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Efeitos do extrato de laranja amarga (Citrus aurantium) sobre fluxos 
metabólicos em fígado de rato 

RESUMO 

Relevância etnofarmacológica. Os extratos do fruto de Citrus aurantium (laranja amarga) são 

tradicionalmente usados como produtos herbais para a perda de peso e como supressores de 

apetite. Um importante componente da C. aurantium é a p-sinefrina, a qual é estruturalmente 

similar aos agentes adrenérgicos. Perda de peso e ações adrenérgicas estão sempre 

relacionadas a alterações metabólicas e o presente trabalho foi planejado para investigar uma 

possível ação do extrato de C. aurantium sobre o metabolismo hepático. Materiais e métodos. 

O fígado de rato em perfusão isolada foi utilizado para medir vias catabólicas e anabólicas, 

incluindo o consumo de oxigênio. Resultados. O extrato de C. aurantium e a p-sinefrina 

aumentaram a glicogenólise, a glicólise e o consumo de oxigênio. A p-sinefrina (200 M) 

produziu um aumento na liberação de glicose (1,73 mol min1 g1) que foi apenas 15% menor 

do que o incremento causado pelo extracto (400 mg/L) contendo p-sinefrina 196 M (2 mol 

min1 g1). No caso do estímulo do consumo de oxigênio a diferença foi mais pronunciada, 

0,28 mol min1 g1 para a p-sinefrina e 0,45 mol min1 g1 para o extrato. Em baixas 

concentrações o extrato de C. aurantium tendeu a aumentar a gliconeogênese, mas em altas 

concentrações ele foi inibitório, o oposto do que ocorreu com a p-sinefrina. Conclusões. Os 

efeitos do extrato de C. aurantium sobre o metabolismo do fígado são similares às ações bem 

conhecidas dos agentes adrenérgicos e podem ser atribuídos parcialmente ao seu teor em p-

sinefrina. Como muitas destas ações são de natureza catabólica, pode-se concluir que elas são, 

em princípio ao menos, compatíveis com os efeitos de perda de peso geralmente atribuídos à 

C. aurantium. 

 

 

 

 

 

 

 



Effects of Citrus aurantium (bitter orange) fruit extracts on metabolic fluxes in 
the rat liver 

ABSTRACT 

Ethnopharmacological relevance. The fruit extracts of Citrus aurantium (“bitter orange”) are 

traditionally used as herbal weight-loss products and as appetite supressants. An important 

component of C. aurantium is p-synephrine, which is structurally similar to the adrenergic 

agents. Weight-loss and adrenergic actions are always related to metabolic changes and the 

present work was designed to investigate a possible action of the C. aurantium extract on liver 

metabolism. Materials and methods. The isolated perfused rat liver was used to measure 

catabolic and anabolic pathways, including oxygen uptake. Results. The C. aurantium extract 

and p-synephrine increased glycogenolysis, glycolysis and oxygen uptake. p-Synephrine (200 

M) produced an increase in glucose output (1.73 mol min1 g1) that was only 15% smaller 

than the increment caused by the extract (400 mg/L) containing 196 M p-synephrine (2 mol 

min1 g1). For oxygen consumption stimulation the difference was more pronounced, 0.28 

mol min1 g1 for p-synephrine and 0.45 mol min1 g1 for the extract. At low concentrations the 

C. aurantium extract tended to increase gluconeogenesis, but at high concentrations it was 

inhibitory, opposite to what happened with p-synephrine. Conclusion. The action of the C. 

aurantium extract on liver metabolism is similar to the well known actions of adrenergic 

agents and can be partly attributed to its content in p-synephrine. Since many of these actions 

are catabolic in nature, it can be concluded that they are, in principle at least, compatible with 

the weight-loss effects usually attributed to C. aurantium. 


