

cronificação do quadro clínico pode causar afastamentos no trabalho e diminuição 

das interações sociais, com consequente diminuição da qualidade de vida. Apesar 

da alta prevalência, ainda não há terapêuticas efetivas, sendo necessária a busca 

por novos fármacos, daí a importância da presente invenção, trazendo uma nova 

molécula com efeito analgésico nessa dor. 

Breve descrição da invenção: 

A presente invenção descreve o processo de obtenção do palmitato de fisetinidol (2) 

assim obtido e seu uso como agente analgésico e antirreabsortivo. 

[6] Processo de obtenção do palmitato de fisetinidol (2) caracterizado 

por compreender as etapas de: 

a) Dissolver (-)-fisetinidol (30,3 mg; 0,11 mmol)em piridina (1,5 mL) e clorofórmio 

(2 mL) à temperatura ambiente e adicionar cloreto de palmitoíla (1 mL; 3,3 mmol) e 

4,4-dimetilamino piridina (DMAP) em quantidades catalíticas; 

b) Manter a mistura reacional obtida na etapa (a) sob agitação magnética à 

temperatura ambiente por 19 horas, com monitoramento por cromatografia em 

camada delgada; 
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c) Diluir a solução obtida na etapa (b) com diclorometano (20 mL), transferir a 

mesma para um funil de separação, lavar sucessivamente com solução saturada de 

sulfato de cobre (4 x 10 mL) e solução saturada de cloreto de sódio (1 x 10 mL), 

secar com sulfato de sódio anidro; 

d) Remover o solvente do meio reacional obtido na etapa (c) em evaporador 

rotativo; e 

e) Purificar o produto reacional obtido em (d) por cromatografia em gel de sílica 

(44,33 g), utilizando-se uma mistura de hexano:acetato de etila (90:10), como 

eluente. 

[7] Composto tem fórmula estrutural: C79H134O9  e é denominado Palmitato de 

fisetinidol(2)ser para tratar dor e inflamação óssea. 

 

Breve descrição das figuras: 

[8] A Figura 1 refere-se ao esquema reacional do processo de obtenção do 

palmitato de fisetinidol (2). 

[9] A Figura 2 refere-se à estrutura molecular do palmitato de fisetinidol (2). 

[10]   A Figura 3 refere-se ao ensaio experimental que demonstra atividade 

analgésica do palmitato de fisetinidol. 

[11] A Figura 4 refere-se à avaliação da perda óssea alveolar do palmitato de 

fisetinidol. 

 

Descrição detalhada da invenção 

[12] A presente invenção trata-se de um processo de obtenção do composto 

palmitato de fisetinidol (2) que compreende as seguintes etapas: 

a) Dissolver (-)-fisetinidol (1) (30,3 mg; 0,11 mmol)em piridina (1,5 mL) e 

clorofórmio (2mL) à temperatura ambiente e adicionar cloreto de palmitoila (1 mL; 

3,3 mmol)e 4,4-dimetilamino piridina (DMAP) em quantidades catalíticas; 



 

52 
 

 

 

Dados de RMN 13C do fisetinidol (1) (CD3OD, 75 MHz):  82,96 (C-2); 68,81(C-3); 

33,10 (C-4); 131,28 (C-5); 109,47 (C-6); 157,84(C-7); 103,62 (C-8); 156,13(C-

9);112,58(C-10);132,24 (C-1’); 115,11 (C-2’); 146,22 (C-3’ e C-4’); 116,13(C-

5’);119,87(C-6’);Dados de RMN 1H do fisetinidol (CD3OD, 300 MHz):    

4,64 (d, J = 7,2 Hz, H-2); 4,00 (dt,  J= 7,6 e 5,2 Hz, H-3); 2,68 (dd, J = 15,7 e 8,0 

Hz, H-3a);2,87 (dd, J = 15,7 e 5,0 Hz, H-3b); 6,86 (s, H-5); 6,34(dd; J = 8,2 e 

2,4 Hz, H-6); 6,29 (d, J = 2,3 Hz, H-8);6,83 (d, J = 1,9 Hz, H-2’); 6,76 (d, J = 

8,0 Hz, H-5’);6,71 (dd, J = 8,2 e 1,8 Hz, H-6’). 

 

b) Manter a mistura reacional obtida na etapa (a) sob agitação magnética à 

temperatura ambiente por 19 horas, com monitoramento por cromatografia em 

camada delgada; 

c) Diluir a solução obtida na etapa (b) com diclorometano (20 mL), transferir a 

mesma para um funil de separação, lavar sucessivamente com solução saturada de 

sulfato de cobre (4 x 10 mL) e solução saturada de cloreto de sódio (1 x 10 mL), 

secar com sulfato de sódio anidro; 

d) Remover o solvente do meio reacional obtido na etapa (c) em evaporador 

rotativo; e 

e) Purificar o produto reacional obtido em (d) por cromatografia em gel de sílica 

(44,33 g), utilizando-se uma mistura de hexano:acetato de etila (90:10), como 

eluente. 

[13] Adicionalmente é objeto da presente invenção o palmitato de fisetinidol 

(2)(46,0 mg; 0,0374 mmol; 35,4%). O rendimento do produto purificado palmitato de 

Fisetinidol (2) foi de 35,4% (46,0 mg). Dados de RMN 13C do palmitato de fisetinidol 

(2)(CDCl3, 75 MHz):    77,66 (C-2); 68,83 (C-3); 130,12 (C-5); 114,59 (C-6); 153,79   

(C-7); 109,89 (C-8); 150,32 (C-9);116,44 (C-10); 136,60 (C-1’); 121,66 (C-2’); 

142,11 (C-3’); 142,22 (C-4’); 123,62 (C-5’); 124,22(C-6’); 173,08 (C=O); 172,23 

(C=O); 170,88 (C=O); 170,84(C=O); 34,42; 34,24; 34,07; 31,95; 29,73; 29,69; 

29,63;29,52; 29,48; 29,39; 29,34; 29,29; 29,24; 29,20; 29,19;29,13; 29,01; 

28,29; 24,99; 24,95; 24,92; 24,81; 22,71;14,12; Dados de RMN 1H do palmitato 
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de fisetinidol (2) (CDCl3, 300 MHz):    5,22 (d, J = 5,6 Hz, H-2); 5,34 (dd,  J= 10,8 e 

5,5, H-3); 3,06 (dd, J = 16,4 e 4,3 Hz, H-4 eq.);2,86 (s, H-5) dd, J = 16,4 e 6,0 Hz, 

H-4 ax.); 7,31 (s, H-5); 6,70 (dd, J = 8,2 e 1,8 Hz, H-6); 6,74 (sl, H-8); 7,28(d, J = 

5,1 Hz, H-2’); 7,20 (d, J = 6,9 Hz, H-5’); 7,06 (d,J = 8,2 Hz, H-6’); 2,59-2,54 (m, 10H),  

2,28 (t,  J =  7,4 Hz, 3H), 1,81-1,73(m), 1,65-1,30 (m), 0,93 (t, J = 6,7 Hz). 

