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Resumo

Cápsulas com berinjela têm sido usadas para reduzir colesterol. Estudos
em animais apontaram significativa redução do colesterol total ou do LDL-
colesterol, contudo em humanos os resultados não são conclusivos. Dada a
presença na berinjela de antocianinas, de comprovada atividade antioxi-
dante, seria possível que estes interferirem em determinações laboratoriais.
Avaliou-se a interferência in vitro nas determinações de glicose, colesterol,
triglicerídeos e ácido úrico. Os testes foram realizados com extrato seco de
berinjela comercial, adicionado a soro calibrador comercial, em concen-
trações supraterapêuticas, e depois em concentrações terapêuticas para os
analitos que apresentaram interferência significativa na concentração
supraterapêutica. Como controles utilizou-se soro puro e adicionado de
amido, quercetina ou solvente. No soro com extrato não tratado foram
detectadas interferências significativas nas determinações de glicose, tri-
glicerídeos e AST em concentrações supraterapêuticas e para glicose em
concentrações terapêuticas. Noutra etapa, testes foram feitos com o con-
teúdo das cápsulas após simulação de digestão gástrica, também nas duas
concentrações. Na concentração supraterapêutica, detectou-se interferên-
cia em todos os analitos e na terapêutica apenas para glicose. Alguns con-
troles apresentaram interferências não esperadas. Os resultados sugerem
um potencial de interferência analítica para o extrato de comercial de
berinjela, sendo necessários estudos adicionais com outras preparações
para uma conclusão definitiva.
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Introdução
O fruto da espécie Solanum melongena L., conhecida

como berinjela, é largamente consumido no Brasil.
Também vem sendo utilizado na medicina popular
com finalidade de diminuir o colesterol, embora os es-
tudos de avaliação destes efeitos em humanos tenham
sido inconclusivos (1) (2). A pele da berinjela contém
flavonóides, sendo o principal, uma antocianina, a na-
sunina3, cuja potente atividade antioxidante já foi
comprovada por diversos estudos (3-5). 

Em princípio, muitos exames laboratoriais são de-
terminações químicas, que dependendo do método
empregado, podem sofrer interferência analítica, em
maior ou menor grau, de um número bastante grande
de substâncias que, estando presentes no meio reacio-
nal junto com a substância de interesse, reagem inter-
ferindo na determinação (6-8). 

Interferência analítica pode ser definida como a in-
fluência de um fármaco ou de seus metabólitos na análi-
se de um componente em algum dos estágios do proces-
so analítico (9). Um exemplo clássico deste tipo de inter-
ferência é o da vitamina C na reação de TRINDER que é
hoje um método usual para a determinação de glicose,
colesterol, triglicerídeos e ácido úrico (10).

O método de TRINDER (11) envolve reações de óxi-
do-redução, ou seja, numa das etapas produz-se peróxi-
do de hidrogênio que, em seguida, oxida um cromógeno

formando um composto corado, que pode ser medido
espectrofotometricamente, sendo a leitura obtida pro-
porcional ao analito em teste. A interferência da vitami-
na C nestas reações tem sido explicada por sua atividade
antioxidante que pode ser responsável pelo consumo de
componentes da reação, como, por exemplo, pela redu-
ção do peróxido de hidrogênio antes da sua reação com
o cromogênio; ou por reação direta com o produto cora-
do, reduzindo-o a um composto que não absorva cor no
visível (12) (13). O uso de acopladores nesta reação pos-
sibilitou uma maior resistência desta aos efeitos interfe-
rentes de antioxidantes (14), mas não eliminou o proble-
ma, como pode ser visto pelos resultados de estudos de
interferência com vitamina C na reação de TRINDER,
após o advento do uso destes acopladores (15-17).

NOROOZI e col. (18) demonstraram que, em con-
centrações eqüimolares, muitos flavonóides apresen-
tam capacidade antioxidante superior a da vitamina C.
Não existem estudos sobre a biodisponibilidade dos
flavonóides da berinjela, porém diversos trabalhos per-
mitiram concluir que flavonóides, inclusive antociani-
nas, são absorvidos, metabolizados ou simplesmente
excretados inalterados pelo homem(19-23). CAO e
col. (24) comprovaram o aumento da atividade antio-
xidante do soro de indivíduos após o consumo de ali-
mentos ricos em antocianinas. Os resultados foram si-
milares aos obtidos após a ingestão de vitamina C, usa-
da no estudo para comparação. Assim, concluiu-se que
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Summary

