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o Zingiber é um gênero de cerca de 1200 espécies de plantas perenes nativas da Ásia tropical sendo

algumas espécies cultivadas e adaptadas no Brasil, as quais são conhecidas como gengibre. O

Zingiber zerumbei vem sendo usado na medicina tradicional asiática há 2 (dois) mil anos sendo esta

sua origem de acordo com a bibliografia consultada (LE COINTE, 1947). A espécie Zingiber

zerumbet contém em sua composição química Zerumbona, um potente componente citotóxico

contra as células neoplásicas de fígado, cólon e pele (DAÍ & CARDELLINA, 1997). E no, entanto,

na região (amazônica ou no Brasil) é apenas usada como ornamental. As raízes, os caules e folhas

de Zingiber zerumbet foram extraídos com os solventes diclorometano e metanol.Os resultados

toxicológicos via parenteral em camundongos com a Zerumbona (ZER) e com os extratos

diclorometânico (DCM) e metanólico (MeOH), mostraram efeitos tóxicos intensos. Nos ensaios de

toxicidade aguda (DLso) de ZER e dos extratos DCM via intraperitonial (i.p) em doses superiores a

1500 mg/Kg (tabela 1), os animais tiveram morte por paralisia respiratória. Os parâmetros

farmacológicos mais freqüentes foram: analgesia, anestesia, ataxia e convulsão. Não foi possível

determinar a DL50 da planta por via oral (p.o) porque a Zerumbona e os extratos, DCM e MeOH

não mostraram sinais de toxicidades em dose de até 5g/Kg sobre camundongos, indicando baixa

toxicidade. Nos ensaios para atividade citotóxica de Zingiber zerumbet (raízes e caules e folhas) no

presente trabalho somente a substância Zerumbona CLso < 40,50 ug/ml, e o extrato DCM das

raizes (CLso > 68,74 ug/ml. ) apresentaram efeitos significativos em larvas (metanáuplio) de

Artemia salina, quando comparados com o extratos DCM e MeOH das folhas e caules. Em todos os

tratamentos o controle (DMSO 5%) apresentou índice de sobrevivência de 100%, conforme é

mostrado na tabela 2. A planta também apresentou atividade antiinflamatória em modelo de edema

de pata em camundongo .. A Zerumbona principal componente das raízes de Zingiber zerumbet

inibiu parcialmente a resposta inflamatória aguda da carragenina, porém neste ensaio foi menos

potente do que a Indometacina. A Zerumbona nas doses de 1500 e 2000mg/Kg, reduziu os efeitos
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inflamatórios da carragenina na pata do camundongo; os efeitos foram doses relacionadas e

semelhantes aos efeitos produzidos pela Indometacina em 4 horas após aplicação da

solução de carragenina.

Ext.!subst. 14 dias
DLso(m ) Lim. Conf,

24h 48h Max. Min.

ZER

DCM

MeOH

Controle (salina

0.9%+ Tween 80-

5%)

1526,91 0,017 1675,00 2789,000,017

1666,00 0,114 0,3130,239 0,239

4841,74 0,577 0,577

Tabela 1. Variação de toxicidade aguda (DLso) via intraperitonial (i.p) em camundongos de Zerumbona (ZER), DCM e MeOH

obtidos das raízes de Zingiber zerumbet Smith

Extratos! Cone. Lim. Conf. 95% CLso

Espécie Parte (pglmL) (pglmL)
Substância (f.ÚmL/%)

24h 48b

raízes ZER 40,50 1.385 1.44 24,29 25,83

raízes DCM 68,74 1.236 1.5 I 17,25 32,45 Tabela 2. Análise de variação

raízes MeOH 169,03 1.423 2.109 26,50 128,50 da citotoxidade de Zerumbona

folhas DCM 125-1000 1.985 8.162 e dos extratos DCM e MeOH

folhas MeOH 125-1000 1.236 4.910 obtidos das raízes,caules e

caules DCM 125-1000 folhas de Zingiber zerumbet

(L.) Smith cultivada em
caules DCM 125-1000 3.201 4.910

Manaus/AM.

Controle DMSO 5
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