 

[14] O composto N-[4-(4’-O-acetil-α-L-raminosiloxi)benzil]- 2-(piridinil-4-

carbonil)hidrazina-1-carbotioamida (MC-D7) tem aplicação como analgésico. 

Exemplo de concretização 

Avaliação da atividade analgésica do Palmitato de Fisetinidol 

[15] Foi avaliada a atividade analgésica e a redução da perda óssea alveolar do 

palmitato de fisetinidol em modelo de hipernocicepção inflamtatória induzida por 

formalina na periodontite em ratos. 

[16] Foram utilizados ratos Wistar machos com massa corpórea entre 170 a 220 g 

provenientes do Biotério Central do Campus do Pici e do Biotério Setorial da UFC – 

Campus de Sobral. 

[17] Os animais foram mantidos em caixas de plástico com livre acesso à água e 

comida a uma temperatura média de 22
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±2°C obedecendo a ciclos de claro-escuro de 12h. O experimento foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA - UFC Campus Sobral) 

(Protocolo número 12/15). Todos os esforços foram feitos para minimizar o 

sofrimento dos animais assim como o número de animais utilizados em acordo com 

as diretrizes da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 

(SBCAL/COBEA) e normas internacionais (Guide for care and use of laboratory 

animals - NIH publication 85-23, revised 1985). 

[18] A periodontite experimental (PE) foi induzida como descrito anteriormente 

(BEZERRA et al., 2002). Resumidamente, os animais foram anestesiados com 

ketamina e xilazina (90:10 mg/kg, i.p.), e um fio de sutura de nylon esterilizado (3.0 

Nylpoint, Ceará, Brasil) foi colocado em torno do segundo molar maxilar esquerdo. 

Para permitir a passagem do fio, foi utilizado um guia através dos espaços 

interproximais mesial e distal do 2º molar esquerdo do animal. Os grupos 

experimentais foram compostos por n=6. Aos 11 dias após a indução da 

periodontite, as maxilas foram removidas para análise morfométrica. Para a 

quantificação da reabsorção óssea as duas hemiarcadas foram montadas em blocos 

de cera de abelha e fotografadas em alta resolução. As imagens digitalizadas foram 

analisadas com software ImageJ® para a quantificação da perda óssea alveolar 

(LIMA et al., 2004). 

[19] Para avaliação do comportamento nociceptivo, salina (50µL) ou formalina 

0,5% (50µL) foram aplicadas na região do lábio superior esquerdo do animal. O 

procedimento ocorreu entre 6:00 e as 16:00 em uma sala silenciosa mantida a 23 ± 

2°C (Rosland, 1991). Os ratos foram colocados individualmente por 10 minutos em 

uma câmara de madeira espelhada (30 x 30 x 30 cm) com vidro na parte frontal para 

minimizar o estresse. Após anestesia com isoflurano (3%, 30s), cada animal recebeu 

50 μL de formalina (0,5%), dissolvido em solução salina estéril, ou 50 μL de solução 

salina (0,9%) no lábio superior esquerdo. A injeção foi realizada com uma agulha de 

calibre 30 conectada a uma seringa de Hamilton de 50μL de acordo com o método 

descrito anteriormente (Clavelou et al., 1995). Após os ratos recuperarem a 

consciência, aproximadamente 30s, voltaram à câmara de teste para um período de 



 

55  

 

observação de 45 minutos. Um examinador treinado avaliou as respostas 

nociceptivas através do número total acumulado de segundos que o animal utilizou 

esfregando a região orofacial de forma assimétrica com a parte dianteira ou traseira 

ipsilateral e do número de levantadas de cabeça. Todos os testes usaram o estudo 

duplo-cego em que a pessoa que injetou as soluções não será a mesma pessoa que 

avaliou as respostas comportamentais (Luccarini et al., 2006). 

[20] Um primeiro grupo de animais passou pelo procedimento descrito acima e 

recebeu solução salina a 0,9% (1 mL/200 g de peso) via oral durante 11 dias e 

recebeu à injeção de solução salina a 0,9% (50 μL) no lábio superior esquerdo, 

correspondendo ao grupo salina utilizado como controle, representado em branco no 

gráfico da figura 3. 

[21] Um segundo grupo de animais passou pelo procedimento descrito acima e 

recebeu solução salina a 0,9% (1 mL/200 g de peso) via oral durante 11 dias e 

recebeu à injeção de formalina 0,5% (50 μL) no lábio superior esquerdo, 

representado em branco na segunda coluna no gráfico da figura 3, e foi nomeado 

como Grupo Salina+Formalina 0,5%. 

[22] Um terceiro grupo de animais passou pelo procedimento descrito acima, 

foram submetidos a DP e receberam solução salina a 0,9% (1 mL/200 g de peso) via 

oral durante 11 dias e injeção de formalina 0,5% (50 μL) no lábio superior esquerdo, 

representado em branco na terceira coluna no gráfico da figura 3, e foi nomeado 

como Grupo DP (Doença Periodontal+Formalina 0,5%). 

[23] Outros dois grupos de animais foram submetidos a DP e receberam cada 

grupo uma dose diferente de palmitato de fisetinidol durante 11 dias. Após esse 

período, receberem a injeção de Formalina do modo descrito acima. Foi 

administrado durante 11 dias palmitato de fisetinidol nas doses de 0,01 ou 0,1 mg/kg 

por via oral, em dois grupos de animais, respectivamente, representado nas colunas 

em preto no gráfico da figura 3. 

[24]      Os grupos descritos acima foram submetidos a avaliação da perda óssea 

alveolar. As doses de palmitato de fisetinidol (0,01 ou 0,1 mg/kg, via oral), em dois 

grupos, respectivamente, estão representados nas colunas em preto no gráfico da 
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figura 4. 

 

Ensaio de toxicidade subcrônica 

[25] Foi realizado também ensaio de segurança do palmitato de fisetinidol para 

avaliar e mensurar se o composto apresentava alguma toxicidade, local ou 

sistêmica, assim como morbimortalidade. 

[26]    A toxicidade subcrônica (doses repetidas), que consistiu na administração 

dose de 0,01 ou 0,1 mg/kg palmitato de fisetinidol, (via oral), de acordo com o peso 

do animal, durante 14 dias consecutivos, no mesmo horário. A observação dos 

mesmos parâmetros comportamentais de morbimortalidade foi realizada, porém 

durante 15 minutos seguidos diariamente, subsequentemente à administração do 

palmitato de fisetinidol ou substância controle. Visando observar se houve alterações 

de comportamento que pudessem indicar morbidade e também mortalidade, a saber: 

piloereção, agressividade, sonolência, contorção abdominal, lambidas, cambalhotas, 

agitação, pulsão sexual, perda de peso e morte (VAL et al., 2014). 