EVALUATION OF THE IN VITRO INTERFERENCE FROM DRY EGGPLANT
EXTRACT (SOLANUM MELONGENA L.) ON LABORATORY TESTS

Eggplant capsules have been used by the population to reduce cholesterol. Studies with ani-
mals indicated significant reduction in total cholesterol or LDL cholesterol; however in
humans the results are not conclusive. Due to the presence of anthocyanins with confirmed
antioxidant activity in the eggplant, interference might be possible in the laboratory tests.
In vitro interference has been analysed on glucose, cholesterol, triglycerids and uric acid
determinations. The tests have been performed with commercial dry eggplant extract, added
to the commercial calibrator serum in supratherapeutic concentrations and after that, in thera-
peutic concentrations for the analytes that presented significant interference in its suprat-
herapeutic concentration. As a control, pure serum was used, and then starch, quercetin or
solven were added. In the serum with non treated extract, significant interferences have
been detected on glucose, triglycerids and AST determinations in supratherapeutic concen-
trations and in therapeutic concentrations on glucose. In another stage, were performed with
the capsules content after a gastric digestion simulation, also in both concentrations. In the
supratherapeutic concentration, interference in all analytes was detected, and in the thera-
peutic concentration, only on glucose. Some controls showed unexpected interferences. The
results suggest an analytic interference potential for the eggplant commercial extract nee-
ding additional studies with other preparations for a definitive conclusion.

Key-words: eggplant * interference* laboratorial tests* antioxidants.



flavonóides alteram a capacidade antioxidante do san-
gue à semelhança da vitamina C.

Não foram encontrados estudos de avaliação de in-
terferência em exames produzida pelo uso de plantas
ricas em antioxidantes. Porém, uma vez que berinjela,
sobretudo na forma de extrato seco encapsulado, não
costuma ser considerada como alimento pela popula-
ção em geral, é possível que esta seja consumida pelo
paciente durante o período de jejum que deve antece-
der a coleta das amostras, vindo a produzir interferên-
cia em determinações laboratoriais. Por esta razão,
pretendeu-se testar o potencial de interferência do ex-
trato seco de berinjela. 

Como não existe protocolo padrão para este tipo de
testes com extratos de plantas, estes foram realizados
com base num protocolo para fármacos proposto por
GALTEAU & SIEST (7). Este protocolo preconiza que
testes de interferência devem ser realizados primeira-
mente in vitro – pois o conhecimento prévio da interfe-
rência analítica deve anteceder os estudos dos efeitos
biológicos -, e com concentrações elevadas da substân-
cia em teste (dose tóxica ou supraterapêutica). Segun-
do este protocolo, quando detectada interferência na
concentração supraterapêutica, um experimento de va-
lidação deve ser efetuado com a concentração terapêu-
tica do fármaco. Além disso, recomenda que a concen-
tração do analito no “pool” de soro em teste seja próxi-
ma ao nível que exigiria uma decisão clínica do médi-
co, ou seja, próxima ou fora dos limites de referência. 

Material e métodos

Foi utilizada uma marca comercial de cápsulas à ba-
se de extrato seco de berinjela (LABORATÓRIO CA-
TARINENSE SA), amido de milho comercial (QUIMI-
DROL), padrão de quercetina (SIGMA), soros calibra-
dores comerciais, em nível patológico, liofilizados, de
origem bovina (BIOBRÁS SA) e reagentes para deter-
minações bioquímicas da marca BIOBRÁS SA. Os tes-
tes foram realizados em aparelho de automação CO-
BAS MIRA PLUS (ROCHE DIAGNOSTICS) segundo
recomendações do fabricante dos reagentes.

A concentração de fenóis totais do extrato seco co-
mercial de berinjela foi determinada segundo método
de SINGLETON & ROSSI (25). 

Foi testado o efeito interferente do extrato seco de
berinjela inicialmente em concentrações supraterapêu-
ticas (1ª e 2ª etapas) e após, em concentrações terapêu-
ticas (3ª e 4ª etapas) para os analitos que apresentaram
resultados significativos nas primeiras etapas. A 1ª e a 3ª
etapa foram realizadas com extrato seco diretamente
adicionado ao soro. Já na 2ª e 4ª etapas, o extrato seco
foi previamente submetido à simulação in vitro do pro-
cesso de digestão antes de ser adicionado ao soro.

