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Resumo
Actinidia arguta, comumente conhecida como baby kiwi, é uma fruta sazonal
abundante na Ásia, sendo recentemente introduzida na Europa. Pensa-se que os
compostos fenólicos presentes nesta espécie sejam responsáveis pelas atividades
antioxidante, anti-inflamatória e anticancerígena, entre outras. Embora a produção mundial
deste fruto tenda a aumentar, muitos subprodutos são desperdiçados durante a colheita,
incluindo as folhas que caem e permanecem no solo.
O objetivo deste estudo foi determinar e comparar o conteúdo de compostos
bioativos, através da determinação do conteúdo fenólico total (CFT) e o teor de flavonoides
total (TFT), assim como a identificação do perfil fenólico, atividade antioxidante, capacidade
de captação de espécies reativas (O2•-, H2O2, NO•) e atividade antimicrobiana em diferentes
extratos de folhas de A. arguta, no sentido de valorizar este subproduto para possíveis
aplicações na indústria alimentar, farmacêutica e cosmética.
O extrato alcoólico foi o que exibiu maior atividade antioxidante para ambos os
ensaios estudados (DPPH• e FRAP). O CFT e de TFT variaram significativamente,
mediante a natureza dos extratos, sendo que os resultados obtidos foram superiores aos
descritos no fruto. Quanto à capacidade de captação de espécies reativas, o extrato
alcoólico mostrou-se eficaz na captação de radicais de H2O2 e NO•, sendo o aquoso o mais
eficaz na captação de radicais O2•-. Relativamente à viabilidade celular, todos os extratos
da A. arguta não apresentaram efeitos adversos em células Caco-2 e HT29-MTX, em
concentrações inferiores a 100 µg/mL e 1000 µg/mL, respetivamente. Também foi possível
verificar atividade antimicrobiana no extrato alcoólico com concentração de 50 mg/mL.
De acordo com os resultados obtidos, o extrato alcoólico pode ser considerado o
mais promissor, apresentando boa atividade antioxidante e antimicrobiana. Este estudo
mostrou o elevado potencial das folhas de A. arguta como ingredientes ativos para
diferentes produtos, como cosméticos ou produtos farmacêuticos. No entanto, estudos
mais detalhados serão necessários para tornar a utilização desta planta mais sustentável.

Palavras-chaves: Actinidia arguta, compostos bioativos, atividade antioxidante, atividade
antimicrobiana e sustentabilidade.
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Abstract
Actinidia arguta, commonly known as baby kiwi, is an abundant seasonal fruit in
Asia, being recently introduced in Europe. It is thought that phenolic compounds present in
this species are responsible for several activities, including antioxidant, anti-inflammatory
and anticancer activity, among others. Although the world production of this fruit tends to
increase, many by-products are wasted during harvesting, including the leaves that fall and
remain in the soil.
The aim of this study was to determine and compare the bioactive compounds
content by total phenolic and flavonoid contents (TPC and TFC, respectively), as well as
identification of phenolic groups, antioxidant activity, scavenging capacity against reactive
species (O2•-, H2O2, NO•) and antimicrobial activity of leaf extracts from different A. arguta
cultivars, in order to value this by-product for possible applications in the food,
pharmaceutical and cosmetic industries.
The alcoholic extract displayed the highest antioxidant activity for both assays
(DPPH• and FRAP). The TPC and TFC levels varied significantly, by the nature of the
extracts, and the results obtained were higher than those in the fruit. In what concerns
scavenging capacity against reactive species, the alcoholic extract was the most effective
against H2O2 and NO•, but the aqueous was the most effective against O2•-. Regarding cell
viability demonstrated that extracts of A. arguta did not present possible adverse effects, on
Caco-2 and HT29-MTX cells, in concentrations below 100 μg/mL and 1000 μg/mL,
respectively. It was also possible to verify antimicrobial activity in the alcoholic extract with
concentration of 50 mg/mL.
According to the obtained results, the alcoholic extract could be considered the most
promising, presenting a good antioxidant activity as well as TFC and TPC. This study
showed the high potential of A. arguta leaves as active ingredients for different products,
such as cosmetics or pharmaceuticals. Nevertheless, more detailed studies are needed to
make the use of this plant more sustainable.

Keywords: Actinidia arguta, bioactive compounds, antioxidant activity, antimicrobial activity
and sustainability.
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1. Introdução
Desde há mais de 5000 anos que a medicina apoia-se na utilização de plantas para
fins terapêuticos, pelas suas numerosas propriedades, nomeadamente, analgésicas,
diuréticas, antisséticas e antioxidantes (1). Atualmente, a avaliação científica e
experimental visa caracterizar as propriedades das plantas, as mesmas que os ancestrais
utilizavam na medicina tradicional, permitindo um grande desenvolvimento tecnológico e
industrial, nomeadamente na procura de compostos naturais com propriedades biológicas,
como antioxidantes e antimicrobianas.
Os compostos bioativos extraídos das plantas podem ser utilizados na prevenção
e possível tratamento de certas patologias relacionadas com o stresse oxidativo, como
alternativa à terapêutica habitual, ou ainda pela indústria alimentar, no processamento de
alimentos funcionais, ou como aditivos alimentares, em detrimento dos antioxidantes
sintéticos usados correntemente (2). Estes compostos podem possuir, igualmente,
atividade antimicrobiana, podendo ser utilizados no tratamento de infeções por
microrganismos resistentes aos antibióticos convencionais ou na indústria alimentar como
conservantes (3).

1.1. Actinidia arguta
O género Actinidia pertence à família Actinidiaceae, incluindo cerca de 76 espécies
amplamente distribuídas no leste da Ásia. Algumas das espécies, como A. polygama, A.
arguta e A. kolomikta, têm amplas distribuições no Japão e na zona oeste da China (4).
Crê-se que a origem das espécies de Actinidia provém das províncias chinesas do nordeste
de Shandong, Liaoning, Jilin e Heilongjiang, mas também é espontânea na Rússia, na
Coreia e no Japão, crescendo como lianas e atingindo alturas elevadas (Figura 1) (5, 6).
As diferentes espécies são, atualmente, cultivadas pelos seus frutos, no entanto, existem
muitas outras ornamentais. De todas as espécies já identificadas apenas 15 produzem
frutos comestíveis, os quais morfologicamente distinguem-se pelas diferentes formas,
cores e tamanhos.
A Organização Internacional dos Kiwis (IKO) estima uma produção total de cerca
de 2,4 milhões de toneladas, mas mesmo assim, o kiwi representa apenas 0,2-0,3% da
produção mundial total de frutas frescas (7). Contudo, apenas três espécies apresentam
importância comercial: A. deliciosa (kiwi verde), A. chinensis (kiwi amarelo) e, mais
recentemente, A. arguta (baby kiwi) (4). A China é o maior produtor de kiwi no mundo, com
quase metade da produção total do mundo, seguido por Itália, Nova Zelândia, Chile e
|2
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Grécia. Juntos, estes países representam 80% da produção comercial mundial atual (7).
Apesar dos aumentos relativamente grandes na produção de kiwis em Portugal, Espanha
e Turquia nos últimos anos, cada um destes países é responsável por apenas cerca de 1%
da produção mundial total (7).

Figura 1. Área natural da espécie A. arguta (8).
Na China, as espécies de Actinidia são conhecidas como mihoutao, recomendadas
inicialmente pela farmacopeia chinesa para o tratamento de diversos sintomas e
patologias. Segundo registos bibliográficos, estas espécies eram utilizadas como auxiliares
na promoção da digestão, na cura de hemorroides, dispneia, vómitos, na redução da
irritabilidade, no alívio do reumatismo e na prevenção de cálculos renais (9-12). Estudos
mais recentes mostraram ainda efeitos antiproliferativos e antiapoptóticos em alguns tipos
de células cancerígenas gástricas, hepáticas, assim como do colo do útero (13-15).
A. arguta (kiwi arguta, baby kiwi, mini kiwi, kiwiberry ou hardy kiwi) é uma liana
frutífera vigorosa, comercialmente disponível em diversos países, incluindo Portugal. A sua
taxonomia e caracterização morfológica apresentam-se na Figura 2.

Figura 2. Família: Actinidiaceae; Género: Actinidia; Espécie: A. arguta (Siebold &
Zuccarini) Planchon ex Miquel (16, 17).
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Segundo alguns registos, esta trepadeira perene pode atingir uma altura entre 7,5
a 9 metros (Figura 3), sendo o seu desenvolvimento rápido, podendo crescer cerca de 6
metros por estação (18). Tal como na A. deliciosa, esta espécie apresenta dois tipos de
ramos: só com gomos foliares ou mistos (com gomos foliares e florais). Os ramos principais
são vigorosos e acastanhados, contrariamente aos secundários que possuem uma
coloração esverdeada (17).

Figura 3. Actinidia arguta.
A folhagem da A. arguta (Figura 3) é densa, apresentando uma folha caduca que
varia em tamanho, forma e cor (17). As flores masculinas dispõem de numerosas anteras
de cor arroxada, enquanto que as flores femininas possuem um ovário branco esverdeado,
com cerca de 20 estigmas irradiados do centro (Figura 4). Em torno do estigma aureolar,
encontram-se os estames dispostos em círculo (8, 17).

Figura 4. Flor masculina (esquerda) e feminina (direita) de A. arguta.
Os frutos encontram-se suspensos em cachos múltiplos e, ao contrário das outras
espécies de Actinidia, o fruto apresenta um tamanho reduzido (cerca de 3 a 5 cm de
comprimento), uma forma ovoide ou elíptica, com um peso compreendido entre 2 e 30
gramas (12). Possui uma pele fina, lisa, sem pelo, podendo variar entre verde a bordeaux.
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Quanto à polpa do fruto, também pode variar no seu aspeto, apresentando uma coloração
amarelo-esverdeada, verde-escuro a vermelha (19).
O género A. arguta possui diversas variedades (algumas delas representadas na
Figura 5) sendo as mais conhecidas comercialmente as variedades Ananasnaja, Meader,
Larger, Jumbo, Issai, Transcarpacia (20).

