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Plinia  trunciflora  (O.  Berg)  Kausel,  é  uma  árvore  frutífera,  nativa  do  Brasil  mais  conhecida  como
jabuticabeira, e pertence à família Myrtaceae. Estudos têm demonstrado que a casca da jabuticaba é rica
em  compostos  fenólicos  como  canferol  e  cinaidina-3-glicosidio,  reconhecidos  por  suas  atividades
biológicas.  A  amiodarona  (AMD)  é  um  medicamento  antiarrítmico  de  uso  crônico  no  tratamento  de
arritmias  cardíacas,  principalmente,  fibrilação  atrial.  Entretanto,  a  AMD  apresenta  alguns  efeitos
adversos,  que  incluem  toxicidade  pulmonar.  Os  mecanismos  de  toxicidade  da  AMD  não  são  bem
conhecidos,  mas  alguns  estudos  sugerem  que  a  disfunção  mitocondrial  possa  desempenhar  papel
determinante nestes efeitos adversos. Levando em conta que alguns polifenóis parecem ter a capacidade
de modular a função mitocondrial, o objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade do extrato aquoso de
jabuticaba (EAJ) em proteger fibroblastos de pulmão humano (MRC-5) da citotoxicidade induzida por AMD.
Para isso,  foi  avaliada a viabilidade celular através do ensaio de brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,
5-difeniltetrazólio.  A  função  mitocondrial  foi  determinada  pela  atividade  do  complexo  I  da  cadeia  de
transporte de elétrons e pela quantificação dos níveis de ATP. Os resultados demonstram que quando as
células  foram  tratadas  durante  24  horas  com  100μM  de  amiodarona,  houve  uma  redução  de  cerca  de
40% na viabilidade celular. Por outro lado, quando as células foram pré-tratadas durante 1 hora com EAJ
nas  concentrações  de  50μg/mL  e  250μg/mL,  esse  foi  capaz  de  prevenir  a  morte  celular  induzida  pela
AMD.  Os  resultados  da  avaliação  da  atividade  mitocondrial  demonstraram  um  decréscimo  de  55%  na
atividade do complexo I  mitocondrial  e,  consequentemente,  houve comprometimento na biossíntese de
ATP quando as células foram expostas a AMD. O EAJ foi capaz de prevenir a diminuição da atividade do
complexo  I  e  a  diminuição  da  biossíntese  de  ATP  induzida  pela  AMD.  Os  resultados  obtidos  no  estudo
sugerem  que  compostos  presentes  no  extrato  de  P.  trunciflora  estejam  envolvidos  na  prevenção  da
citotoxicidade celular e da redução da função mitocondrial induzida por amiodarona.
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