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ARTIGO ORIGINAL

Hepatotoxicidade de um fitoterápico contendo 
Chenopodium ambrosioides, Mentha piperita e Rheum 
palmatum em camundongos Swiss

Hepatotoxicity of an herbal product containing Chenopodium 
ambrosioides, Mentha piperita and Rheum palmatum in Swiss mice

RESUMO

Introdução: Entre as diversas plantas que possuem efeito antipa-
rasitário, as espécies Chenopodium ambrosioides, Mentha piperita 
e Rheum palmatum vem sendo empregadas em associação como 
produto fitoterápico antiparasitário. Porém, esse tipo de preparo é 
utilizado de forma indiscriminada e abusiva, o que pode levar ao 
surgimento de danos à saúde. 

Objetivo: Avaliar a função hepática de camundongos Swiss sub-
metidos a tratamento com um produto fitoterápico contento Che-
nopodium ambrosioides, Mentha piperita e Rheum palmatum, usa-
do popularmente como antiparasitário. 

Métodos: Foram utilizados 20 camundongos, distribuídos em dois 
grupos: grupo tratamento, submetidos à terapia com fitoterápico 
por via orogástrica por 9 dias, e grupo controle negativo, tratados 
com solução salina estéril pela mesma via, diariamente, durante o 
mesmo período. Após tratamento, foram realizadas dosagens plas-
máticas das enzimas alanina aminotrasnferase (ALT) e aspartato 
aminotransferase (AST) por metodologia cinético-UV em duplica-
ta. 

Resultados e Conclusão: Observou-se a elevação significativa de 
ALT, e a diminuição de AST (não significativa), o que significa que o 
produto fitoterápico estudado pode ter causado dano hepatocelular 
nos animais.
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ABSTRACT

Introduction: Among the various plants having antiparasitic ef-
fect, the species Chenopodium ambrosioides, Mentha piperita and 
Rheum palmatum has been used in combination as a herbal pro-
duct antiparasitic . However, this type of preparation is used indis-
criminately and improperly which can lead to the emergence of 
health damage. 

Objective: Assess liver function of Swiss mice undergoing treat-
ment with an herbal product containing Chenopodium ambrosioi-
des, Mentha piperita and Rheum palmatum, popularly used as a 
antiparasitic. 

Methods: Were used 20 mice, distributed into two groups: treat-
ment group, underwent to herbal therapy by orogastric route for 
9 days, and a negative control group, treated with sterile saline by 
the same route, daily, during the same period. After treatment, were 
made plasmatic dosages of the enzymes alanine aminotransferase 
(ALT) and aspartate aminotransferase (AST) in duplicate. Results 
and conclusion: Was observed significant elevation of ALT, and 
decreasing of AST (no significant), which means that the studied 
product have may cause mild hepatocellular damage in animals.

Keywords: Herbal product; Liver; Antiparasitic; Swiss Mouse.

INTRODUÇÃO

Na tentativa de sanar problemas de saúde co-
mumente presentes entre a população, e devido 
aos baixos recursos disponíveis para a saúde 
pública, a prática da automedicação está se tor-
nando cada vez mais frequente, principalmente 
os medicamentos que não necessitam de pres-
crição médica, como é o caso dos fitoterápicos1. 
A fim de diminuir os custos, e explorar o gran-
de potencial de cura que as plantas medicinais 
podem proporcionar, a medicina popular está 
assumindo novamente um grande papel no 
tratamento de males, como o combate contra 
vermes intestinais por meio dos fitoterápicos2.

De acordo com a Resolução da Diretoria Cole-
giada (RDC) n.º 14 de 31 março de 20103, me-
dicamentos fitoterápicos são aqueles “obtidos 
com emprego exclusivo de matérias-primas 

ativas vegetais, cuja eficácia e segurança são va-
lidadas por meio de levantamentos etnofarma-
cológicos, de utilização, documentações tecno-
científicas ou evidências clínicas”. Estes devem 
ser registrados na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA) ou Ministério da Saúde 
antes de serem comercializados.