Figura 5. Frutos de algumas variedades de A. arguta.
No que toca à sua produção em Portugal, ainda é bastante recente, sendo que o
primeiro projeto de produção de A. arguta iniciou em 2012, com uma plantação de
aproximadamente 1 hectare (6). Apesar das excelentes condições climatéricas e do próprio
solo, que permitem produzir um baby kiwi em quantidades razoáveis e de qualidade
superior em aroma, sabor e outros aspetos nutricionais, apenas 25 hectares são utilizados
para produção do baby kiwi, com um total de 15 produtores (comunicação pessoal).
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1.2. Sustentabilidade
A população humana aumentou lentamente até 1650, quando, aproximadamente,
500 milhões de pessoas habitavam no planeta Terra. Desde então, cresceu de modo
exponencial, sendo, atualmente, superior a 7 milhares de milhão, com tendência para
aumentar (Figura 6). O aumento da população humana contribui para o esgotamento e
degradação dos recursos humanos do planeta, comprometendo ainda as necessidades
básicas, presentes e futuras, principalmente em países em vias de desenvolvimento, onde
a pobreza aumenta (21).

População total (biliões)

Estimativas
Média
80% IC
95% IC

Figura 6. População mundial: estimativas (1950-2015), projeção da média e intervalo de
confiança de 80% e 90% (2015-2100) (22).
Os últimos três séculos foram marcados pelas revoluções industriais e tecnológicas
que culminaram com o surgimento de novas técnicas produtivas (23). Toda essa mudança
fez aumentar a capacidade de produção de uma maneira acelerada. No entanto, tamanha
velocidade do crescimento e a consequente necessidade de geração de riquezas
acabaram por culminar numa série de efeitos colaterais para a sociedade, o que levou a
questões sobre a impossibilidade de subsistência. Ou seja, com a utilização dos recursos
renováveis a uma taxa superior à da sua reposição pela natureza tem como consequência
a degradação ambiental, que se manifesta em fenómenos como poluição, desflorestação,
redução de reservas de água potável, redução da biodiversidade, entre outros, podendo
transformar os recursos renováveis em não renováveis (23).
O conceito sustentabilidade surgiu oficialmente em 1987 na Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Organização das Nações Unidas (ONU),
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como resposta para a humanidade perante a crise social e ambiental pelo qual o mundo
passava a partir da segunda metade do século XX.
“O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender
suas próprias necessidades.” (24)
Um conceito complexo que se pode resumir na noção de desenvolvimento
económico e social, sem causar grandes danos ao ambiente e aos recursos naturais.
Atualmente, a ideia de sustentabilidade é dividida em três principais pilares, proteção
ambiental, equidade social e desenvolvimento económico (Figura 7) (25). Analisando-os
separadamente, crê-se que a componente social preocupa-se com o estabelecimento de
ações justas para trabalhadores, parceiros e sociedade. A parte económica visa a criação
de empreendimentos viáveis, atraentes para os investidores. A proteção ambiental tem
como objetivo analisar a interação de processos com o meio ambiente sem lhe causar
danos permanentes (25). Estes três pilares devem coexistir e interagir entre si de forma
plenamente harmoniosa.

Proteção ambiental

Equidade social

Desenvolvimento
económico

Figura 7. Pilares da sustentabilidade.
Segundo a ONU para a Alimentação e Agricultura em 2050 será impossível suprir
as necessidades alimentares (26). Cada vez mais a exigência dos consumidores quanto
aos produtos disponíveis no mercado tem vindo a aumentar exponencialmente, sendo as
duas palavras-chaves mais apeladas por estes a variedade e a qualidade. De acordo com
Gustavson et al. (2011) cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de material comestível são
desperdiçados no mundo, o que representa 1/3 da produção mundial de alimentos (27).
Omitindo as perdas de alimentos agrícolas naturais (até 42%), cerca de 38% derivam de
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alimentos processados e 20% é distribuído ao longo de toda a cadeia alimentar (28). Por
isso é importante sensibilizar-se a sociedade para esta questão, tendo sempre em
consideração que os recursos naturais não são uma fonte inesgotável e que devido ao
aumento populacional aliado ao consumo exagerado das matérias-primas têm agravado
esta situação.
Novas alternativas devem ser exploradas pelas indústrias para conseguir-se
solucionar este problema, através da implementação de processos de produção com
menor impacto ambiental, com valorização dos subprodutos.

1.2.1. O uso sustentável de Actinidia arguta
Generalizando, o consumidor tem tendência para preferir compostos naturais aos
sintéticos, por estes últimos estarem associados a afeitos carcinogénicos ou tóxicos (29).
Tendo em consideração a crescente necessidade de recursos alimentares, a utilização de
plantas na formulação de novos produtos alimentares tem sido uma mais-valia para a
sociedade, não só a nível alimentar, como também na indústria cosmética e farmacêutica.
Numa tentativa de aproveitar a produção do baby kiwi, muitos produtos alimentares são
produzidos para além do fruto em si, como por exemplo licores, doces, bolachas, sorvete,
entre outros. No entanto, alguns subprodutos resultantes da colheita do fruto poderiam ser
utilizados, citando-se as folhas como exemplo.

1.3. Metabolitos nas plantas
Todos os seres vivos sintetizam diversos compostos químicos necessários para o
seu desenvolvimento e sobrevivência. As plantas utilizam a energia solar para a conversão
de CO2 e H2O em componentes orgânicos divididos em metabolitos primários e
secundários. Os metabolitos primários são fundamentais para o desenvolvimento da
planta, exercendo diversas funções, tais como, estrutural, plástica e de armazenamento de
energia (por exemplo: hidratos de carbono, aminoácidos, proteínas e lípidos) (30). Estes
metabolitos comprometem os processos bioquímicos que a planta deve levar a cabo
diariamente para sobreviver, crescer e reproduzir-se, tal como a fotossíntese, respiração,
crescimento e desenvolvimento (31).
Por outro lado, os metabolitos secundários provêm dos metabolitos primários, mas
a sua distribuição pelo reino Plantae é mais limitada, sendo alguns dos compostos restritos
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a determinadas espécies (por exemplo, alcalóides, terpenos, flavonoides, entre outros)
(30). No geral, estes metabolitos não são essenciais para o desenvolvimento da espécie
botânica, mas contribuem para a interação da planta com o ambiente onde está inserida,
para a sua sobrevivência e proliferação (32). Possuem diversas funções como a proteção
da planta contra herbívoros e infeções contra microrganismos patogénicos, ou contra o
próprio stresse abiótico, associado a mudanças de temperatura, conteúdo de água, níveis
de luz, exposição a radiação UV e défice de nutrientes e minerais (33, 34) (Figura 8). Para
além disso, estes metabolitos atraem os animais polinizadores e dispersores de sementes
(31). Alguns desses metabolitos secundários têm efeito sobre os sistemas biológicos e por
isso são considerados bioativos.
Sazonalidade
Índice pluviométrico

Composição atmosférica

Composição atmosférica

Temperatura
Teor de metabolitos
secundários

Altitude
Herbivoria e ataques

Ritmo circadiano

Água, micro e

patogénicos

macronutrientes
Idade

Radiação UV

Figura 8. Principais fatores que podem influenciar a acumulação de metabolitos
secundários nas plantas (34).

1.3.1. Compostos bioativos
O ser humano desde sempre recorreu ao uso de plantas, inicialmente devido aos
seus benefícios nutricionais, mas após a descoberta de propriedades medicinais, a flora
natural tornou-se útil para o tratamento de doenças e para a melhoria da saúde das
comunidades (35). Manuscritos egípcios, hebraicos e chineses descreviam mais de 2000
plantas detalhadas com aplicação terapêutica, sendo ainda utilizadas no presente (36).
Mais de um terço dos medicamentos humanos originaram-se de produtos sintetizados pelo
metabolismo das plantas (37). Estudos sobre os metabolitos secundários das plantas têm
demonstrado, tanto in vitro como in vivo, potenciais benefícios para a saúde. Estes
compostos são mais conhecidos como compostos bioativos (38).
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Os compostos bioativos são compostos químicos “que têm a capacidade e
habilidade de interagir com um ou mais componentes do tecido vivo, apresentando uma
ampla gama de efeitos prováveis" (39). Baseado na origem natural dos compostos
bioativos, estes podem ser divididos em três categorias principais: terpenos, alcalóides e
compostos fenólicos (31, 40). As quatro vias principais da síntese destes compostos
encontram-se esquematizadas na Figura 9.