Em todas as etapas foram preparados também al-

guns controles: a) soro puro (sem adição de substân-
cias), para obtenção dos valores basais; b) de querceti-
na, para comparação do efeito interferente de um fla-
vonóide isolado; c) de amido, para investigação do
efeito interferente deste que esta presente como exci-
piente nas cápsulas com extrato seco de berinjela; d)
de etanol/salina, a quercetina foi previamente dissol-
vida em etanol e diluída em salina antes de ser adicio-
nada ao soro (350 µL da solução foram adicionados
aos 10 mL de soro), este controle teve o objetivo de
compensar a diluição da amostra e/ou de monitorar
uma eventual interferência do etanol presente na so-
lução de quercetina adicionada ao soro.

Embora a mesma marca de soro calibrador tenha si-
do utilizada em todas as etapas, não foi possível conse-
guir o mesmo lote utilizado na primeira para as de-
mais. Isto ocorreu devido a grande quantidade de soro
necessária para a diluição dos extratos para a obtenção
das concentrações terapêuticas, uma vez que para se
garantir a acurácia necessária na pesagem da pequena
quantidade de extrato seco a ser acrescentada ao soro,
maiores volumes deste forram requeridos. Assim, a pri-
meira etapa foi realizada com um lote de soro contro-
le (SP1), para as outras três, utilizaram-se outros lotes
do soro controle - o mesmo para a segunda e terceira
etapa (SP2) e um terceiro para a quarta etapa (SP3). 

Para o preparo das amostras, o soro calibrador na 1ª
etapa foi fracionado em alíquotas, e adicionado de
quercetina (SQst), extrato seco (SEst) ou amido (SAst),
sendo preparados também como controles: um de
quercetina (CQst), soro puro (SP1). Na 2ª etapa, foram
testados soro com extrato seco tratado (SETst) e como
controle: soro puro (SP2). Já na 3ª etapa, as alíquotas de
soro (SP2) foram adicionadas de quercetina (SQt), ex-
trato seco (SEt) ou amido (SAt), sendo preparados con-
troles de quercetina (CQt) e soro puro (SP2). Para a 4ª
etapa, adicionou-se ao soro (SP3) extrato seco tratado
(SETt) e foi utilizado como controle soro puro (SP3).

As concentrações consideradas neste trabalho co-
mo “terapêuticas” para a quercetina (52 nM) foram
obtidas a partir da literatura (26). Considerando, en-
tretanto, a inexistência de estudos farmacocinéticos
em relação a extratos de berinjela, tentou-se estimar a
partir da dose terapêutica indicada pelo fabricante das
cápsulas (640 mg/dose) e considerando-se absorção
rápida e total dos componentes e a volemia média de
um indivíduo adulto (5 litros), a concentração que se
poderia atingir no sangue. Esta concentração foi esti-
mada em 0,128 mg/mL e a partir deste valor foram cal-
culadas as quantidades de extrato que seriam adiciona-
das às amostras de soro para obter concentrações apro-
ximadas àquelas consideradas como terapêuticas. Para
as concentrações supraterapêuticas, foi utilizado o fator
10, conforme preconiza GALTEAU & SIEST (7). 

Para a preparação das amostras com dose suprate-
rapêutica das substâncias em teste obteve-se uma con-
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centração final de 12,8 mg de extrato seco /10 mL de
plasma (SEst); e de 1,57 µg de quercetina /10 mL de
plasma (SQst) e, no caso das com dose terapêutica;
1,28 mg de extrato seco /10 mL de plasma (SEt); e de
0,157 mg de quercetina /10 mL de plasma (SQt). As
mesmas concentrações do extrato seco foram utiliza-
das para na preparação do controle com amido.

A preparação do SETst foi baseada na metodologia
proposta por GIL-IZQUIERDO e col. (27). Foram uti-
lizados 640 mg de extrato seco (uma dose) diluídos
em 100 mL de água. Para mimetizar a digestão ácida
(gástrica), o extrato aquoso obtido foi acidificado com
ácido clorídrico até pH 2,0 e, em seguida, incubado
em banho-maria 37 ºC com agitação por duas horas.
Para mimetizar a digestão básica (intestino delgado),
ao extrato aquoso, que permaneceu no banho-maria,
nas mesmas condições da etapa anterior, foi adiciona-
do aos poucos (durante 30 minutos), bicarbonato de
sódio até alcançar-se o pH 5,0. O extrato alcalinizado
foi mantido no banho-maria por mais duas horas. Este
extrato foi liofilizado e pesado (170 mg), sendo que 17
mg foram dissolvidos em 50 mL de soro calibrador. O
SETt foi preparado diluindo-se o SETst na proporção
de 1:10 com o soro calibrador puro (SP2). 