Entre as diversas atividades das plantas medi-
cinais, a ação vermífuga é amplamente explo-
rada pela medicina popular e indústria farma-
cêutica de fitoterápicos4-7, sendo as espécies 
Chenopodium ambrosioides L. (ambrisina, er-
va-formigueira, mastruço, matruz, mata-cobra, 
quenopódio ou erva de Santa Maria), Mentha 
piperita L. (hortelã-pimenta, hortelã-chinesa 
ou hortelã-comum) e Rheum palmatum L. (rui-
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caixas plásticas com cama de maravalha, em 
condições de temperatura (22 ± 2º C), umidade 
(45% ± 15%) e de ciclo claro/escuro (12 horas) 
apropriadas. Estes tiveram livre acesso à água 
potável e ração própria para roedores. Foi res-
peitado o período de aclimatação de sete dias 
antes do início do experimento e, após este pe-
ríodo, os animais foram sorteados para compor 
os dois grupos do experimento (tratamento e 
controle negativo).

Fitoterápico testado

O medicamento fitoterápico avaliado neste 
estudo foi adquirido em um estabelecimento 
comercial. É um produto isento de registro e 
foi escolhido para o teste em função do grande 
uso pela população da região do estudo. Pos-
sui em sua composição extrato da planta seca 
de Chenopodium ambrosioides L. a 2%, extrato 
das folhas de Mentha piperita L. a 1% e extrato 
das raízes de Rheum palmatum L a 1%, mentol e 
veículo xaroposo. Todos os itens mencionados 
fazem parte da composição original do produ-
to, não foi acrescido nada à formulação.

Grupos experimentais

Os camundongos foram distribuídos nos gru-
pos: tratamento e controle negativo. Os animais 
do grupo tratamento foram submetidos à te-
rapia com o medicamento fitoterápico por via 
orogástrica, com auxílio de uma cânula para 
gavagem, durante 9 dias, sendo administrados 
0,5 ml diários, dose proporcional ao indicado 
para seres humanos da bula do produto. Já na-
queles pertencentes ao grupo controle negati-
vo, fora administrado, pela mesma via, 0,5 ml 
de solução fisiológica estéril, durante o mesmo 
período.

Coleta de material para análise e eutanásia

No dia seguinte ao término do tratamento (dé-
cimo dia do experimento), os camundongos dos 
grupos tratamento e controle negativo foram 
sedados/anestesiados com cetamina e xilazina, 
nas doses de 120 mg/kg a 2% e 10 mg/kg a 2%, 
respectivamente, pela via intraperitoneal. Após 
confirmação do plano anestésico, foi realizada 
punção intracardíaca para coleta de sangue, 

barbo) conhecidas por tal efeito2,8,9. Estas são 
empregadas sozinhas ou em associação como 
produto fitoterápico antiparasitário. Há regis-
tros de ação efetiva contra amebíase, giardíase, 
tricomoníase urogenital, esquistossomose, as-
caridíase e ancilostomídeos2,10-12.

Devido ao fácil acesso aos produtos oriundos 
de plantas medicinais e das parasitoses serem 
doenças amplamente conhecidas, boa parte da 
população usa ou já usou algum tipo de fitote-
rápico para este fim. Porém, esse tipo de produ-
to pode ser utilizado de forma indiscriminada 
e abusiva devido ao falso entendimento de que 
tudo que é natural pode ser utilizado em dema-
sia, o que pode levar ao surgimento de danos á 
saúde.

Estudos anteriores identificaram alterações 
morfológicas nos hepatócitos de camundon-
gos tratados com um complexo fitoterápico 
contendo Chenopodium ambrosioides e Men-
tha piperita2 e também Rheum palmatum8. Os 
hepatócitos dos animais de ambos os estudos 
apresentaram maior volume, com citoplasma 
granuloso e com pequenos vacúolos, em com-
paração aos animais do grupo controle.