Figura 9. Origem dos metabolitos secundários a partir do metabolismo primário (35, 41).
Com mais de 40 000 estruturas conhecidas, os terpenos são provavelmente a maior
e mais diversificada classe de compostos orgânicos encontrados nas plantas (42, 43). Esta
categoria inclui hormonas (giberelinas e ácido abscísico), os pigmentos carotenoides
(carotenos e xantofilas), esteróis (por exemplo, ergosterol, sitosterol, colesterol), derivados
de esterol (por exemplo, cardioglicosídeos), látex (base para a borracha natural), e muitos
dos óleos essenciais que dão às plantas odores e sabores distintos. A sua síntese provém
da via do ácido mevalónico e da via não-mevalonato (MEP) (44). Muitos terpenos e
derivados do terpeno podem ser considerados metabolitos primários por desempenharem
papéis significativos no crescimento e desenvolvimento das plantas, mas a grande maioria
dos terpenos, são metabolitos secundários, muitos dos quais parecem atuar como toxinas
ou como protetores contra predadores (insetos e herbívoros) (44).
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Os alcalóides são, por definição, compostos que contêm azoto mas que não são
péptidos nem nucleósidos. São o grupo de metabolitos secundários onde existe maior
diversidade estrutural sendo conhecidos mais de 8000 compostos, a maior parte deles
provenientes de plantas (45). Os alcalóides são biossinteticamente provenientes de
diversos aminoácidos, sendo mais como os aminoácidos alifáticos (ornitina e lisina) e
aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina e triptofano). A sua síntese resulta do ciclo
do ácido tricarboxílico e da via do ácido chiquímico (46). Estes compostos contribuíram
com o maior número de medicamentos para a farmacopeia moderna, com vários efeitos,
como anticolinérgicos (atropina), analgésicos (alcalóides do ópio), antiparasitários
(quinina), inibidores da colinesterase (galantamina) e antineoplásicos (vinblastina e
vincristina) (47).
Os compostos fenólicos são uma família de compostos quimicamente diversos que
vão desde ácidos fenólicos simples a polímeros complexos, como taninos e ligninas (48,
49). A sua síntese ocorre através da via do ácido chiquímico e da via do ácido malónico,
sendo divididos em três grandes grupos: os flavonoides e derivados, os ácidos fenólicos
(ácidos benzoicos, fenilacéticos, cinâmicos) e cumarinas (50, 51).

1.3.1.1.

Compostos fenólicos

Os compostos fenólicos compreendem um anel aromático, contendo um ou mais
substituintes hidroxilo, e vão desde moléculas fenólicas simples até compostos altamente
polimerizados (52). A biossíntese da maioria dos compostos fenólicos começa com os
aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina e triptofano. Estes aminoácidos são
sintetizados a partir de fosfoenolpiruvato e da eritrose-4-fosfato por uma sequência de
reações químicas conhecidas como via do ácido chiquímico (32). Esta via é comum em
bactérias, fungos e plantas, mas não é encontrada em animais, uma vez que estes últimos
não são capazes de sintetizar estes três aminoácidos. Consequentemente a fenilalanina e
o triptofano estão entre os 10 aminoácidos considerados essenciais para os animais, já a
tirosina não é classificada como essencial porque os animais podem sintetizar por
hidroxilação da fenilalanina (44). A maioria dos compostos fenólicos são encontrados
conjugados com açúcares ou ácidos orgânicos. Este conjunto de compostos pode ser
dividido em dois grupos: flavonoides e não-flavonoides, ou mais especificamente, em
classes, consoante a sua estrutura química base (Tabela 1).
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Tabela 1. Classes dos compostos fenólicos (53, 54).
Classe

Estrutura

Exemplo

C6

Catecol

Ácido fenólico

C6—C1

Ácido gálhico

Acetofenona, ácido fenilacético

C6—C2

Diclofenaco

Ácido hidroxicinâmico, cumarina, henilpropanos,

C6—C3

Ácido ferúlico

C6—C4

Juglona

Xantonas

C6—C1—C6

Mangiferina

Estilbenos, antraquinonas

C6—C2—C6

Resveratrol

Flavonoides, Isoflavonas, neoflavonoides

C6—C3—C6

Quercetina

(C6—C3—C6)2,3

Bichalcona

Lignanas, neolignans

(C6—C3)2

Eusiderina

Ligninas

(C6—C3)n

-

(C6)n

Alomelaninas

(C6—C3—C6)n

Procianidina

Fenol simples, benzoquinonas

cromonas
Naftoquinonas

Bi-, triflavonoides

Catecol melaninas
Taninos condensados

Estes compostos possuem muitos efeitos bioquímicos e farmacológicos, por
exemplo apresentam atividade anti-inflamatória, antioxidante e anti-proliferativa (55). Eles
ajudam a eliminar radicais livres e outras formas reativas de oxigénio, do organismo
humano. Contudo, as preocupações com potenciais efeitos adversos devido ao consumo
excessivo de compostos fenólicos têm sido expressas, uma vez que ainda existe pouca
informação nesta área. Vários estudos sugerem que alguns compostos fenólicos, quando
ingeridos em altas concentrações, podem-se tornar substância pró-oxidantes conferindo
efeitos nocivos tais como carcinogenicidade, genotoxicidade, cardiotoxicidade, toxicidade
na tiroide e interação com fármacos (56-59).

1.3.1.1.1.

Flavonoides

Em 1930, o cientista húngaro Albert Szent-Györgyi isolou uma nova substância
química proveniente de laranjas, classificando-a como vitamina P. Mais tarde,
identificaram-na como rutina, um flavonoide (60).
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Os flavonoides apresentam uma estrutura básica formada por 15 átomos de
carbono (C6-C3-C6), sendo os compostos quimicamente mais diversificados do reino
vegetal. Neste grupo encontram-se as antocianidinas, flavonas, flavonóis e, com menor
frequência, as auronas, chalconas e isoflavonas, dependendo da posição, número e
combinação dos grupos participantes da molécula (61, 62). Sempre presentes nas plantas,
estes compostos possuem diversas funções biológicas nas plantas, como por exemplo,
pigmentação, proteção contra as radiações UV e resistência a doenças e pragas (31).
Os flavonoides encontram-se divididos em várias subclasses, sendo que existem
mais de 5000 compostos já identificados (63). Encontrados nos mais diversos vegetais,
frutos e plantas (Tabela 2).
Tabela 2. Principais subclasses dos flavonoides (63, 65).
Subclasses dos flavonoides

Exemplos

Presença nos alimentos

Flavonóis

Quercetina

Vegetais, maioria dos frutos

Kaempferol
Flavonas

Luteolina

Especiarias, cereais, frutos

Apigenina
Flavanonas

Hesperidina

Frutos cítricos, ameixas secas

Naringenina
Flavan-3-ols

Catequina

Chás, maçãs, uvas e vinho tinto

Epicatequina
Isoflavonas

Antocianidinas

Daidzeína

Maioria dos legumes,

Genisteína

principalmente em grãos soja

Cianidina

Frutos Vermelhos, uvas

Delfinidina

A confeção de alimentos pode por vezes resultar na perda destes compostos, em
maior ou menor grau, variando de acordo com o tipo de alimento e a preparação a que é
sujeito. No entanto, os flavonoides são compostos relativamente estáveis, pois podem
resistir à oxidação, temperaturas elevadas e variações de acidez (64).
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1.4. Atividades biológicas dos compostos bioativos
1.4.1. Atividade antioxidante
Os radicais livres e as espécies reativas de oxigénio (ERO) e azoto (ERA), têm
ganho grande relevância devido aos seus efeitos adversos no ser humano. Muitas das
vezes o termo radical livre abrange também as espécies reativas, assim como os estados
excitados que levam à formação de radicais livres e substâncias que resultam de reações
com radicais livres (66). Quando ocorre um desequilíbrio entre a produção de espécies
reativas e a sua neutralização, desencadeia-se o stresse oxidativo. Este excesso de
radicais livres formado pode sobrecarregar enzimas protetoras, como a superóxido
dismutase, catalase e peroxidase, causando efeitos celulares destrutivos e letais pela
oxidação dos lípidos das membranas celulares, proteínas celulares, ADN e enzimas
endógenas (67). Podem estar aumentados em diversas situações, como por exemplo,
numa doença crónica ou aguda, períodos de consumo de álcool intensivos, dieta pobre e
poluição ambiental (67).
No entanto, os ERO e ERA, quando produzidos de forma regulada, mantêm a
homeostasia celular dos tecidos saudáveis e exercem um papel protetor, atuando como
moléculas sinalizadoras (68). A maioria das células podem produzir superóxido (O2•-),
peróxido de hidrogénio (H2O2) e óxido nítrico (NO•). Estes radicais têm um papel
importante, nomeadamente, na geração de ATP nas mitocôndrias, na desintoxicação de
xenobióticos pelo citocromo P450, na apoptose de células defeituosas, assim como na luta
contra agentes patogénicos (68).
Contudo existem compostos que quando presentes numa concentração baixa
comparativamente com o substrato oxidável, reduzem ou previnem significativamente os
efeitos adversos das espécies reativas, estes compostos são designados de antioxidantes
(69). Estudos epidemiológicos têm demonstrado uma correlação inversa entre o consumo
de alimentos ricos em antioxidantes e o risco de doenças crónicas, como cancro, doenças
cardíacas e acidentes vasculares cerebrais (70). Esta atividade antioxidante é
essencialmente devido à presença de compostos fenólicos, que desempenham um papel
importante na eliminação de ERO e ERA (71).
Os antioxidantes podem ser classificados pela sua função ou natureza (Figura 10).
Dependendo da sua função podem ser divididos em duas classes: antioxidantes primários
ou bloqueadores de cadeia (exemplo: ácido ascórbico) e antioxidantes secundários ou
preventivos (exemplo: lecitina) (72). Os antioxidantes primários, quando presentes em
concentrações vestigiais, podem atrasar ou inibir o passo de iniciação da peroxidação
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lipídica, por reação com um radical lipídico, ou inibir o passo de propagação, por reação
com radicais peroxil ou alcoxil (73). Os antioxidantes secundários são compostos que
retardam a taxa de oxidação, através de, por exemplo, eliminação do oxigénio singleto.
Quanto à sua natureza estes podem ser naturais (exemplo: tocoferóis) ou sintéticos
(72). Os antioxidantes de natureza sintética, como o 2- ou 3-terc-butil-4-metoxifenol (BHA)
e o di-terc-butilmetilfenol (BHT), são muito utilizados na indústria alimentar, para a
preservação de alimentos (74). Os antioxidantes naturais dividem-se em dois grandes
grupos, os enzimáticos e os não enzimáticos. Os antioxidantes enzimáticos incluem as
principais enzimas antioxidantes, como as enzimas superóxido dismutase, catalase e
glutationa peroxidase (75). Os antioxidantes não enzimáticos incluem a vitamina C,
compostos fenólicos, vitamina E e carotenoides (75).