[27] No 15º dia os animais foram anestesiados com quetamina+xilasina e, em 

seguida, os animais foram eutanasiados. A fim de avaliar alterações não detectáveis 

a olho nu ou por meios laboratoriais naqueles animais que não apresentaram 

alterações comportamentais, foi realizada, após a eutanásia, a remoção do coração, 

fígado, baço e rim para a realização da análise microscópica por patologista, 

realizadas em microscópio óptico acoplado a um sistema de captura de imagens 

digitais. Os aumentos utilizados foram: 100x, para aspectos morfológicos gerais e 

400x, para análise detalhada dos eventos histológicos, tanto celulares quanto na 

matriz extracelular (MEC), com análise cega de grupos experimentais (fármacos-

teste), seguindo a norma ISO 10993-11. A Figura 5 mostra a taxa de sobrevida dos 

animais. O grupo 0,01 ou 0,1 mg/kg palmitato de fisetinidol e Salina (ambos) não 

apresentaram mortalidade nos animais.O palmitato de fisetinidol não apresentou 

nenhuma morte, o que significa este derivado pode ser considerado seguro para o 

uso em experimentos e possivelmente em humanos.Para saber se o uso do 
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palmitato de fisetinidol em repetidas poderia causar alterações no comportamento 

que possam estar relacionadas à taxa de mortalidade, as alterações 

comportamentais durantes os 14 dias foram avaliadas. A Tabela 1 mostra as 

alterações comportamentais. Os grupo 0,01 ou 0,1 mg/kg de palmitato de fisetinidol 

não apresentaram alterações comportamentais, de maneira semelhante ao grupo 

controle Salina. 

[27] Para corroborar com estes dados foi realizada a análise histopatológica de 

quatro órgãos, a saber: coração, baço, fígado e rim. 

[28]  A Figura 6 mostra que nos órgãos animais dos grupos tratados com Salina e 

doses 0,01 ou 0,1 mg/kg de palmitato de fisetinidol não apresentaram sinais de 

toxicidade ou mortalidade. Os órgãos tiveram sua morfologia geral preservada. 

Coluna 1: estômagos dos grupos Salina e doses de 0,01 ou 0,1 mg/kg de palmitato 

de fisetinidol. Os parâmetros avaliados como edema, perda de células, lesão 

hemorrágica e infiltrado inflamatório não apresentaram alterações no grupo salina. A 

análise da mucosa gástrica dos animais tratado com as doses 0,01 ou 0,1 mg/kg de 

palmitato de fisetinidol apresentou discreta perda de células, contudo os outros 

parâmetros analisados não houve alterações significativas quando comparado ao 

animal não tratado (DP+FORMALINA), que apresentou significativa perda de 

células(círculo preto) e edema (círculo azul). Coluna 2: coração dos grupos salina e 

0,01 ou 0,1 mg/kg de Palmitato de fisetinidol. No grupo salina, os cardiomiócitos 

apresentaram aspectos morfológicos dentro do padrão de normalidade. O grupo 

tratado com 0,1 mg/kg de palmitato de fisetinidol apresentou poucas áreas 

hemorrágicas. Em relação aos grupos tratado com 0,1 ou 0,01 os parâmetros como 

presença de vasos congestos e tumefação celular encontraram-se dentro da 

normalidade. Coluna 3: fígado dos grupos salina e doses 0,01 ou 0,1 mg/kg de 

palmitato de fisetinidol. O grupo tratado com 0,1 mg/kg de palmitato de fisetinidol 

apresentou poucos vasos congestos (setas azuis, quando houver). Porém, em 

relação à presença de áreas hemorrágicas e de tumefação celular, os grupos 

tratados com doses de 0,01 ou 0,1 mg/kg de palmitato de fisetinidol foram 

semelhantes ao grupo salina e não apresentaram alterações morfológicas. Coluna 4: 
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rim dos grupos Salina e doses 0,01 ou 0,1 mg/kg de palmitato de fisetinidol. O grupo 

tratado com 0,01 mg/kg de palmitato de fisetinidol apresentou alguns vasos 

congestos. O grupo tratado com a dose de 0,1 mg/kg de palmitato de fisetinidol 

apresentou-se dentro do padrão morfológico de normalidade. 

[29] O quadro 1 refere-se às alterações comportamentais nos animais durante o 

ensaio de segurança. 

Alterações 

Comportamentais 

Salina (Nº de 

animais que 

apresentaram 

alterações) 

0,01 mg/kg de 

palmitato de 

fisetinidol 

(Nº de 

animais que 

apresentaram 

alterações) 

0,1 mg/kg de 

palmitato de 

fisetinidol 

(Nº de 

animais que 

apresentaram 

alterações) 

Piloereção - - - 

Agressividade - - - 

Sonolência - - - 

Contorção 

Abdominal 

- - - 

Lambidas - - - 

Cambalhotas - - - 

Agitação - - - 

Pulsão Sexual - -  

Perda de Peso - -  

Morte - -  
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REIVINDICAÇÕES 

[1] Processo de obtenção do palmitato de fisetinidol (2)  caracterizado por 
compreender as etapas de: 

a) Dissolver (-)-fisetinidol (30,3 mg; 0,11 mmol)em piridina (1,5 mL) e clorofórmio 

(2 mL) à temperatura ambiente e adicionar cloreto de palmitoíla (1 mL; 3,3 mmol) e 

4,4-dimetilamino piridina (DMAP) em quantidades catalíticas; 

b) Manter a mistura reacional obtida na etapa (a) sob agitação magnética à 

temperatura ambiente por 19 horas, com monitoramento por cromatografia em 

camada delgada; 

c) Diluir a solução obtida na etapa (b) com diclorometano (20 mL), transferir a 

mesma para um funil de separação, lavar sucessivamente com solução saturada de 

sulfato de cobre (4 x 10 mL) e solução saturada de cloreto de sódio (1 x 10 mL), 

secar com sulfato de sódio anidro; 

d) Remover o solvente do meio reacional obtido na etapa (c) em evaporador 

rotativo; e 

e)   Purificar o produto reacional obtido em (d) por cromatografia em gel de sílica 

(44,33 g), utilizando-se uma mistura de hexano:acetato de etila (90:10), como 

eluente. 

 

[2] Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o 

fisetinidol (1) apresenta dados de RMN 13C (CD3OD, 75 MHz):  82,96 (C-2); 

68,81(C- 3); 33,10 (C-4); 131,28 (C-5); 109,47 (C-6); 157,84(C-7); 103,62 (C-8); 

156,13 (C-9); 112,58 (C-10); 132,24 (C-1’); 115,11 (C-2’); 146,22 (C-3’ e C-4’); 

116,13 (C-5’); 119,87 (C-6’) e de RMN 1H (CD3OD, 300 MHz):  4,64 (d, J = 7,2 Hz, 

H-2); 4,00 (dt, J = 7,6 e 5,2 Hz, H-3); 2,68 (dd, J = 15,7 e 8,0 Hz, H-3a); 2,87 (dd, J 

= 15,7 e 5,0 Hz, H-3b); 6,86 (s, H-5); 6,34 (dd; J = 8,2 e 2,4 Hz, H-6); 6,29 (d, J 

=2,3 Hz, H-8); 6,83 (d, J = 1,9 Hz, H-2’); 6,76 (d, J = 8,0Hz, H-5’); 6,71 (dd, J = 8,2 

e 1,8 Hz, H-6’). 