As amostras de soro foram preparadas um dia antes
dos testes e refrigeradas até a execução dos mesmos.
Aquelas que continham extrato seco ou amido foram
previamente centrifugadas por 5 minutos em 4000
r.p.m. Todas as amostras foram transferidas para caça-
pas de amostra para aparelho de automação COBAS
MIRA PLUS, sendo que foram preparadas oito caçapas
para cada uma das amostras em todas as quatro etapas
de testes. 

Os testes bioquímicos foram realizados em triplicata
em cada uma das caçapas, totalizando 24 testes por
amostra, por analito e por etapa. Os analitos dosados
por etapa e por amostras foram os seguintes: a) glicose,
colesterol total, ácido úrico e triglicerídeos nas amostras
SP1, SEst, SAst, SQst, CQst e BAst, na 1ª etapa; b) glico-
se, colesterol total, ácido úrico e triglicerídeos nas amos-
tras SP2 e SETst, na 2ª etapa; c) glicose nas amostras SP2,
SEt, SAt, SQt e CQt, na 3ª etapa e; d) ácido úrico, glico-
se e triglicerídeos nas amostras SP3 e SETt, na 4ª etapa. 

Os resultados obtidos em cada uma das etapas foram
submetidos à Análise de Variância – ANOVA, com con-
firmação pelo Teste de Scheffeé, em alguns casos, pelo
Teste t de Student complementado pelo teste de Mann-
Whitney.

Resultados e Discussão

A concentração de fenóis totais obtida para o extra-
to de berinjela foi de 178,6 µM. Uma vez confirmada a
presença de substâncias fenólicas no extrato seco, os
testes de interferência foram realizados.

Na 1ª etapa de testes a análise da variância foi reali-
zada comparando os vários grupos em relação a cada
analito. A maior significância estatística foi obtida para
a glicose (Tabela I), sendo que houve diferença signifi-
cativa entre todos os grupos, com um valor de F corres-
pondente a 343,21 (p < 0,0001). Para confirmar a signi-
ficância, foi realizado o teste de Scheffeé (Tabela II),
que também apontou significância estatística (p < 0,01)
entre todos os grupos.

A adição ao soro, tanto de amido (SA), como de ex-
trato seco não tratado (SE) levaram a uma interferên-
cia positiva para este analito, sendo que essa interfe-
rência foi estatisticamente maior para o extrato seco
que para o amido. 

Já a adição ao soro de quercetina (SQ) ou da mistura
etanol/salina (CQ) provocou uma interferência negati-
va em relação ao soro puro (SP1). A diferença em rela-
ção à concentração determinada de glicose entre o soro
adicionado de quercetina e seu controle também foi es-
tatisticamente significativa, sendo a interferência maior
para o controle que para a quercetina. Considerando a
presença de flavonóides no extrato de berinjela, uma in-
terferência negativa seria esperada já que, conforme a li-
teratura, antioxidantes podem interferir por vários me-
canismos em reações de óxido-redução diminuindo a
concentração do produto corado (o qual é proporcional
à concentração do analito em teste). A interferência po-
sitiva encontrada para o extrato seco poderia ser expli-
cada, pelo menos em parte, pela presença de amido que
pode ser hidrolisado pela amilase sérica, levando à for-
mação de glicose como um dos produtos (28). 
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Fonte de
Variação

S.Q. G.L. Q.M F

Entre grupos 12705.77 4 3176.44 343.21(p < 0.0001)
Dentro 
de grupos 323.93 35 9.255
Total 13029.7 39

Tabela I. Resultados do teste de Análise de Variância, para
comparação dos resultados médios de glicose obtidos, para os
cinco grupos experimentais na primeira etapa dos testes de
interferência. 

Grupos Média 

Soro c/ extrato seco (SE st) 319.3
Soro c/ amido (SA st) 310.9
Soro puro (SP1) 293.6
Soro c/ EtOH quercetina (SQ st) 283.0
Soro c/ EtOH salina (CQ st) 270.5

Obs.: Houve diferença estatística entre todos os grupos.