Antioxidantes

Natureza

Função

Primários
(Ex. Ácido
ascórbico

Secundários
(Ex. Lecitina)

Naturais

Enzimáticos
(Ex. Catalase)

Sintéticos
(Ex. BHT)

Não Enzimáticos
(Ex. Compostos
fenólicos)

Figura 10. Classificação dos antioxidantes quanto à sua função ou natureza (72-75).
Embora a “terapia antioxidante” pareça ser uma via promissora para a prevenção
de diversas patologias associadas ao stresse oxidativo, são necessários mais estudos in
vitro e in vivo para certificar as margens de segurança de cada antioxidante e o efeito
exercido do mesmo relativamente ao seu potencial (58).
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1.4.2. Atividade antimicrobiana
As infeções bacterianas apresentam atualmente um cenário crítico, uma vez que
são responsáveis pelos mais diversos problemas de saúde, como infeções hospitalares e
alimentares (76). Os antibióticos são uma das soluções mais importantes na luta contra
infeções bacterianas, beneficiando a saúde e a qualidade de vida dos seres humanos.
Contudo, ao longo das últimas décadas, verifica-se que este benefício está sob ameaça
devido ao excesso de uso dos mesmos (76).
Em geral, as bactérias têm a capacidade genética de transmitir e adquirir resistência
aos fármacos sintéticos utilizados como agentes terapêuticos, tornando os antibióticos
cada vez menos eficazes contra determinadas patologias. Desta forma, é crucial para a
Saúde Pública investigar novas alternativas.
A utilização de plantas medicinais para prevenção e tratamento de certas doenças
é conhecida desde as mais antigas civilizações, sendo muitas vezes a única fonte de
cuidados de saúde em algumas áreas a nível mundial (77). A Organização Mundial de
Saúde (OMS) estima que os extratos de plantas e os seus constituintes ativos são
utilizados em terapias tradicionais em cerca de 80% da população nos países em
desenvolvimento (77).
O aumento de estudos nas últimas décadas sobre os extratos vegetais e compostos
químicos das plantas, permitiu descobrir que os agentes químicos e biológicos presentes
nestes extratos podem paralisar, remover ou inibir os microrganismos causadores de
doença (78). Estes estudos têm como objetivo descobrir compostos com atividade
comparada à dos tradicionalmente utilizados, porém, com menor toxicidade, maior eficácia
contra a resistência de micro-organismos patogénicos e com menor impacto ambiental.
Verificou-se que as plantas são ricas numa variedade de metabolitos secundários tais
como taninos, terpenóides, alcalóides, flavonoides, glicosídeos, entre outros, que
apresentam

propriedades

antimicrobianas

(79).

Estes

estudos

levaram

ao

desenvolvimento de novos produtos, como produtos farmacêuticos e cosméticos, com o
intuito de se criar uma alternativa eficaz e mais económica aos compostos químicos
utilizados comumente (80, 81).
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2. Objetivos
O objetivo deste trabalho teve como fundamento principal valorizar a folha de A.
arguta, realizando-se ensaios in vitro no estudo da atividade antioxidante e antimicrobiana
da mesma, tendo como objetivos específicos:


Quantificar o conteúdo fenólico total (CFT) e o teor de flavonoides total (TFT) dos
extratos obtidos com diferentes solventes;



Determinar o seu perfil fenólico;



Avaliar a atividade antioxidante, com recurso ao ensaio DPPH• e ao ensaio FRAP;



Determinar a capacidade de captação do O2•-, H2O2 e NO•;



Avaliar a viabilidade celular, para as células HT29-MTX e Caco-2;



Avaliar

a

atividade

antimicrobiana,

frente

às

estirpes

Escherichia

coli,

Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa e Candida albicans;


Eleger o método extrativo mais conveniente com base nos parâmetros avaliados.

| 18

MATERIAIS e MÉTODOS

| Materiais e métodos

3. Materiais e Métodos
A execução deste trabalho experimental foi realizada nos laboratórios do
REQUIMTE/LAVQ (Laboratório Associado para a Química Verde) do Departamento de
Ciências Químicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, durante o período
de Janeiro e Junho de 2017. Nesta mesma faculdade, foi ainda realizada a parte
experimental do estudo da atividade antimicrobiana no Laboratório de Microbiologia,
durante o período de Janeiro e Abril de 2017.

3.1. Reagentes e Padrões
No decurso do trabalho experimental e para a realização das diferentes
metodologias abaixo referidas, foram utilizados reagentes de grau analítico:
o

1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH•) (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha);

o

2,4,6-tri[2-piridil]-s-triazina (TPTZ) (Sigma Aldrich, Suíça);

o

2-Amino-2-hidroximetil-propano-1,3-diol (Tris) (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA);

o

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio (MTS)
(Promega, Madison, EUA);

o

3- (Aminopropil) -1-hidroxi-3-isopropil-2-oxo-1-triazeno (NOC-5) (Sigma Aldrich, St.
Louis, EUA);

o

Ácido 4,5-Dihidroxi-1,3-benzenodissulfónico (Tiron) (Sigma Aldrich, Steinheim,
Alemanha);

o

Acetato de sódio (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA);

o

Ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) (Sigma Aldrich,
Suíça);

o

Ácido acético (Chem-Lab NV, Zedelgem, Bélgica);

o

Ácido ascórbico (Sigma Aldrich, China);

o

Ácido clorídrico (HCl) (Merck, Darmstadt, Alemanha);

o

Ácido gálhico (Sigma Aldrich, China);

o

Agar Cistina-Lactose-Eletrolito-Deficiente (CLED) (Liofilchem, Roseto degli Abruzzi,
Itália);

o

Agar de Muller Hinton (MH) (Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, Itália);

o

Aminoácidos não essenciais (NEAA 100x) (BioWhittaker, Verviers, Bélgica);

o

Caldo Tríptico de Soja (TSB) (Biokar diagnostics, Beauvais, França);

o

Carbonato de sódio (Na2CO3) (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha);
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o

Catequina (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha);

o

Cloreto de alumínio (AlCl3) (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha);

o

Cloreto de azul nitrotetrazólio (NBT) (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA);

o

Cloreto férrico (Merck, Darmstadt, Alemanha);

o

Dimetil sulfóxido (DMSO) (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha);

o

Dinucleótido ᵦ-nicotinamida adenina (NADH) (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA);

o

Etanol absoluto (CARLO ERBA Reagents S.A.S, Val de Reuil, França);

o

Fosfato monopotássico (Sigma Aldrich, Sto Louis, EUA);

o

GlutaMAX-I (Invitrogen, Grand Island, EUA);

o

Hidróxido de sódio (NaOH) (VWR International S.A.S., Foutenay-sous-Bois,
França);

o

Hidróxido de potássio (KOH) (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA);

o

Meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) (BioWhittaker, Verviers, Bélgica);

o

Metanol (MeOH) (Honeywell, Seelze, Alemanha);

o

Metosulfato de fenazina (PMS) (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA);

o

N,N’-Dimetil-9,9’-biacridinio dinitrato (Lucigenina) (Cayman Chemical Company,
Michigan, EUA);

o

Nitrito de sódio (NaNO2) (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha);

o

Penicilina-Streptomicina (Invitrogen, Grand Island, EUA);

o

Peróxido de Hidrogénio (Merck, Darmstadt, Alemanha);

o

Quercetina (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha);

o

Reagente fenol de Folin-Ciocalteu’s (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha);

o

Solução Balanceada de Hank (HBSS) (BioWhittaker, Verviers, Bélgica);

o

Sulfato ferroso (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA);

o

Tripsina (Hyclone, Utath, EUA);

o

Triton x-100 (Amresco, Ohio, EUA).

3.2. Colheita das Amostras
As folhas de A. arguta foram colhidas durante o mês de Maio de 2016, em Landim,
Vila Nova de Famalicão, Portugal (Mini-Kiwi Farm). Após a colheita, as folhas foram
armazenadas em frascos de amostragem e conservadas a -80ºC para posterior liofilização
(Telstar, Cryodos, Espanha). Seguidamente foram trituradas num moinho (Grindomix
GM200, Retch, Alemanha) até à obtenção de um pó fino e homogéneo. As amostras foram
armazenadas a 4ºC até serem realizados os ensaios.
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3.3. Determinação de Compostos Bioativos
3.3.1. Preparação dos Extratos
Para a obtenção dos extratos, adicionou-se rigorosamente cerca de 1 g de amostra
a 50 mL de solvente, recorrendo a três solventes diferentes: etanol absoluto; etanol:água
(1:1) e água destilada. O método de extração foi baseado no estudo realizado por Costa et
al. (2014), que decorreu durante 60 minutos a 50ºC, numa placa de aquecimento (Mirak,
Thermolyse, EUA), sob agitação constante (600 rpm) (82). Seguidamente, os extratos
foram filtrados com papel de filtro (Whatman Nº 1) e liofilizados ou evaporados num
evaporador rotativo (RV) (Vaccum Controller V-800, Büchi, Suíça) utilizando uma pressão
de 175 mbar e uma temperatura inferior ao ponto de ebulição do solvente (Figura 11). Os
rendimentos das extrações foram calculados em todos os extratos realizados.

Extração
Aquosa (100% água)
Hidroalcoólica (50%:50%)
Alcoólica (100% etanol)

RV

Filtração

Liofilizador

Figura 11. Processo de extração dos compostos bioativos.