Considerando que pode existir resistência me-
dicamentosa a antiparasitários e que o trata-
mento com fitoterápicos muitas vezes é longo, 
podendo desencadear disfunções hepáticas 
no indivíduo, este trabalho teve como objeti-
vo avaliar a função hepática de camundongos 
Swiss submetidos a tratamento com um medi-
camento fitoterápico contento Chenopodium 
ambrosioides, Mentha piperita e Rheum pal-
matum, usado popularmente como antiparasi-
tário.

MATERIAL E MÉTODOS

Camundongos

Para este estudo experimental e de caráter ex-
ploratório, foram utilizados 20 camundongos 
machos, Swiss, com 90 dias de idade e pesando 
cerca de 50 gramas, provenientes do Biotério 
Central da Universidade Estadual de Maringá.

Estes animais foram mantidos no Biotério da 
Faculdade Integrado de Campo Mourão em 
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este fora armazenado em tubo contendo EDTA, 
o qual foi submetido à centrifugação a 2500 
rpm por 10 minutos para a obtenção do plasma. 
A eutanásia foi realizada por meio da adminis-
tração intracardíaca de KCl.

Avaliação da função hepática

Para a avaliação da função hepática foram rea-
lizadas dosagens bioquímicas das enzimas Ala-
nina Aminotransferase (ALT) e Aspartato Ami-
notransferase (AST) no plasma dos animais de 
ambos os grupos por metodologia cinético-UV 
em duplicata, de acordo com as instruções do 
fabricante (Gold Analisa®). Os resultados fo-
ram expressos em Unidade Internacional por 
Litro de sangue (U/L).

Análise dos dados

Os grupos foram comparados quanto aos valo-
res de AST e ALT por meio do teste “t” de Stu-
dent não pareado, utilizando média e erro pa-
drão, com auxílio do software GraphPad Prism 
versão 5.00.

Aspectos Éticos

Todos os protocolos Esta pesquisa foi aprova-
da pela Comissão de Ética em Experimenta-
ção Animal da Faculdade Integrado de Campo 
Mourão sob o protocolo nº 783.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A alanina aminotransferase (ALT) e a aspar-
tato aminostranferase (AST), são enzimas que 
catalisam a transferência reversível de uma 
amina de um aminoácido para um α-cetoácido. 
Essas transaminases, geralmente, transferem 
grupo amino de vários aminoácidos para o 
α-cetoglutarato, para a conversão em NH4+13.

Essas enzimas estão distribuídas em altas con-
centrações no músculo cardíaco (AST) e fíga-
do (ALT e AST). A elevação plasmática destas 
aminotransferases indica lesão nas células que 
compõem estes órgãos14.

Em casos de degeneração hepatocelular leve a 
aminotransferase predominante no soro é a ci-

toplasmática (ALT), enquanto em lesões graves 
há liberação da enzima mitocondrial também 
(AST), alterando a relação AST/ALT (índice de 
Rittis)15.

Os valores de média ± erro padrão da média das 
dosagens de ALT e AST dos grupos experimen-
tais estão representados nas Figuras 1 e 2. Os va-
lores das enzimas ALT e AST para mulheres é 
até 31 U/L e para homens até 41 U/L e 37 U/L, 
respectivamente14. Os valores de referência 
para as enzimas hepáticas em camundongos 
machos da mesma linhagem e idade é até 60,9 
U/L para ALT e 111 U/L para AST16.

A dosagem de ALT no grupo tratado apresen-
tou-se 39,8% superior em relação ao grupo con-
trole, diferença esta estatisticamente significa-
tiva (t= 3,025 - p= 0,0073). Já a dosagem de AST 
foi 20,7% menor no grupo tratado, entretanto 
a diferença não foi significativa (t= 1,074 - p= 
0,3041).

Os valores elevados de ALT do grupo trata-
mento, quando comparados ao grupo contro-
le negativo, indicam dano hepatocelular leve, 
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