Tabela II. Comparações individuais pelo teste de Scheffeé (p < 0,01)
para os resultados médios de glicose obtidos, para os cinco grupos
experimentais na primeira etapa dos testes de interferência. 



A interferência negativa verificada para a solução
de quercetina adicionada ao soro poderia ser explica-
da pelo seu potencial antioxidante, entretanto a inter-
ferência verificada para o controle (CQ) foi maior do
que a da quercetina (SQ). Isto indica que a interferên-
cia provocada pela mistura etanol/salina (1:25, v/v),
usada como veículo para o flavonóide, superou a inter-
ferência da quercetina propriamente dita. Para a pre-
paração das amostras SQ e CQ, houve uma pequena
diluição da amostra de soro original, já que 10,0 mL
de soro foram adicionados de 0,35 mL de solução de
quercetina em etanol/salina ou do veículo. A variação
percentual no teor de glicose entre SP1 e SQ foi de
aproximadamente 3,7% enquanto entre SP1 e CQ foi
de 8,5%. O fator de diluição do soro foi de 3,5%, de
modo que apenas a diluição da amostra não explicaria
o efeito interferente verificado em CQ. Uma possibili-
dade seria do efeito ser causado pela presença de eta-
nol, que segundo HOLME & PECK (29) pode reagir
com o peróxido de hidrogênio, consumindo-o na pro-
dução de acetaldeído e água.

Em relação ao colesterol, a análise de variância
apresentou menor significância estatística (Tabela
III), sendo que na confirmação pelo teste de Scheffeé
(Tabela IV), encontrou-se equivalência estatística entre
os grupos SA, SE, SP1 e CQ, além de equivalência esta-
tística entre os três últimos e SQ. Em outras palavras,
apenas o soro adicionado de quercetina (SQ) e o soro
adicionado de amido (SA) apresentaram diferenças es-
tatisticamente significativas (p <0 ,05) nesse teste. 

Em relação ao ácido úrico, a análise de variância
(Tabela V) indicou diferença entre os grupos, com va-
lor de F igual a 84,64 (p < 0,0001). A confirmação pe-
lo teste de Scheffeé (Tabela 6) apontou equivalência
estatística entre SA e SE, além de equivalência entre
SE e SP1. Desta forma, comprovaram-se diferenças es-
tatisticamente significativas entre a amostra de soro
patológico SP1 e as amostras adicionadas de amido
(SA), quercetina (SQ) e o controle da quercetina
(CQ). O soro adicionado de quercetina (SQ) e seu
controle CQ também foram significativamente dife-
rentes entre si. Neste ensaio, o soro adicionado de ex-
trato (SE) foi o único grupo experimental que não se
diferenciou estatisticamente de SP1. Em relação à in-
terferência negativa verificada para a quercetina e a
mistura etanol/ salina, o efeito da diluição (3,5%) po-
deria explicar a redução do teor em SQ (2,9% menor
que SP1), mas não em CQ (5,6% menor que SP1). No-
vamente poderíamos supor que o efeito poderia ter si-
do produzido pelo etanol. 

Finalmente, para os triglicerídeos, a análise de va-
riância (Tabela VII) também apontou diferença esta-
tisticamente significativa entre os grupos, sendo que
pelo teste de Scheffeé (Tabela VIII) comprovou-se que
o soro calibrador patológico (SP1) diferiu significati-
vamente de todos os demais grupos, enquanto para SA
e SE, bem como SQ e CQ entre si, verificou-se equiva-
lência estatística. 
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Fonte de
Variação

S.Q. G.L. Q.M F

Entre grupos  1093.37 4 273.34 6.00 (p=0.0009)
Dentro de 
grupos 1594.10 35 45.546
Total     2687.47 39

Tabela III. Resultados do teste de Análise de Variância, para
comparação dos resultados médios de colesterol obtidos, para os
cinco grupos experimentais na primeira etapa dos testes de
interferência. 

Grupos Média 

Soro c/ amido (SA st) 252.0
Soro c/ extrato seco (SE st) 251.8
Soro puro (SP1) 247.4
Soro c/ EtOH salina (CQ st) 242.5
Soro c/ EtOH quercetina (SQ st) 238.6

Obs.: As colunas indicam equivalência estatística entre grupos.

Tabela IV. Comparações individuais pelo teste de Scheffeé 
(p < 0,05) para os resultados médios de colesterol obtidos, para
os cinco grupos experimentais na primeira etapa dos testes de
interferência.