3.3.2. Conteúdo Fenólico Total
A determinação do CFT seguiu a metodologia espectrofotométrica descrita por
Wootton-Beard et al. (2011), recorrendo ao reagente de Folin-Ciocalteu (83). Dos
diferentes extratos (aquoso, hidroalcoólico e alcoólico) retiraram-se 30 L de cada,
adicionando-se 150 L de reagente de Folin-Ciocalteu, previamente diluído (1:10, v/v) e
120 L de Na2CO3 (7,5%). A solução foi incubada a 45ºC diretamente no leitor de
microplacas Synergy HT (BioTek Instruments, Synergy HT GENS5, EUA), ao abrigo da luz
durante 15 minutos. Seguidamente, a mistura incubou durante 30 minutos à temperatura
ambiente e procedeu-se à leitura das absorvências a 765 nm. Para a determinação do CFT
usou-se o ácido gálhico como padrão.
A correlação entre a absorvência das amostras e a concentração do padrão foi
obtida através da curva de calibração (gama de linearidade: 5-100 ppm; R2 = 0,9987)
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(Figura 12). Os resultados obtidos foram expressos em miligramas de equivalentes em

Absorvência

ácido gálhico por grama de extrato seco (mg EAG/g de extrato seco).
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

y = 0,0085x + 0,0156
R² = 0,9987

0

20

40
60
80
Concentração AG (ppm)

100
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Figura 12. Curva de calibração do ácido gálhico (ppm).

3.3.3. Teor de Flavonoides Total
O teor de flavonoides total (TFT) foi determinado recorrendo a um ensaio
colorimétrico baseado na formação de complexos flavonoide-alumínio, a um comprimento
de onda de 510 nm, previamente validado por Rodrigues et al. (2013) (80). A 30 µL de cada
extrato adicionaram-se 75 µL de água destilada e 45 µL de NaNO2 a 1%. Após 5 minutos
de reação, adicionaram-se 45 µL de uma solução de AlCl3 a 5% e aguardou-se 1 minuto.
Por fim, foi adicionado 60 µL de NaOH (1 M) e 45 µL de água destilada. As leituras das
absorvências foram efetuadas no leitor de microplacas, recorrendo-se à catequina como
padrão. A curva de calibração foi obtida através de diferentes concentrações de catequina,
tendo-se obtido uma gama de linearidade: 5-300 ppm; R2 = 0,9999 (Figura 13). Os
resultados foram expressos em miligramas de equivalentes de catequina por grama de

Absorvência

extrato seco (mg EC/g de extrato seco).
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

y = 0,0027x + 0,0038
R² = 0,9999
0
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100
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200
250
Concentração EC (ppm)

300

350

Figura 13. Curva de calibração da catequina (ppm).
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3.4. Perfil fenólico por HPLC-DAD
3.4.1. Padrões
Os compostos fenólicos foram identificados através da comparação dos tempos de
retenção obtidos das soluções padrão, tendo sido comparados com a informação obtida
através da literatura (84). Para quantificar os compostos em estudo foi construída uma reta
de calibração, com 7 concentrações diferentes, para cada padrão através do seu sinal UV.
Os padrões utilizados foram: Catequina (gama de linearidade: 0,9141 – 58,5 µg/mL; R2 =
0,9989), Ácido clorogénico (gama de linearidade: 2,2656 – 145 µg/mL R2 = 0,9991), Ácido
cafeico (gama de linearidade: 2,3438 – 150 µg/mL; R2 =0,9990), Rutina (gama de
linearidade: 1,6406 – 105 µg/mL; R2 =0,9990), Quercetina (gama de linearidade: 0,7969 –
51 µg/mL; R2 =0,9990) e Kaempferol (gama de linearidade: 0,625 – 40 µg/mL; R2 =0,9963).
A quantificação dos compostos fenólicos para os quais o padrão comercial não
estava disponível baseou-se na curva de calibração de outros compostos pertencentes ao
mesmo grupo fenólico. Os resultados foram expressos em µg/mg extrato seco ± desvio
padrão, sendo que para cada tipo de extrato foi realizado em duplicado.
.

3.4.2. Preparação das amostras
As diferentes amostras em resíduo seco foram dissolvidas em ácido acético a 1%
numa concentração de aproximadamente 5 mg/mL. Seguidamente foram filtradas com
recurso a um filtro de seringa PTFE hidrofóbico de poro 0,22 µm e diâmetro 13 mm
(FilterBio, Jiangsu, China), e transferidos para vials de injeção. As amostras foram
realizadas em duplicado e analisadas de imediato por cromatografia líquida de alta
performance acoplado a um detetor de díodos (HPLC-DAD).

3.4.3. Análise cromatográfica
A separação dos compostos fenólicos foi realizada recorrendo ao sistema HPLCDAD (MD-2018 Plus, Jasco, Tóquio, Japão), composta por uma bomba (PU-2089 Plus,
Jasco, Tóquio, Japão) e um injetor automático (AS-2057 Plus, Jasco, Tóquio, Japão). A
eluição dos compostos foi realizada através da eluição em gradiente (Tabela 3) com um
fluxo de 1 mL/min, numa coluna Zorbax-SB-C18 (Agilent Technologies, Califórnia, EUA),
com 250 mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro, com um tamanho de partícula de 5
µm, termostatizada a 20ºC.
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Tabela 3. Programa de gradiente utilizado na eluição dos compostos fenólicos.
Tempo (min)

Eluente A (%)

Eluente B (%)

0

90

10

20

70

30

50

25

75

63

0

100

65

90

10

70

90

10

Como eluente A foi utilizado uma solução de ácido acético em água ultra pura
(1:100, v/v) e como eluente B o metanol. Ambos os eluentes foram desgaseificados num
sistema de vácuo com agitação contínua antes de serem utilizados no sistema de HPLC.
A água ultrapura usada proveio de um sistema de purificação de água Seralpur PRO 90
CN. O volume de injeção foi de 20 µL, sendo que o tempo de análise por amostra foi de 70
minutos. A monitorização dos compostos foi realizada entre 200 nm e 600 nm e os
cromatogramas registados a 280, 320 e 335 nm.
Os compostos presentes nas amostras foram identificados com base no tempo de
retenção e espetro UV-VIS, por comparação com os obtidos para as substâncias padrão.
Posteriormente à identificação, a quantificação dos analitos presentes nas amostras, foi
realizada com base nas curvas de calibração determinadas para cada substância padrão.
A recolha e tratamento de dados cromatográficos foram realizados recorrendo ao software
ChromNAV (JASCO, Maryland, EUA).

3.5. Atividade antioxidante
A avaliação da atividade antioxidante pode ser efetuada através de vários métodos,
sendo aconselhável utilizar mais do que um método. Neste estudo, a atividade antioxidante
in vitro foi avaliada segundo dois métodos: avaliação do poder antioxidante por redução do
ião férrico (método FRAP) e determinação da capacidade de neutralização do radical 1,1difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH•).
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3.5.1. Avaliação do poder antioxidante por redução do ião férrico
(FRAP)
O ensaio FRAP seguiu a metodologia espectrofotométrica descrita por Costa et al.
(2014) com ligeiras modificações (82). Dos diferentes extratos em estudo retiraram-se 35
µL de cada, adicionando-se 265 µL de reagente FRAP, previamente preparado com
tampão acetato 0,3 M, solução TPTZ 10mM e cloreto férrico 20 mM. A solução foi incubada
no leitor de microplacas a 37ºC, ao abrigo da luz durante 30 minutos. A leitura das
absorvências foi realizada a 595 nm, após o período de incubação. Para o método de
FRAP, utilizou-se o sulfato ferroso (1 mM) como padrão. A correlação entre a absorvência
das amostras e a concentração do padrão foi obtida através da curva de calibração (gama
de linearidade: 75-1000 µM, R2 = 0,9992) (Figura 14). Os resultados obtidos foram
expressos em µM de equivalentes em sulfato ferroso por grama de extrato (µM ESF/g de
extrato seco).

Absorvência

1,500
1,000
y = 0,0025x + 0,0511
R² = 0,9992

0,500
0,000
0

100

200
300
400
Concentração SF (µM)

500

600

Figura 14. Curva de calibração do sulfato ferroso (µM).

3.5.2. Método do radical 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH•)
O método do DPPH• seguiu a metodologia espectrofotométrica descrita por
Rodrigues et al. (2013) com ligeiras modificações (80). Dos diferentes extratos (aquoso,
hidroalcoólico e alcoólico) retiraram-se 30 L de cada, adicionando-se 270 L de reagente
de DPPH, previamente preparado a uma concentração de 6x105 M com etanol. Procedeuse à leitura das absorvências a 525 nm, a cada 2 minutos durante 30 minutos, no leitor de
microplacas. Como controlo positivo utilizou-se uma solução-mãe de Trolox 562 mg/L. A
partir desta solução prepararam-se dez soluções-padrão de Trolox com diferentes
concentrações (2,5 – 175 ppm). Os resultados foram expressos como percentagem da
redução do DPPH• a difenil-picril-hidrazina. Por fim, calculou-se a metade da concentração
máxima inibitória (IC50) da atividade antioxidante.
| 26

| Materiais e métodos

3.6. Capacidade de captação de espécies reativas
3.6.1. Condições gerais
Os seguintes ensaios estão de acordo com Chisté et al. (2011) (85). Os diferentes
extratos foram dissolvidos em tampão fosfato e testados a diferentes concentrações, em
triplicado. Os resultados foram apresentados em IC50 (concentração inibitória, in vitro, para
diminuir 50% da quantidade de espécies reativas nos meios testados), calculados através
da curva de percentagem de inibição.