[3] Composto caracterizado por ser obtido de acordo com o processo definido 

nas reivindicações 1 e 2 e ter a fórmula estrutural C79H134O9 

[4] Composto, de acordo com a reivindicação 3 caracterizado  
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por denominado palmitato de fisetinidol (2). 

[5] Composto, de acordo com as reivindicações 3 ou 4 caracterizado apresenta 

dados espectroscópicos de RMN 13C)(CDCl3, 75 MHz):  77,66 (C-2); 68,83 (C-3); 

130,12 (C- 5); 114,59 (C-6); 153,79 (C-7); 109,89 (C-8); 150,32 (C- 9);116,44 (C-10); 

136,60 (C-1’); 121,66 (C-2’); 142,11 (C- 3’); 142,22 (C-4’); 123,62 (C-5’); 124,22 (C-

6’); 173,08 (C=O); 172,23 (C=O); 170,88 (C=O); 170,84 (C=O); 34,42; 34,24; 34,07; 

31,95; 29,73; 29,69; 29,63; 29,52; 29,48; 29,39; 29,34; 29,29; 29,24; 29,20; 29,19; 

29,13; 29,01; 28,29; 24,99; 24,95; 24,92; 24,81; 22,71; 14,12 e de RMN 1H (CDCl3, 

300 MHz):    5,22 (d, J = 5,6 Hz, H-2); 5,34 (dd,  J= 10,8 e 5,5, H-3); 3,06 (dd, J = 

16,4 e 4,3 Hz, H-4 eq.);2,86 (s, H-5) dd, J = 16,4 e 6,0 Hz, H-4 ax.); 7,31 (s, H-5); 

6,70 (dd, J = 8,2 e 1,8 Hz, H-6); 6,74 (sl, H-8); 7,28(d, J = 5,1 Hz, H-2’); 7,20 (d, J = 

6,9 Hz, H-5’); 7,06 (d,J = 8,2 Hz, H-6’); 2,59-2,54 (m, 10H), 2,28 (t, J = 7,4 Hz,3H), 

1,81-1,73 (m), 1,65-1,30 (m), 0,93 (t, J = 6,7 Hz). 

[6] Uso do composto conforme definido nas reivindicações 3 a 5  caracterizado 

por ser para tratar algia. 

[7] Composto caracterizado por compreender a fórmula estrutural 

C79H142O9 

[8] Composto, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por ser para 
tratar algia. 
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Figura 5 

 

 

Figura 6 

Salina 

0,01 mg/kg e 0,01 

mg/kg Palmitato de 

Fisetinidol 
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  1/1 

RESUMO 

PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPOSTO PALMITATO DE FISETINIDOL E 

SEU USO COMO AGENTE ANALGÉSICO E ANTIRREABSORTIVO 

A presente invenção se insere no campo da química, particularmente aplicada à 

área de síntese orgânica, e descreve processo de obtenção do palmitato de 

fisetinidol (2) e seu uso como agente analgésico e antirreabsortivo. 



Petição 870180151694, de 14/11/2018, pág. 66/33 

 
 
 

66 
 

 

 

  SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGRU (CONSULTA GUIA DE 

RECOLHIMENTO DA UNIAO 08/11/18 14:27 M17162JO

 USUARIO : RUTH 

DATA EMISSAO : 31Out18 TIPO : 1 - PAGAMENTO NUMERO : 

2018GR800240 

UG/GESTAO EMITENTE : 153045 / 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 

UG/GESTAO FAVORECIDA : 183038 / 18801 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  

INDU 

RECOLHEDOR : 153045   GESTAO : 15224 

CODIGO RECOLHIMENTO : 72200 - 6 COMPETENCIA: OUT18

 VENCIMENTO: 01Nov18 DOC. ORIGEM: 

153045 / 15224 / 2018NP002813 PROCESSO 

: 52753/2018-69 RECURSO : 1 

(=)VALOR DOCUMENTO:70,00 

DESCONTO/ABATIMENTO: 

(-

)OUTR

AS 

DEDU

COES : (+)MORA/MULTA : 

(+)JUR

OS/EN

CARG

OS : (+)OUTROS ACRESCIMOS : 

(=)VALOR TOTAL : 70,00 

NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 00029409161811403157 

CODIGO DE BARRAS : 89610000000 0 70000001010 3 95523127220 9 

00360640000 4 OBSERVACAO 

Valor ref a patentes ref a nosso numero 29409161811403157 conf processo 

52753/ 2018-69. 

LANCADO POR : 67265740378 - ATILA UG : 153045

 31Out2018 14:15 

PF1=AJUDA PF3=SAI PF2=DADOS ORC/FIN PF4=ESPELHO PF12=RETORNA 



 
 
 

67 
 

 

 



68 

 



69 
 

 

7 CAPÍTULO II 

 

 

The semi-synthetic molecule (-)-fisetinidol palmitate from Bauhinia pulchella reduces 

inflammatory osteolysis in a ligature-induced periodontits in rats 
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ABSTRACT 

Periodontitis is an infectious inflammatory disease, which has alveolar bone loss as a 

hallmark, culminating in tooth loss. A growing body of research suggests that the host 

immune and inflammatory response to the microbial challenge can lead to the generation of 

inflammatory mediators (cytokines, nitric oxide, and reactive oxygen species) shifting the 

homeostatic balance of bone formation and resorption in favour of bone loss. Many species of 

the Bauhinia genus have been widely used in folk medicine as analgesic, anti-inflammatory 

and antioxidant. Several classes of compounds have been isolated from Bauhinia species, 

especially flavonoids. (-)-Fisetinidol palmitate is a semi-syntetic derived of Fisetinidol, a 

flavonoid of the class of flavan-3-ol, which was obtained from the ethanolic extract of the 

stem of Bauhinia pulchella. Therefore, this study aimed to evaluate the efficacy of (-)-

fisetinidol palmitate on inflammatory osteolysis in the ligature-induced periodontits in Wistar 

rats. Also, it was evaluated the effects of (-)-fisetinidol palmitate on inflammation, oxidative 

stress and safety in this animal model. Periodontitis was induced via a nylon thread ligature 

(3.0) around the second upper left molars. Rats were treated (per os) once a day during 11 

days with (-)-fisetinidol palmitate (0.01 or 0.1 mg/kg) or saline vehicle. At the 11th day, rats 

were terminally anesthetized and the maxillae were excised for morphometric analysis 

(ImageJ® software). The gingival tissue were collected to quantify IL-1β and IL-8/CINC-1 by 

ELISA; nitrite/nitrate levels, myeloperoxidase (MPO), superoxide dismutase (SOD) and 

catalase (CAT) activity by spectrophotometric assay; IL1-β, IL-6, RANK/RANK-L, and OPG 

by qRT-PCR. In addition, at 11th day samples from peripheral blood were collected to 

evaluate the levels of total alkaline phosphatase (TALP), bone alkaline phosphatase (BALP), 

transaminases (AST, ALT), and creatinine. Data were analyzed using ANOVA followed by 

Tukey or Games-Howell or by Kruskall-Wallis test followed by Dunn's test (P <0.05), when 

appropriate. (-)-Fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) reduced alveolar bone loss. (-)-fisetinidol 

palmitate (0.1 mg/kg) increased BALP, SOD and CAT activity; also, it decreased IL1-β, IL-

8/CINC-1, nitrite/nitrate levels and MPO activity. (-)-Fisetinidol palmitate was also able to 

reduce the gene expression of IL1-β, IL-6, RANK, and RANK-L, and increased the 

expression of OPG. No statistical differences (P> 0.05) were observed in the ALT, AST and 

FAT levels among groups. These data suggest that (-)-fisetinidol palmitate had anti-resorptive 

effects in a pre-clinical trial of periodontitis in rats. 