Fonte de
Variação

S.Q. G.L. Q.M F

Entre grupos 4.7759 4 1.194 84.64 (p < 0.0001)
Dentro 
de grupos 0.4937 35 0.00141
Total    5.2697 39

Tabela V. Resultados do teste de Análise de Variância, para
comparação dos resultados médios de ácido úrico obtidos, para
os cinco grupos experimentais na primeira etapa dos testes de
interferência.

Grupos Média 

Soro c/ amido (SA st) 13.12
Soro c/ extrato seco (SE st) 12.97
Soro puro (SP1) 12.85
Soro c/ EtOH quercetina (SQst) 12.49
Soro c/ EtOH salina (CQst) 12.17

Obs.: As colunas indicam equivalência estatística entre grupos.

Tabela VI. Comparações individuais pelo teste de Scheffeé 
(p < 0,01) para os resultados médios de ácido úrico obtidos, para
os cinco grupos experimentais na primeira etapa dos testes de
interferência.



Na determinação deste analito, tanto a adição de
extrato de berinjela, como de amido e de quercetina
levaram a interferências estatisticamente significativas.
Novamente, as interferências foram positivas para o
extrato seco e o amido e negativas para a quercetina e
seu controle. Em relação a SP1, a adição de querceti-
na e etanol/salina apresentaram diminuição na con-
centração de triglicerídeos da ordem de 4,0 e 4,2%
respectivamente, ou seja, um pouco maior que o fator
de diluição (3,5%).

Na 2ª etapa, foram testadas amostras de soro adiciona-
das de extrato tratado (simulação de digestão gástrica e
posterior liofilização). A análise estatística dos dados
(Tabela IX) foi realizada pelo teste t e, no caso do coles-
terol, complementada pelo teste de Mann-Whitney.

Nessa etapa de testes, as diferenças foram estatisti-
camente significativas para glicose, colesterol, ácido

úrico e triglicerídeos. Para o colesterol, pela variabili-
dade verificada, o programa estatístico utilizado suge-
riu confirmação pelo teste de Mann-Whitney, cujo re-
sultado (U= 12,5 e U’= 62,5) corroborou a significân-
cia estatística da diferença entre o soro tratado (SET)
e o controle SP2 (p = 0,0283). Entretanto, esta diferen-
ça não tem significância prática, já que pelo coeficien-
te de variação analítica para as dosagens de colesterol,
só podem ser considerados diferentes resultados com
diferença superior a 10% (30) e as diferenças verifica-
das foram inferiores a 2%.

Para a glicose, tal como para o extrato não tratado,
verificou-se interferência positiva significativa. No tra-
tamento realizado simulando a digestão gástrica, as
condições experimentais podem ter propiciado hidró-
lise ácida do amido, dando como um dos produtos
desta hidrólise a glicose. Além disso, a hidrólise do
amido pode também ter ocorrido pela ação da amila-
se sérica (28). É possível que um destes mecanismos
tenha contribuído para o aumento nas concentrações
de glicose que foram detectadas em relação ao soro ca-
librador SP2.

Para o ácido úrico no soro tratado, houve interfe-
rência negativa, estatisticamente significativa, enquan-
to para o extrato não tratado a interferência não foi
significativa na confirmação pelo teste de Scheffeé. A
simulação de digestão gástrica deve ter levado a hidró-
lise também de outras substâncias, além do amido, de
modo que os produtos formados poderiam: a) ter sido
responsáveis pela inibição de enzimas (uricase ou pe-
roxidase) envolvidas no doseamento; b) ter reagido
com o peróxido de hidrogênio nas condições do en-
saio, diminuindo a concentração de quinonimina for-
mada, c) desestabilizar o cromógeno formado. Estas
hipóteses são aquelas citadas na literatura como possi-
bilidades mais plausíveis de interferência analítica pa-
ra o ácido ascórbico em reações envolvendo óxido-re-
dução (12-15). De acordo com SEERAM & NAIR (31),
antocianidinas (agliconas) têm maior atividade antio-
xidante que suas respectivas antocianinas (heterosí-
deos). Assim, se considerarmos a possibilidade da na-
sunina ter sofrido hidrólise, o que pode ter elevado
sua atividade antioxidante, podemos explicar os resul-
tados obtidos. Além disso, estudos, como o de SILVA e
col. (17) mostram que entre os analitos dosados pela
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Fonte de
Variação

S.Q. G.L. Q.M F

Entre grupos  2805.551 4 701.3878 90.54 (p < 0.0001)
Dentro de 
grupos 271.1256 35 7.7464
Total     3076.677 39

Tabela VII. Resultados do teste de Análise de Variância, para
comparação dos resultados médios de triglicerídeos obtidos, para
os cinco grupos experimentais na primeira etapa dos testes de
interferência. 