3.6.2. Determinação da capacidade de captação do O2•O radical superóxido (O2•-) foi gerado através do sistema não-enzimático
NADH/PMS/O2, sendo que a capacidade de captação do radical superóxido foi
determinada espetrofotometricamente no leitor de microplacas, através da monitorização
do efeito do composto em estudo na redução do NBT, induzida pelo O2•-, formando um
diformazan de cor roxa. A monitorização foi realizada no leitor de microplacas a 560 nm, a
cada 2 minutos, num tempo total de 6 minutos.
As misturas de reação nos poços da microplaca continham os seguintes reagentes
nas concentrações finais indicadas (num volume final de 300 µL): NADH 166 µM (50 µL),
NBT 43 µM (150 µL), 50 µL de solvente (para o branco e controlo) ou dos extratos testados
a diferentes concentrações ou dos extratos testados a diferentes concentrações e PMS 2,7
µM (50 µL). NADH, NBT e PMS foram dissolvidos em tampão fosfato 19 mM, pH 7,4, assim
como os extratos. Não se observou efeito direto entre DMSO e O2•- nas presentes
condições de ensaio. Utilizou-se 3 controlos positivos: uma solução de quercetina, uma
solução de ácido ascórbico e uma solução de Tiron. Os resultados foram expressos como
percentagem de inibição da redução de NBT para diformazan. Por fim, calculou-se o IC50
da atividade antioxidante ou sequestradora de radicais livres.

3.6.3. Determinação da capacidade de captação do H2O2
A capacidade de captação de H2O2 foi medida monitorizando o efeito dos extratos
e padrões testados na oxidação da lucigenina induzida pelo H2O2. As misturas de reação
na microplaca continham os seguintes reagentes nas concentrações finais indicadas
(volume final de 250 µL): tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,4 (91,5 µL); 50 µL de solvente (para
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o branco e controlo) ou dos extratos testados a diferentes concentrações, dissolvidos em
tampão fosfato 19 mM, pH 7,4; lucigenina 800 µM (100 µL), dissolvida em tampão Tris-HCl
50 mM; H2O2 1% (8,5 µL). O sinal de quimiluminescência foi detetado no leitor de
microplacas durante 5 minutos. Os resultados foram expressos como percentagem de
inibição da oxidação da lucigenina induzida pelo H2O2. Como controlos positivos foram
utilizadas duas soluções: uma solução de quercetina e uma de ácido ascórbico. Calculouse o IC50 da atividade antioxidante ou sequestradora de radicais livres.

3.6.4. Determinação da capacidade de captação do NO•
A capacidade de captação do NO• foi medida através da monitorização do efeito do
extrato no NO•, pela inibição da formação de triazolofluoresceína fluorescente (DAF-2T), a
partir da DAF-2 não fluorescente. O NO• foi gerado pela decomposição de NOC-5. As
misturas de reação continham os seguintes reagentes nas concentrações finais (volume
final de 300 µL): DAF-2 5 µM (200 µL), 50 µL de solvente (para o branco e controlo) ou dos
extratos testados a diferentes concentrações, NOC-5 10 µM (50 µL). Os reagentes DAF-2
e NOC-5 foram dissolvidos em tampão fosfato 50 mM, pH 7,4, assim como os extratos. O
sinal de fluorescência foi detetado no leitor de microplacas após um período de incubação
de 30 min, a uma temperatura de 37 °C, com comprimento de onda de emissão a 528 ± 20
nm e de excitação a 485 ± 20 nm. Os resultados foram expressos como percentagem de
inibição da oxidação de DAF-2 induzida por NO•. Como controlos positivos foram utilizadas
duas soluções: uma solução de quercetina e uma de ácido ascórbico. Por fim, calculou-se
o IC50 da atividade antioxidante ou sequestradora de radicais livres.

3.7. Viabilidade celular
3.7.1. Linhagens celulares
A viabilidade celular foi determinada segundo o ensaio de MTS, descrito por
Rodrigues et al. (2014) (81). Duas linhagens celulares foram utilizadas: células Caco-2 e
células HT29-MTX. As células Caco-2 foram obtidas através da American Type Culture
Collection (ATCC, EUA) e as HT29-MTX gentilmente cedidas pelo Dr. T. Lesuffleur
(INSERM U178, Villejuif, França).
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3.7.2. Cultura celular
Ambas as células foram cultivadas em meio DMEM, suplementado com 10% (v/v)
soro bovino fetal, 1% (v/v) GlutaMAX-I, 1% de aminoácidos não essenciais, 1% (v/v) de
mistura antibiótico-antifúngica (concentração final de 100 U/mL de Penicilina e 100 U/mL
de Streptomicina). As células foram mantidas numa incubadora (Thermo Scientific, Forma
Series II Water Jacket CO2 incubator, EUA), com ambiente de 5% de CO2 a 37 ºC até
atingirem uma confluência de 90-95%, sendo posteriormente tripsinizadas.

3.7.3. Ensaio da viabilidade celular
As células foram cultivadas numa densidade de 25 000 células/mL numa placa de
96 poços e incubadas 24 h a 37 ºC/ 5% CO2. Foram utilizadas as passagens 75 e 79 para
as células Caco-2 e as passagens 30-32 para as células HT29-MTX. Após este período de
multiplicação e adesão celular, o meio de cultura foi descartado e as células lavadas com
HBSS. Posteriormente foram adicionados 200µL de extrato e incubado 24 h a 37 ºC/ 5%
CO2. Os extratos obtidos com o mesmo procedimento da determinação dos compostos
bioativos foram dissolvidos em meio DMEM, em diferentes concentrações (1 µg/mL, 10
µg/mL, 100 µg/mL e 1000 µg/mL). Como controlo negativo foi utilizado Triton-X 1% e como
controlo positivo apenas meio de cultura com células. No final do período de incubação, as
células foram lavadas com HBSS e foram adicionados 120 µL de reagente MTS
previamente diluído em meio DMEM (1:5). Após incubação durante 3 h, a absorvência foi
medida para cada poço, através de um leitor de microplacas, a 490 nm com subtração do
background a 630 nm.
Todo o processo foi realizado em câmara de fluxo (Faster BHA 48, Germany) e os
reagentes utilizados previamente aquecidos em banho-maria a 37 ºC. Cada concentração
foi analisada em triplicado, em três experiências independentes, de modo a determinar o
número de células viáveis. A viabilidade celular foi determinada como percentagem,
segundo a Equação 1.
Equação 1:

Viabilidade celular (%)=

Amostra (490 nm)- Amostra (630 nm)
×100
Controlo (490 nm)- Controlo (630 nm)
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3.8. Atividade antimicrobiana
3.8.1. Extratos
Para o estudo da atividade antimicrobiana foi necessário a preparação de extratos
líquidos com a mesma concentração que os extratos utilizados no estudo da atividade
antioxidante (cerca de 20 mg/mL), mas também extratos mais concentrados (Figura 15).
Para cada extrato foi realizado o método de incorporação em agar e método de
espalhamento com zaragatoa. Para os resultados positivos prosseguiu-se o estudo para o
método em microplaca de 96 poços.
Concentração

Extração

Evaporação

Dissolução

RV

DMSO 40%

RV

H2O

RV

DMSO 40%

20 mg/mL

Aquoso
Hidroalcoólico
Alcoólico
Alcoólico

50 mg/mL

Aquoso
Hidroalcoólico
Hidroalcoólico
Alcoólico
Alcoólico

Figura 15. Diferentes extratos para estudo da atividade antimicrobiana da folha de A.
arguta.

3.8.1.1.

Extratos menos concentrados

Tal como para a determinação dos compostos bioativos, para, aproximadamente, 1
g de folha de A. arguta foi adicionado 50 mL de solvente. Realizou-se 3 tipos de extração:
extração aquosa, extração hidroalcoólica (etanol:água, 1:1, v/v) e extração alcoólica. As
extrações foram realizadas na placa de aquecimento a 50 ºC com agitação constante (600
rpm), durante 1 h, com posterior filtração com filtros de papel (82). Adicionalmente, foi
realizado uma extração alcoólica em que, seguidamente à filtração, o extrato foi submetido
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a uma pressão de 175 mbar e uma temperatura inferior ao ponto de ebulição do solvente,
no RV. No final da evaporação, o resíduo seco obtido foi dissolvido em DMSO a 40%.

3.8.1.2.

Extratos mais concentrados

Semelhante aos extratos menos concentrados, a 1 g de folha de A. arguta foi
adicionado 20 mL de solvente. Foram realizados 3 tipos de extração: extração aquosa,
extração hidroalcoólica (etanol:água, 1:1, v/v) e extração alcoólica. As extrações foram
realizadas na placa de aquecimento a 50 ºC com constante agitação (600 rpm), durante 1
h, com posterior filtração com filtros de papel (Whatman Nº1) (82). Adicionalmente foi
realizado uma extração hidroalcoólica, na qual foi removido o etanol, com recurso ao RV,
e dissolvido em água, e uma extração alcoólica, em que seguidamente à filtração, o extrato
foi submetido a uma pressão de 175 mbar e uma temperatura inferior ao ponto de ebulição
do solvente, no RV. No final da evaporação, o resíduo seco obtido foi dissolvido em DMSO
a 40%.

3.8.2. Microrganismos testados
Os diferentes extratos foram testados contra 4 estirpes: E. coli ATCC® 25922, S.
aureus ATCC® 25923, P. aeruginosa ATCC® 27853 e C. albicans ATCC® 10231. As
bactérias foram incubadas durante 24 h a 37 ºC em CLED e a espécie C. albicans a 37 ºC
durante 48 h em MH.
Todos os meios utilizados foram devidamente preparados conforme as instruções
do fabricante e posteriormente distribuídos, aproximadamente 20 mL, em placas de Petri
(Gosselin, Borre, France) de 90x14,2 mm. O meio MH, utilizado para o método
incorporação em agar e para o método espalhamento com zaragatoa, foi distribuído cerca
de 25 mL em placas de Petri de 90x14,2 mm.