KEY-WORDS: Periodontitis. Bauhinia pulchella. Flavonoids. Bone resorption. Oxidative 

Stress. Cytokines. 
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INTRODUCTION 

 

Periodontitis is an infectious inflammatory disease, which has alveolar bone loss 

as a hallmark, culminating in tooth loss (RODRÍGUEZ-LOZANO  et al., 2019). It is qualified 

as a major public health problem due to its high prevalence and incidence in all regions of the 

world (ALBANDAR, 1992).  

Although the pathophysiology of periodontitis is still not completely elucidated, a 

growing body of research suggests that the host immune and inflammatory response to the 

microbial challenge can lead to the overprduction of inflammatory mediators (cytokines, 

nitric oxide, and reactive oxygen species) shifting the homeostatic balance of bone formation 

and resorption in favour of bone loss (LING et al., 2016; TEIXEIRA et al., 2017; RIBEIRO 

et al., 2018).  

Thus, considering the complex etiopathology of periodontitis several approaches 

have been used for its treatment, which includes mechanical therapy, surgical intervention, 

and chemotherapeutic agents, such as: antibiotics and host response modulating agents (non-

steroidal anti-inflammatory drugs and anti-resorptive agents) which may reduce excessive 

levels of inflammatory mediators and osteoclast activity (KRAYER et al., 2010; SLOTS, 

2017). Although these pharmacological agents may benefit select patient groups, its utility for 

periodontitis remains unresolved because of the unclear risk-benefit ratio. Thus, in an attempt 

to overcome these controversies, the investigation for newer and safer therapeutic agents 

continues. 

Phytochemicals isolated from plants are considered good alternatives to 

pharmacology study. Bauhinia pulchella (genus Bauhinia and family Fabaceae- 

Caesalpinioideae) is widely distributed in Brazil, popularly known as “pata-de-vaca” and it 

has been used in folk medicine as an anti-inflammatory agent. Several classes of compounds 

have been isolated from Bauhinia species especially flavonoids (CECHINEL FILHO, 1998). 

Particularly, our research group synthesized a semi-syntetic derived, (-)-fisetinidol palmitate, 

from a flavonoid (Fisetinidol) obtained from the ethanolic extract of the stalk of the Bauhinia 

pulchella.  

Therefore, this study aimed to evaluate the efficacy of the semi-syntetic (-)-

fisetinidol palmitate on bone loss in the ligature-induced periodontits in Wistar rats. Also, it 

was investigated the putative mechanism of action of (-)-fisetinidol palmitate in this rat 

model. Further, a systemic evaluation of the sub-chronic toxicity of (-)-fisetinidol palmitate 

was also performed. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%25C3%25ADguez-Lozano%20B%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30658685
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MATERIAL E METHODS 

 

Plant material  

The stem of the species Bauhinia pulchella Benth. were colleted in May 2013, in 

the São Benedito city, Ceará state, Brazil. The geographic coordinates are 4º 4’54’’ S, 40º 50’ 

21” O.  A voucher specimen has been identified by Prof. Edson Pereira Nunes (Federal 

University of Ceara) and deposited in the Prisco Bezerra Herbarium of Federal University of 

Ceara, with the number 54266. (CARVALHO, 2014). 

 

Extraction and isolation of (-)-fisetinidol   

Air-dried and finely powdered stalk (3.6 Kg) was extracted with EtOH (4 x 12 L) 

at room temperature for 48 h each time. The ethanol solution was concentrated under reduced 

pressure to yield the EtOH extract (368.3 g). A portion of EtOH extract (100.6 g) was 

dissolved in a mixture of MeOH:H2O (1:1 v/v) and extracted with EtOAc (4 x 300 mL) to 

give a dark residue (36.7 g). Part of EtOAc-soluble fraction (34.7 g) was subjected to silica 

gel column chromatography eluted with n-hexane, n-hexane/EtOAc (9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1, 

3:7), EtOAc, EtOAc/MeOH (9:1) and MeOH to yield 43 fractions (100 ml each), which after 

TLC analysis were combined into 31 fractions (F1-F31). A precipitate (4.0 g) was obtained 

from the fraction F9 (EtOAc) and characterized as fisetinidol (1). 

 

Acylation of (-)-fisetinidol  

(-)-Fisetinidol (30.3 mg, 0.11 mmol) was placed in a round-bottomed flask 

equipped with a magnetic stirrer. Palmitoyl chloride (1 mL, 3.3 mmol), 4-N,N-dimethylamino 

pyridine (2.68 mg, 0.022 mmol),  pyridine (1.5 mL) and chloroform (2 mL) were added to the 

flask. The mixture was magnetically stirred at room temperature for 19 h. After the 

completion of the reaction, CH2Cl2 was added, and the mixture was washed with saturated 

CuSO4 solution and then with saturated NaCl solution. The organic phase was separated, 

dried over Na2SO4, and concentrated under reduced pressure. The crude product was purified 

by silica gel column chromatography eluted with n-hexane/EtOAc (9:1) to give (-)-fisetinidol 

palmitate (2) (46.0 mg, 0.0374 mmol, 35.4% yield). 

Animals 

Wistar rats (180-240 g), provided by the Animal Care Unit of the Federal 

University of Ceará (UFC - Fortaleza, Brazil), were randomly housed in appropriate plastic 
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cages at 23 ± 2 °C with a 12-hours light-dark cycle (light from 06:00 AM to 6:00 PM), and 

had access to water and food ad libitum. Rats were allocated in groups of six animals and 

handled with special care to avoid environmental disturbances. The study was conduct in 

accordance with the guidelines from the Brazilian Society of Laboratory Animal Science 

(SBCAL). Institutional Animal Care and Use Committee at School of Medicine, Federal 

University of Ceará, Sobral, Ceará, Brazil, approved all the experiments under the registration 

number 12/2015. 

 

Induced Periodontits 

Periodontitis-challenge was performed as previously described (BEZERRA et al., 

2002). Briefly, the rats were anesthetized with ketamine:xylazine (90:10 mg/kg; i.p.) and a 

sterilized nylon suture thread (3.0 Nylpoint, Ceará, Brazil) was placed around the cervix of 

the second left maxillary molar. Thus, the rats were divided into the following groups: non-

ligated (naive - animals not subjected to periodontitis); ligature + vehicle (saline); and ligature 

+ (-)-fisetinidol palmitate (0.01 or 0.1 mg/kg). Groups received (per os) vehicle or (-)-

fisetinidol palmitate 1 hour before periodontitis induction and once a day during 11 days.  