Grupos Média 

Soro c/ amido (SA st) 279.24
Soro c/ extrato seco (SE st) 279.12
Soro puro (SP1) 271.23
Soro c/ EtOH quercetina (SQst) 260.79
Soro c/ EtOH salina (CQst) 260.21

Obs.: As colunas indicam equivalência estatística entre grupos.

Tabela VIII. Comparações individuais pelo teste de Scheffeé 
(p < 0,01) para os resultados médios de triglicerídeos obtidos,
para os cinco grupos experimentais na primeira etapa dos testes
de interferência.

Analito Concentração determinada Concentração determinada Valor 
p 

no soro tratado no soro (SP2) do teste
significância 

para p < 0,05)

Colesterol 178,75 182,00 2,66 0,0186
Glicose 237,30 213,90 19,34 < 0,0001
Ácido úrico 8,20 8,85 3,59 0,030
Triglicerídeos 201,00 193,50 3,35 0,0047

Tabela IX. Comparação dos valores encontrados no teste t para os diferentes analitos no soro puro (SP2) e
no soro adicionado de extrato de berinjela submetido a tratamento.



reação de TRINDER, o ácido úrico parece ser mais sus-
ceptível aos efeitos de interferência de antioxidantes,
o que explicaria a não observação desta interferência
nos outros analitos.

Para os triglicerídeos no soro tratado houve interfe-
rência positiva, estatisticamente significativa, da mes-
ma forma que para o extrato não tratado. Em termos
percentuais, a interferência foi maior para o extrato
tratado (+3,9%) que para o não tratado (+2,9%), en-
tretanto em ambos os casos, a significância clínica des-
tas interferências é irrelevante com base na variação
analítica que é de 9% (30).

Na 3ª etapa, avaliou-se a interferência de extrato de
berinjela não tratado e quercetina em concentrações
correspondentes, aproximadamente, àquelas que se-
riam encontradas pela ingestão de cápsulas de berinje-
la na dose indicada pelo fabricante ou alimentos ricos
em quercetina. 

Na 1ª etapa do teste, em concentrações supratera-
pêuticas, vários analitos apresentaram interferências
estatisticamente significativas, mas em muitos casos,
tais interferências analíticas ocorriam também para al-
gum dos controles utilizados (amido ou controle de
quercetina). Assim, não necessariamente essas interfe-
rências poderiam ser atribuídas a componentes da be-
rinjela ou à própria quercetina. 

Assim sendo, para a 3ª etapa testou-se apenas a po-
tencial interferência do extrato seco não tratado ou da
quercetina em “concentração terapêutica” na determi-
nação da glicose, já que apenas para este analito a di-
ferença entre o soro com extrato de berinjela não tra-
tado e o soro puro foi superior a do soro com amido
com relação ao soro puro. 

A análise de variância (Tabela X) destes resultados
apontou uma diferença estatística significativa entre os
grupos testados, com um valor de F = 18,30 (p <
0,0001). A comparação dos resultados pelo teste de
Scheffeé (Tabela XI) confirmou equivalência entre SA
e SE, bem como entre os demais grupos. 
Assim sendo, para o extrato seco de berinjela (não tra-
tado), em concentração “terapêutica”, houve interfe-
rência positiva significativa na determinação de glico-
se, sendo que interferência no mesmo nível foi com-
provada também para o amido. Diferença desta ordem
poderia ter significância prática, para pacientes cuja
glicemia se encontrasse muito próxima aos limites de

referência. Também neste caso, é provável que a inter-
ferência positiva verificada se deva à hidrólise do ami-
do pela amilase contida na amostra de soro.

Para as amostras de soro adicionadas de quercetina,
atingindo concentrações correspondentes àquelas
consideradas terapêuticas, a determinação de glicose
não apresentou valores diferentes estatisticamente do
soro calibrador utilizado (SP2).

Na 4ª etapa, foram determinados glicose, ácido úri-
co e triglicerídeos no soro adicionado de extrato de
berinjela tratado, em concentrações terapêuticas esti-
madas, e no soro patológico controle (SP3). 