3.8.3. Suspensão bacteriana
Após incubação repicou-se 2 a 4 colónias em 1 mL de solução salina 0,85% estéril,
até a obtenção de uma turvação de 0,5 MacFarland, obtendo assim uma concentração final
de aproximadamente 108 UFC/mL (86).
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3.8.4. Método de incorporação em agar
Para uma placa de Petri foi pipetado 1 mL da suspensão bacteriana/fúngica, à qual
foi adicionado cerca de 25 mL de MH fundido e arrefecido a 50 ºC. A mistura foi
homogeneizada através de movimentos circulares. Após solidificar, em cada placa foram
criados 2 poços de aproximadamente 6 mm cada, com o auxílio de uma ponta descartável
estéril.
Na cavidade foi colocado 10 µL de agar MH e deixou-se solidificar. Para um dos
poços foi adicionado 50 µL do extrato em estudo e para o outro poço 50 µL do solvente
correspondente. As placas incubaram a 37 ºC, 24 h. No caso da C. albicans as placas
incubaram a 37 ºC durante 48 h.

3.8.5. Método espalhamento com zaragatoa
Em simultâneo com a metodologia anterior, numa placa de Petri com meio MH foi
inoculado, com o auxílio de uma zaragatoa, a suspensão previamente preparada a 0,5
McFarland, através da técnica de espalhamento. Seguidamente em cada placa foram
realizados 2 poços de aproximadamente 6mm cada, como no método anterior. Na cavidade
foi colocado 10 µL de agar MH e deixou-se solidificar. Seguidamente adicionou-se 50 µL
extrato/solvente. As placas foram a incubar a 37 ºC, 24 h. No caso da C. albicans as placas
incubaram a 37 ºC durante 48 h.

3.8.6. Método difusão em agar
Numa placa de Petri com meio MH foi inoculado, com o auxílio de uma zaragatoa,
a suspensão previamente preparada a 0,5 McFarland, através da técnica de espalhamento.
Seguidamente em cada placa foram colocados 2 discos, em que previamente foi
adicionado num 20 µL de extrato e no outro 20 µL do solvente. As placas foram a incubar
a 37 ºC, 24 h. No caso da C. albicans as placas incubaram a 37 ºC durante 48 h.
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3.8.7. Método de microdiluição
Para os extratos que apresentaram atividade antimicrobiana nos métodos
anteriores, foi testado, pela metodologia de microdiluição numa placa de 96 poços, o
solvente com o respetivo microrganismo, o extrato com apenas TSB e o extrato com o
microrganismo em estudo (Figura 16).
Adaptando a metodologia descrita por Balouiri et al. (2016), numa placa de 96
poços, foi pipetado 100 µL de extrato/solvente para o primeiro poço e 100 µL de uma
suspensão bacteriana a 0,5 McFarland, previamente diluída 1:150 em TSB concentrado
2x. Seguidamente, do poço 2 ao 12 foi adicionado 50 µL de TSB e 50 µL de suspensão
bacteriana de 0,5 McFarland diluída (1:150) em TSB 1x. Posteriormente foram transferidos
100 µL de poço em poço (do 1º ao 11º poço). O 12º poço representava o controlo positivo
do ensaio, contendo apenas TSB e a suspensão bacteriana. As placas incubaram durante
24 h a 37 ºC, sendo que para o estudo da estirpe C. albicans o período de incubação foi
de 48 h (87).

Figura 16. Método de microdiluição numa placa de 96 poços (87).

3.9. Análise estatística
Todos os resultados obtidos estão apresentados em média  desvio padrão
resultantes das amostras realizadas em triplicado. O tratamento estatístico dos resultados
foi processado no programa informático SPSS® versão 24 (Testes de Homogeneidade de
Variância, Teste One Way ANOVA e Tukey) e GraphPad Prism 7.
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4. Resultados e Discussão
A extração é um passo muito importante no isolamento, identificação e uso de uma
determinada substância, sendo que não existe um método de extração único. A eficiência
da extração de qualquer método convencional depende principalmente da escolha dos
solventes (23). Através da solubilidade, há uma transferência de soluto de uma fase para
a outra, ou seja, o soluto deve ter maior solubilidade na segunda fase do que na fase
original (23). A solubilidade é, contudo, influenciada não só pela polaridade dos solventes
utilizados, como também pela natureza da amostra.
Muitos fatores influenciam a eficácia da extração, como por exemplo o tempo, a
temperatura, a pressão e, como já referido, a natureza do solvente (88). Para além disso
outros aspetos foram considerados na escolha do solvente a usar neste trabalho, como por
exemplo, a afinidade molecular entre solvente e soluto, segurança ambiental, toxicidade
humana e viabilidade financeira. Diferentes solventes têm sido referidos na literatura para
a extração de compostos fenólicos de A. arguta, nomeadamente água, etanol, metanol (8991). A utilização da água como único solvente resulta num extrato com elevado teor de
impurezas (por exemplo, ácidos orgânicos, açúcares, proteínas solúveis), juntamente com
compostos polares que podem interferir na identificação e quantificação dos compostos
desejáveis (92). Por outro lado, o metanol é considerado um solvente tóxico e a sua
utilização não é segura. Contudo o etanol é um solvente de recuperação e reutilização fácil,
sendo reconhecido como um composto generally recognized as safe (GRAS) (93).
Tendo por base estudos realizados previamente neste laboratório, três extratos
foram estudados através da extração sólido-líquido, variando no solvente utilizado: aquoso
(100% água destilada), hidroalcoólico (50% água:50% etanol) e alcoólico (100% etanol)
(81, 82). Os rendimentos das diferentes extrações encontram-se expressos na Tabela 4.
Todos os extratos apresentaram uma baixa percentagem de resíduo seco, ou seja, o
rendimento do processo extrativo foi baixo.
Tabela 4. Rendimento de extração dos diferentes extratos estudados.
Extratos

Rendimento de extração (%)

Aquoso

24,47±2,02

Hidroalcoólico

1,32±0,18

Alcoólico

0,83±0,18
Média ± Desvio Padrão (n>3).
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4.1. Compostos bioativos
Os compostos bioativos são considerados um dos grupos mais importantes para a
atividade antioxidante, através da eliminação de radicais livres e outras formas reativas de
oxigénio do organismo (55). Como anteriormente referido, foi determinado o CFT dos
diferentes extratos através de um método colorimétrico utilizando o reagente de FolinCiocalteu. Estes componentes são oxidados formando complexos de cor azul, cujo sinal
analítico máximo é de 750 nm.
Uma das grandes desvantagens deste ensaio é o facto de ele ser inespecífico, ou
seja, não mede apenas a redução dos compostos fenólicos, mas sim a capacidade total de
redução de outros compostos quimicamente semelhantes, igualmente presentes na
amostra. Esses outros compostos podem estar presentes no extrato da amostra em
estudo, podendo interferir com a medição dos fenólicos totais de uma forma inibidora,
aditiva ou potenciadora (94). Por exemplo, o ácido ascórbico e os açúcares redutores
podem reduzir o reagente de Folin-Ciocalteu (95). No entanto, apesar destas
desvantagens, este ensaio é simples e reprodutível, sendo amplamente utilizado para
quantificar compostos fenólicos em materiais vegetais e extratos.
Os valores obtidos variaram entre 140,72 e 440,71 mg EAG/g de amostra seca
(Tabela 5). Verifica-se que o extrato alcoólico apresentou um maior CFT, seguido do
extrato aquoso e hidroalcoólico, respetivamente. A análise estatística dos resultados
revelou diferença estatisticamente significativa (p <0,05) entre os diferentes solventes
utilizados. Esta diferença encontrada pode ter sido influenciada sobretudo por uma maior
ou menor polaridade do solvente utilizado, podendo extrair diferentes compostos
consoante a sua estrutura química. Os compostos fenólicos são mais facilmente solúveis
em solventes orgânicos, menos polares que a água (96).
Tabela 5. Conteúdo fenólico total (CFT) e teor de flavonoides total (TFT) presentes nos
diferentes extratos da folha de A. arguta.
CFT

TFT

(mg EAG/g de amostra seca)

(mg EC/g de amostra seca)

Aquoso

189,39 ± 5,62b

136,72 ± 2,02c

Hidroalcoólico

140,72 ± 10,22c

173,70 ± 2,26b

Alcoólico

440,71 ± 53,15a

318,11 ± 6,84a

Extratos

Média ± Desvio Padrão (n=3).