 

Measurement of Alveolar Bone Loss 

After 11 days of periodontitis-challenge, the maxillae were excised and fixed in 

10% buffered formalin for 24 hours. Then, both maxillary halves were defleshed and kept in 

8% sodium hypochlorite during 4 hours (PIMENTEL et al., 2012).  After that, the specimens 

were washed in running water and stained with methylene blue (1%) to differentiate bone 

from teeth, fixed in a piece of wax with their occlusal planes parallel to the ground and long 

axes perpendicular to the camera and photographed with a 6.1-megapixel digital camera 

(Canon® 60D). Digital images were processed with ImageJ® software for measurement of 

ABL as described previously (KUHR et al., 2004). The buccal area (mm2) corresponding to 

the exposed roots of the molars were calculated and subtracted from the correspondent area 

(mm2) of the normal group.  

 

Plasma Bone Alkaline Phosphatase (BALP) 

Blood samples were collected from the retro-orbital plexus under anesthesia with a 

mixture of ketamine and xylazine (90:10 mg/kg; i.p.) on the 11th day in order to obtain 

plasma concentration of alkaline phosphatase using the thermo-activation method, as 
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previously described (WHITBY; MOSS, 1975). The samples were heated up to 56°C for 10 

minutes. Serum levels of BALP (a thermosensitive isoform of the total alkaline phosphatase, 

TALP) were calculated by subtracting the concentration of the heated alkaline phosphatase in 

serum from the concentration of TALP in serum. The analysis was performed according to the 

manufacturer’s instructions (Labest, Lagoa Santa, MG, Brazil).  

 

MPO activity 

MPO activity was analyzed in gingival tissues collected at 6th hour of periodontitis-

challenge, as described by Bradley et al. (1982). The results were expressed as MPO 

activity/mg tissue. 

 

Cytokines dosage 

 IL-1β and IL-8/CINC-1 levels were evaluated in gingival samples using commercial 

kits DuoSet ELISA (R&D Systems Inc., MN, USA) using respective standard curves. All kits 

were used according manufacturer’s instructions. Results were shown as picogram/ml 

(pg/ml).  

 

qRT-PCR Analysis of IL-1β,IL-6, RANK, RANK-L e OPG 

Total RNA was extracted from gingivae tissues using the TRIzol reagent 

(Invitrogen, São Paulo, Brazil). The RNA concentration was estimated by reading the 

absorbance at 260 nm and was checked for purity at 280 nm in a spectrophotometer 

(Amersham Biosciences, Cambridge, England). For each sample, the RNA concentrations 

used to synthesize cDNA were adjusted to 1,000 ng/mL. Before the reverse transcription 

reaction, samples of RNA were incubated for 5 min at 70 ◦C and then cooled in ice. The 

reverse transcription was performed in a total volume of 20μL composed of 10μL of sample 

RNA, 4μL reverse transcriptase buffer (Invitrogen), 8 units RNAsin, 150units of reverse 

transcriptase Superscript III, 0.036U randomprimers, 10 mM DTT and 0.5 mM of each dNTP 

(Invitrogen). The mixture was incubated at 42◦C for 1 h, subsequently at 80◦C for 5 min and 

finally stored at −20◦C. The negative control was prepared under the same conditions but 

without addition of reverse transcriptase. Quantitative real-time polymerase chain reaction 

(qRT-PCR) was performed in triplicate to determine the gingival levels of mRNA for IL-1β, 

IL-6, RANK, RANK-L and OPG. Each reaction contained 10μL of SYBR©Green Master 

Mix (Applied Biosystems, Warrington, UK), 7.3μL of ultra-pure water, 1μL of cDNA and 

0.5μM of each primer and was performed in StepOne Real-Time PCR (Applied Biosystems, 
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Warrington, UK) thermocycler. The thermal cycling profile for the first round of qRT-PCR 

was initial denaturation and activation of the polymerase for 10 min at 95◦C, followed by 40 

cycles of 15s at 95◦C, 30 s at 58◦C, and 30 s at 72◦C. The final extension was for 10 min at 

72◦C. The primers were designed by using the PrimerQuestR© Tool 

ttps://www.idtdna.com/Primerquest/Home/Index. The primers used in this study are shown in 

Table 1. The glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) was used as endogenous 

control for normalization of messenger RNA expression. The specificity of each primer pair 

was confirmed by melting curve analysis of qRT-PCR products. Relative quantifications of 

mRNA were carried out using the comparative threshold (CT) cycle method. The delta-delta-

Ct method was used to transform the Ct values into normalized relative expression levels 

(Livak and Schmittgen, 2001). 

 

Table 1. Description of biomarkers, gene, primer sequences and NCBI accession 

numbers. 

Biomarkers Gene Primer sequence (5’-3’) NCBI 

 

IL-1β S-TGCTGTCTGACCCATGTGAG/ A-CCAAGGCCACAGGGATTTTG NM_031512.2  

IL-6 S- CATTCTGTCTCGAGCCCACC/ A- GCAACTGGCTGGAAGTCTCT NM_012589.2  

Bone makers RANK S-AGGGAAAACGCTGACAGCTAA /A-CCAACACAATGGTCCCCTGA NM_001271235.1  

 RANK-L S- GCCAACCGAGACTACGGCAA / A- GAACATGAAGCGGGAGGCG NM_057149.1 

 OPG S- CCTAGAGAGAAATGTCGTAGGA/ A- CATTCCACACTGGAAACCTGA NM_012870.2 

Reference gene GAPDH S-GGACCAGGTTGTCTCCTGTG A-CATTGAGAGCAATGCCAGCC NM_017008.4  

 

SOD and CAT assessment 

 Superoxide dismutase (SOD) and Catalase (CAT) were performed to analyzed 

oxidative stress. SOD activity was assayed as described previously (BEAUCHAMP, 

FRIDOVICH, 1971). CAT activity has as principle the measurement of O2 production rate and 

H2O in proportion of H2O2 (MAEHLY, CHANCE, 1954). The SOD concentration was 

expressed as µSOD/µg protein. CAT activity was estimated according methods described 

previously by Maehly and Chance (1954).  

 

NO production 

Samples of gingival tissue were collected and stored at -80º C. For total 

nitrite/nitrate dosage analysis, it was performed by Griess reaction (DING et al., 1988). The 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=158186735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=451958166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=403420621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=402691727
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results obtained were compared with those obtained for standard curve and expressed in NOx 

(μM). 

 

Subchronic Toxicity Evaluation 

Body mass, organ weight alteration and biochemical and histopathological 

parameters were evaluated in animals treated once a day during 11 days with a single dose of 

(-)-fisetinidol palmitate. Peripheral blood samples were collected in order to obtain 

biochemical analysis (aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) 

levels and creatinine (Katal Biotechnology Industry and Trade LTDA, Belo Horizonte, MG, 

Brazil). Rats were terminally anesthetized and liver, kidney, heart, and stomac were removed 

for histopathological analysis (H&E).  