A determinação do colesterol não foi incluída nes-
ta fase uma vez que a interferência analítica detectada
em concentrações supraterapêuticas de extrato (p <
0,05) não apresentava significância prática. Porém,
embora também não apresentasse significância clíni-
ca, a interferência verificada para os triglicerídeos foi
estatisticamente mais relevante (p < 0,01) e então, de-
cidiu-se incluir este analito nesta fase dos testes. A aná-
lise estatística dos resultados pelo teste t (Tabela XII)
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Fonte de
Variação

S.Q. G.L. Q.M F

Entre grupos  393,15 4 98,29 18,30 (p < 0.0001)
Dentro de 
grupos 187,93 35 5,37
Total     581,08 39

Tabela X. Resultados do teste de Análise de Variância, para
comparação dos resultados médios de glicose obtidos, para os
cinco grupos experimentais da terceira etapa.

Grupos Média 

Soro c/ amido (SA t) 221,54
Soro c/ extrato seco (SE t) 221,04
Soro c/ EtOH salina (CQt) 217,08
Soro c/ EtOH quercetina (SQt) 214,83
Soro puro (SP2) 213,88

Obs.: As colunas indicam equivalência estatística entre grupos.

Tabela XI. Comparações individuais pelo teste de Scheffeé 
(p < 0,05) para os resultados médios de glicose obtidos, para os
cinco grupos experimentais da terceira etapa.

Analito Concentração determinada Concentração determinada Valor 
p 

no soro tratado no soro (SP2) do teste
significância 

para p < 0,05)

Glicose 206,29 203,83 2,16 0,036
Ácido úrico 12,28 12,17 1,06 0,294 (NS)
Triglicerídeos 169,08 168,04 1,38 0,174 (NS)

Tabela XII. Comparação dos valores encontrados no teste t para os diferentes analitos no soro puro (SP3) e
no soro adicionado de extrato de berinjela submetido a tratamento.



não apontou diferenças estatisticamente significativas
entre os grupos, exceto para a glicose. 

Considerando os resultados obtidos neste estudo,
pode-se sugerir que o extrato seco de berinjela, embora
tenha apresentado potencial de interferência analítica
significativa em algumas determinações séricas, não se
pode afirmar com certeza que este o seja sob o ponto de
vista prático. Isto, porque, como vimos, as variações es-
tatisticamente significativas que ocorreram principal-
mente nas concentrações “supraterapêuticas” estima-
das, podem em alguns casos, estar dentro da faixa de va-
riação analítica aceitável para os testes realizados (30). 

Além disto, observa-se que a maioria dos resultados,
mesmo estatisticamente diferentes entre si, não muda-
riam a atitude do médico com o paciente, uma vez
que, do ponto de vista clínico, esses poderiam ser ex-
plicados pela variação biológica normal que ocorre
nas concentrações das substâncias presentes no san-
gue. Uma exceção poderia ser na glicose da 3ª etapa,
onde a interferência produzida pelo amido (adiciona-
do ao soro em concentração terapêutica estimada) po-
deria provocar um erro que poderia prejudicar a inter-
pretação de um resultado próximo aos limites de refe-
rência.

Porém, uma vez que as concentrações testadas fo-
ram apenas estimadas, não se conhecendo de fato os
dados relacionados à farmacocinética dos extratos de
berinjela, não podemos concluir de forma definitiva
em relação ao potencial de interferência de seus com-
ponentes. Outro aspecto é o fato de termos utilizado
apenas uma única dose, como base de cálculo, para a
preparação das amostras acrescentadas de extrato se-
co, não se levando em consideração a possibilidade de
efeitos cumulativos do uso contínuo do produto.

Também, nada pode garantir que as reações de bio-
transformação, que podem ocorrer in vivo nos indiví-
duos que ingerem extrato seco de berinjela, ou mes-
mo a fruta in natura, não contribuam para o aumento
do potencial antioxidante dos componentes destes
materiais e, portanto, ampliem a possibilidade de oco-
rrência de efeitos de interferência em exames.

De qualquer modo, para concluir de forma mais de-
finitiva quanto ao potencial de interferência analítica
dos extratos de berinjela, seriam necessários estudos ex
vivo com amostras de sangue de pacientes após inges-
tão de uma ou mais doses dos referidos extratos. Seria
igualmente interessante testar outros tipos de prepara-
ções à base de berinjela, assim como alguns de seus
constituintes isoladamente.
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