 

Statistical analysis 

All data were normalized using the Shapiro-Wilk normality test. Results were showed 

as mean±standard error (SEM) or as median, when appropriate. ANOVA followed by the 

Tukey test or Games-Howell test were used to compare the means and the Kruskal-Wallis and 

Dunn tests were used to compare the medians. P <0.05 was considered significant. Analyzes 

were performed using IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Software Armonk, 

NY or GraphPad Prism 6, San Diego, CA, USA. 

 

RESULTS 

 

Effect of (-)-fisetinidol palmitate on alveolar bone loss 

The animals pretreated with 0.1 mg/kg of (-)-fisetinidol palmitate revealed a 

significant decrease on alveolar bone loss (1.17±0.38), when compared with unchallenged 

group (3.35±0.18). In addition, periodontitis-challenged group caused a significant decrease 

in BALP serum concentrations (30.41±1.69 U/L), which was prevented by (-)-fisetinidol 

palmitate (0.1 mg/kg) (115.56±6.89) (Figure 1 A-B). 

 

Effect of (-)-fisetinidol palmitate on MPO activity 

A subset of rats was euthanized at the 6th hour for analysis of MPO activity, where it 

was found a significant increase in MPO activity, when compared to naive group. (-)-
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Fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) decreased MPO acivity, when compared with to untreated 

group (Figure 2). 

 

Effects of (-)-fisetinidol palmitate on cytokines on Gingival levels  

 Periodontits-challenge group was associated with a significant (P<0.05) increase in IL-

1 and IL-8/CINC-1 levels (P<0.05), when compared to the naive group (Figure 3 A-B). On 

the other hand, (-)-fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) reduced the levels of both 

proinflammatory cytokines. 

 

Effects of (-)-fisetinidol palmitate on mRNA expression   

(-)-Fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) treatment reduced mRNA expression of IL-1β 

(P<0.036), IL-6 (P<0.036), RANK (P<0.036), RANK-L (P<0.036), and OPG (P<0.036), 

when compared to periodontitis-challenged group (Figure 4 A-E). 

 

Effect of (-)-fisetinidol palmitate on markers of oxidative stress and NO production 

 Periodontitis-challenged group showed a significant decrease on both SOD and CAT 

levels, compared with naive group. In addition, it was observed a significant increase in 

nitrite/nitrate levels. Administration of (-)-fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) increased SOD 

and CAT (1.83±0.21 µSOD/µprotein and 103±6.16 µM/min/mg of protein, respectively) 

levels, while it reduced nitrite/nitrate levels (50.59±2.27 µM), compared with periodontitis-

challenged group (1.06±0.23, 69.73±8.22 and 109.76±14.06; respectively) (Figure 5 A-C). 

 

Evaluation of (-)-fisetinidol palmitate toxicity 

During the 11 days of treatment with (-)-fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) animals did 

not show any signs of toxicity or mortality. The serum levels of Total Alkaline Phosphatase 

(FAT), creatinine, as well as serum levels of liver enzymes (AST and ALT) were unchanged, 

when compared to untreated animals (Table 2).   

The histopathological analysis of the liver from animals treated with (-)-fisetinidol 

palmitate (0.1 mg/kg) depicted reversible and harmless change, including: discreet congestive 

vessel, when compared to the vehicle treated group. The heart, kidney and gastric mucosa of 

the animals did not show any histopathological changes (Figure 6). 
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DISCUSSION 

The most important findings of this work can be demonstrated through the anti-

inflammatory and anti-resorptive effect of (-)-fisetinidol palmitate in a ligature-induced model 

of periodontitis in rats. This study indicates that (-)-fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) reduced 

alveolar bone tissue destruction and increased bone-specific alkaline phosphatase (BALP) 

activity, an isoenzyme measured as biochemical marker of bone formation. Additionally, (-)-

fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) reduced MPO activity, IL1-β and IL-8/CINC-1 gingival 

levels, and transcription of IL-6, RANK, RANKL genes and increased OPG gene. Also, (-)-

fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) had higher level of circulating SOD and CAT activity and 

reduced nitrite/nitrate levels, showning a strong antioxidant effect. 

The pharmacological activities of Bauhinia species have been investigated in studies 

and therewere demonstrations of analgesic, diuretic and astringent activities (SHANG 2009); 

antioxidant and cytotoxic (ADEROGBA et al., 2007); antimutagenic activity (REID et al., 

2006); anti-inflammatory (RAO et al., 2008) and modulating the immune response 

(GHAISAS et al., 2009). Phytochemical and pharmacological studies carried out with 

Bauhinia pulchella indicate that it is composed of steroid glycosides, triterpenes, lactones 

and, mainly, flavonoids, thus being potential to new bioactive products (CECHINEL FILHO, 

1988). 

The bone-specific alkaline phosphatase (BALP), isoform of total alkaline phosphatase 

(TALP), has been associated in bone formation and osteoblastic activity (SOUSA et al., 

2016). In the present study, the increase of BALP serum levels was observed after (-)-

fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) -treated rats, suggesting that (-)-fisetinidol palmitate prevent 

bone resorption. 

The hallmark of periodontitis is the exacerbated inflammatory response, which, in 

turn, is caused by a synergistic and symbiotic microbial community in periodontal tissue, 

leading to bone breakdown (SILVA et al., 2015). The inflammatory immune responses, 

which result in the activation of cytokines, for instance, interleukin (IL)-1β and tumor 

necrosis factor (TNF)-α, IL-6, stimulating the osteoclastogenesis induction by influence of the 

production the Receptor Activator of Nuclear Factor κ B Ligand (RANK-L) (KAYAL, 2013). 

In this study, (-)-fisetinidol palmitate (0.1 mg/kg) decreased IL1-β, and IL-8/CINC-1 gingival 

levels and transcription of IL-1 β, IL-6 and RANK, RANK-L genes and elevated OPG gene, 

which suggests that the anti-inflammatory and anti-resorptive effect of (-)-fisetinidol 

palmitate (0.1 mg/kg) is related with the envolviment of pro-inflammatory cytokines levels. 
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The oxidative stress plays a key role in the inflammatory process, it seems interesting 

in physiopathology of periodontitis (CHAPPLE, 2007). The neutrophils busy the periodontal 

tissue and promoves production of reactive oxygen species (ROS) by proteolytic enzymes (D’ 

AIUTO, 2010). Antioxidants enzimes are produced by organism of defense to neutralize the 

excess of ROS (PALWANKAR, 2015). A study by Ellis et al. (1998) showed that SOD and 

CAT activities were evaluated in human periodontal tissue and these activities were found to 

be reduced with the progression of periodontal pocket formation. Our group demonstrated the 

antioxidant effect of natural product from Stemodia maritima L. was associated with boost 

antioxidant activities (SOD and CAT) (TEXEIRA et al., 2017). All the above studies 

indicated that there is a relationship between enzymatic antioxidant activities and 

periodontitis. In the present study, periodontitis-challenged group showed a significant 

reduction in both SOD and CAT levels, when compared to naive group. Nonetheless, (-)-

fisetinidol palmitate exhibited a positive relationship with both enzimes antioxidants, 

reestablishing SOD and CAT.  

The two different biological actions of NO has been reported during inflammatory 

(LEE, 2000; LEITAO et al., 2005). In line with this study, the authors suggested that NO 

plays an important role in the destruction of periodontal tissues (SUNDAR et al., 2013). In 

contrast, others studies have demonstraded that NO donors usually limit inflammation and 

reduced bone loss during the periodontits in rat models (MARTINS et al.,2016). Here we 

demonstrated that periodontitis-challenged rats showed an increase in nitrite/nitrate levels, 

and rats treated with (-)-fisetinidol palmitate showed reduced amounts of NO.  

The interest in natural products research has been expanding, and inclusion of the 

efficacy and toxicity studies these products is very encouraged (VAL et al., 2014; VARELA-

LÓPEZ et al., 2015). In our study, the biochemical and histopathological analysis showed no 

signs of toxicity. 

The (-)-fisetinidol palmitate reduces inflammatory response related to periodontitis, 

such as bone tissue destruction, pro-inflammatory cytokines, and oxidative stress. Our results 

strongly suggest that this metabolite natural product-based may balances molecules activies 

involved in inflammatory imune process observed in periodontitis. In this sense, the (-)-

fisetinidol palmitate is able to provide resources for indication in periodontal therapy, being 

promising for the oral health industry.   
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Figure 1A. Morphometric analysis in rats proposed to experimental periodontitis and 

treated with (-)-fisetinidol palmitate. Naive: animals without periodontitis; NT: group 

submitted to periodontitis and treated with solution saline. (-)-fisetinidol palmitate:  rats 

submitted to periodontitis and treated with (-)-fisetinidol palmitate (0.01 or 0.1 mg/ kg), 

respectively. Data are shown as mean ± SEM (n=6 for each treatment). *p< 0.00005 versus 

naive; **p< 0.001versus NT (ANOVA; Games-Howell). 1B. Effect of (-)-fisetinidol 

palmitate on the dosage of bone alkaline phosphatase in normal rats or submitted to 

experimental periodontitis. Data represent the mean ± SEM of six animals for each group.  

*p<0.0005 versus naive; **p<0.0005 versus NT, (ANOVA; Games-Howell). 
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Figure 2. Effect of (-)-fisetinidol palmitate (0.1mg/kg) on the activity of the enzyme 

myeloperoxidase (MPO) in gingiva of rats submitted to periodontitis.  *p< 0.00005 versus 

naive; **p< 0.01 versus NT, (ANOVA; Tukey). 
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Figure 3A. 3B.  Effect of (-)-fisetinidol palmitate on the levels of pro-inflammatory 

cytokines.* p <0.05 versus naïve; ** p <0.05 versus NT. (ANOVA; Bonferroni, respectively). 
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Figure 4 A-E. Effect of (-)-fisetinidol palmitate (0.1mg/kg) on the gene expression of IL1-

β, IL-6, RANK, RANK-L and OPG in the gingival tissues of rats submitted to 

periodontitis. *p< 0.0036 versus NT (ANOVA; Kruskal-Wallis test). 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

Naive NT 0.1
0

1

2

3

4

**

(-)-fisetinidol palmitate  (mg/kg)

Periodontitis

*

  
S

O
D

 u
S

O
D

/u
g

 p
ro

te
in

Naive NT 0.1
0

50

100

150
**

(-)-fisetinidol palmitate  (mg/kg)

Periodontitis

*

C
A

T
(m

M
/m

in
/M

g
 d

e
 p

ro
t.

)

Naive NT 0.1
0

50

100

150

(-)-fisetinidol palmitate  (mg/kg)

Periodontitis

*

**

N
O

X
 (


M
)

A B

C

 

Figure 5 (A-C). Effect of (-)-fisetinidol palmitate on SOD (A), CAT (B) and 

Nitrite/Nitrate Concentration (NOx) (C) in the gingival tissue of rats with periodontitis. 

For SOD * p< 0.00001 versus naive; **p< 0.05 versus NT. For CAT **p< 0.05 versus NT. 

For NOx *p< 0.001 versus naive; **p< 0.0001 versus NT (ANOVA; Tukey). 
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Figure 6. Histopathological evaluation of organs of rats submitted to periodontitis and 

treated with (-)-fisetinidol palmitate (0.1mg/kg). Black circles indicate loss cellular and 

blue circle edem, arrow congested vessel (discreet). 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

Table 2: Evaluation of treatment with (-)-fisetinidol palmitate on biochemical 

parameters in rats submitted to induction of periodontitis. 

Data represent the mean ± S.E.M. (ANOVA; Tukey; p >0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

(-)-fisetinidol 

palmitate 

Parameters 
 

Naive 

 

NT 

 

0.1 (mg/kg) 

Total Alkaline Phosphatase 232.7± 10.8 188.8± 3.3 218.4 ± 33.4 

Creatinine (mg/dL) 0.77 ± 0.04 0.93 ± 0.02 0.68 ± 0.04 

 

AST (U/I) 

 

47.68 ± 11.4 

 

45.36 ± 6.2 

 

65.79 ± 7.5 

 

ALT (U/I) 

 

21.9 ± 3.2 

 

17.7 ± 1.6 

 

19.1 ± 2.3 

Data represent the mean ± S.E.M. (ANOVA; Tukey's).  
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8 CONCLUSÃO 

 

 Fisetinidol (0,0001 e 0,001 mg/kg) e Palmitato de Fisetinidol (0,1 mg/kg) foram 

capazes de reduzir a perda óssea alveolar no modelo de periodontite em ratas. 

 

 O mecanismo de ação do Palmitato de Fisetinidol ocorre através da redução de 

mediadores inflamatórios (IL1-β, IL-8) e dos níveis da expressão de RNAm de IL-1β, 

IL-6, RANK, RANK-L e do aumento de OPG e de FAO sérica. Além disso, Palmitato 

de Fisetinidol (0,1 mg/kg) reduz a quantidade de radicais de oxigênio ao elevar os 

níveis das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase; 

 

 A administração de Palmitato de Fisetinidol (0,1 mg/kg) durante 11 dias não afeta 

parâmetros bioquímicos e análise microscópica dos órgãos, sugerindo que Palmitato 

de Fisetinidol palmitate pode representar uma ferramenta biotecnológica como opção 

terapêutica segura em estudos pré-clínicos de periodontite em ratas.  
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ANEXO A– DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO “EFEITO DO 

FLAVONOIDE FISETINIDOL OBTIDO DE  Bauhinia pulchella (Fabacae) E DE UM 

DERIVADO SEMI-SINTÉTICO OBTIDO A PARTIR DA BIOTRANSFORMAÇÃO 

DO FISETINIDOL NO MODELO EXPERIMENTAL DE PERIODONTITE EM 

RATAS: ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO DE CITOCINAS, ÓXIDO NÍTRICO E 

METALOPROTEINASES DE MATRIZ” PELA CEUA  

 

 