a,b,cLetras

diferentes significam diferenças estatisticamente significativas

(p<0,05).
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De acordo com Peréz-Gimenéz et al., a ingestão de compostos fenólicos é em
média 1 g/dia, superior à de vitaminas antioxidantes (110 mg/dia) e de -caroteno (9,4
mg/dia) (97). Segundo alguns autores, os compostos fenólicos apresentam maior atividade
antioxidante em comparação com vitaminas e carotenoides, representando 90% da
ingestão de antioxidantes totais (98, 99).
Sobre as folhas de A. arguta poucos estudos foram ainda realizados, incluindo-se
o CFT e TFT. Ravipati et al. (2012) quantificaram o CFT em dois extratos da folha de A.
arguta, tendo observado teores superiores no extrato alcoólico face ao aquoso (15,26 mg
EAG/g e 4,71 mg EAG/g, respetivamente) (9). Os resultados obtidos por estes autores
foram significativamente inferiores aos descritos neste trabalho experimental, contudo,
muitos fatores podem ser relevantes para esta discrepância de valores. Por exemplo, a
temperatura e o tempo de extração. Ainda citando o trabalho de Ravipati et al. (2012), os
mesmos recorreram a condições de extração totalmente diferentes, tanto para o extrato
aquoso (121ºC durante 1 h) como para o extrato alcoólico (70ºC durante 6 h), o que permite
afirmar que altas temperaturas podem hidrolisar os compostos fenólicos presentes no
extrato (100).
Num outro estudo realizado por Latocha et al. (2010), foram descritos CFT
compreendidos entre 79,0 e 128,5 mg EAG/ 100 g em frutos de diferentes variedades de
A. arguta (101). Porém, um outro estudo realizado ao fruto e à pele do mesmo, os autores
valorizaram a pele do fruto face ao seu elevado conteúdo compostos fenólicos (197,5 332,9 mg EAG/ 100 g), quando comparados com os obtidos na polpa do mesmo (16,9 28,6 mg EAG/ 100 g) (94). As possíveis razões para as diferenças obtidas nestes dois
estudos podem estar relacionadas com a natureza do solvente utilizado (metanol e etanol,
respetivamente). Outros fatores que poderão influenciar o CFT são as condições de cultivo,
ano de colheita e proveniência geográfica do fruto (102).
Relativamente aos flavonoides, sabe-se que estes compostos constituem o maior
grupo de polifenóis vegetais, e que representam mais de metade dos oito mil compostos
fenólicos que existem na Natureza (103). O TFT, como anteriormente referido, foi
determinado segundo um método colorimétrico baseado na complexação dos flavonoides
com Al (III), em meio alcalino. Ao adicionar-se AlCl3 este estabelece um complexo estável
flavonoide-Al3+ de coloração rosa, cuja concentração é proporcional à concentração de
flavonoides presente na amostra (49). Embora se trate de uma metodologia corrente, este
método pode ser pouco exato, ou seja, o valor que fornece pode ser diferente do TFT
realmente presente na amostra analisada, isto porque os complexos de flavonóis com o
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alumínio absorvem em comprimentos de onda diferentes por exemplo dos complexos
derivados de flavonas (104).
Quanto aos resultados obtidos, o extrato aquoso foi o que apresentou resultados
inferiores (valores entre 133,96 e 139,38 mg EC/g de amostra seca), seguido do extrato
hidroalcoólico (com valores compreendidos entre 171,43 e 176,98 mg EC/g de amostra
seca) e do extrato alcoólico (com valores compreendidos entre 307,45 e 327,55 mg EC/g
de amostra seca) (Tabela 5). Através de uma análise aos resultados obtidos, sugere-se
que a natureza do solvente exerceu um efeito significativo na eficiência da extração,
concluindo-se que o etanol apresentou maior poder extrator, comparativamente com a
água, no que se refere ao TFT (81).

4.2. Perfil fenólico
A necessidade de estudar o perfil, assim como identificar individualmente os
compostos fenólicos fez com que os métodos espectrofotométricos tradicionais fossem
substituídos por análises cromatográficas de alta-performance. Estes métodos consistem
num grupo de técnicas de separação de misturas, em que através de uma análise é
possível fazer a separação, identificação e quantificação de um composto. O HPLC tem
sido a técnica mais popular e fiável para análises dos compostos fenólicos (105, 106). Esta
técnica pode ser utilizada na análise de qualquer composto que apresente solubilidade
num líquido, permitindo a separação de componentes (107).
Como anteriormente referido, o perfil fenólico de uma planta pode ser influenciado
por fatores intrínsecos e extrínsecos (108). Assim como o perfil de compostos obtidos
também varia dependendo dos métodos de extração utilizados (88). A análise do perfil de
compostos fenólicos obtida com cada solvente de extração testado foi realizada através da
comparação direta com o espectro UV-Vis e tempo de retenção de padrões comerciais
disponíveis, nos casos em que não existiam padrões para comparação, a identificação
baseou-se na análise do seu espectro UV-Vis com o que se encontra descrito na literatura
(84). Os diferentes extratos da folha de A. arguta estudados mostraram, numa primeira
análise, um perfil de compostos fenólicos bastante semelhante, dos quais se destacaram
os 24 compostos fenólicos assinalados na Figura 17 e apresentados na Tabela 6.
Na análise do perfil de compostos fenólicos de cada extrato foi possível identificar
a presença do ácido clorogénico em todos os extratos, através da sua comparação com
um padrão comercial. Os restantes compostos foram identificados com base no seu
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espectro UV-Vis em duas classes: ácidos fenólicos (nomeadamente como derivados de
ácido hidroxicinâmico) e flavonoides (derivados de flavan-3-ol e de flavonóis). Os flavan-3ols apresentavam um espectro com um pico de absorvência máximo a 280 nm, enquanto
que os compostos derivados de ácidos hidroxicinâmicos apresentaram esse máximo em
torno de 310-330 nm. Por sua vez, os flavonóis apresentavam como características
identificativas a presença de um máximo entre 348 e 356 nm (banda I) e um segundo entre
256 e 264 (banda II) (84, 109, 110). A posterior tentativa de identificação dos compostos,
apresentada na Tabela 6, baseou-se no que já se encontra descrito para esta matriz (84).
Contudo em alguns compostos, nomeadamente os picos 4, 8, 9,17,18, 19 (Tabela 6 e
Figura 17) o seu espectro UV-Vis e a informação bibliográfica disponível não permitiu fazer
com segurança uma proposta de identificação. Estes compostos apresentaram um máximo
de absorvência diferente de acordo com o tipo de extração aplicada, o que não aconteceu
com os restantes compostos para os quais foi proposta uma identificação.
Contudo, a comparação entre o espectro UV-Vis e o tempo de retenção com os
padrões disponíveis não permite a identificação completa dos compostos presentes nos
extratos, com exceção do ácido clorogénico, devido ao facto de na natureza os polifenóis
ocorrem conjugados com açúcares e ácidos orgânicos. Através do comprimento de onda
máximo apenas pudemos deferir a classe e propor um grupo de compostos, quando
comparado com a literatura, por este motivo na Tabela 6 é apresentado apenas derivados
(84).
Seria de todo interesse proceder-se a uma análise com base no espectro de massa,
obtendo-se uma informação qualitativa e quantitativa acerca da composição molecular dos
compostos e da sua estrutura química, auxiliando no esclarecimento das estruturas dos
compostos através da indicação da presença de certos grupos funcionais e o seu peso
molecular (109, 111). Numa tentativa de minimizar as interferências, a hidrólise poderia ser
uma alternativa para simplificar os resultados cromatográficos (112). Sendo que a hidrólise
alcalina liberta os ácidos hidroxicinâmicos, por clivagem da ligação éster entre os ácidos e
os glicosídeos e a hidrólise ácida cliva a porção de açúcar do composto fenólico (113).
Assim, ao serem comparados com o perfil nativo poderia tornar possível a identificação de
mais compostos fenólicos.
Após a identificação, os compostos foram quantificados com recurso a retas de
calibração externas, realizadas com padrões da mesma classe do composto a quantificar.
Deste modo, os compostos 1, 3, 6, 10 e 11 foram quantificados através da reta de
calibração do ácido clorogénico, monitorizados a 320 nm; os compostos 2, 5, 7, 12, 13, 14
e 16 através da reta de calibração da catequina, monitorizados a 280 nm; os compostos
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20, 21 e 22 através da reta de calibração da rutina monitorizados a 335 nm; e dos
compostos 23 e 24 através da reta de calibração do kaempferol monitorizados também a
335 nm. Já em relação à quantificação dos compostos 4, 8, 9,17, 18 e 19, esta foi realizada
com base na reta de calibração do ácido cafeico nos extratos onde foram identificados
como pertencentes à classe dos ácidos hidroxicinâmicos e com a reta de calibração da
catequina quando o seu espectro UV-Vis se assemelhava a um derivado de flavan-3-ol. Os
resultados obtidos estão expressos na Tabela 7.
Podemos verificar que o extrato aquoso apresentou uma concentração de
compostos fenólicos de 114,04 µg/mg extrato seco. Destes, cerca de 60,19 µg/mg extrato
seco foram identificados como sendo ácidos hidroxicinâmicos, representando 52,78% do
CTF. Na composição deste extrato foi também possível encontrar cerca de 32,55% (37,12
µg/mg extrato seco) de flavonóis e cerca de 14,66% (16,72 µg/mg extrato seco) de Flavan3-ols. Quanto ao extrato hidroalcoólico, este revelou uma concentração de compostos
fenólicos inferior ao extrato aquoso, de 108,07 µg/mg extrato seco. No entanto, este
apresentou uma maior prevalência de Flavan-3-ols na sua composição (48,26 µg/mg
extrato seco, 44,66% do total de fenólicos). Nos restantes compostos, os valores neste
extrato foram inferiores incluindo cerca de 31,01 µg/mg extrato seco (28,69% do total de
fenólicos) e 28,80 µg/mg extrato seco (26,65% do total de fenólicos) de flavonóis. O extrato
alcoólico foi o que apresentou uma maior concentração de compostos fenólicos, sendo
aproximadamente 120% e 108% superior ao extrato hidroalcoólico e aquoso,
respetivamente. Este extrato apresentou também uma maior prevalência de compostos da
classe dos Flavan-3-ols (61,89% do total de fenólicos), mostrando valores idênticos de
ácidos hidroxicinâmicos e flavonóis (18,69% e 19,42% do total de fenólicos,
respetivamente).
Estudos realizados noutras espécies de plantas demonstram que a escolha do
solvente de extração é fundamental para a obtenção de quantidades superiores de
compostos fenólicos (114-116). Do et al. (2014) verificou que o conteúdo de compostos
fenólicos de Limnophila aromatica foi influenciado pelo tipo de solvente utilizado,
apresentando uma maior concentração de fenóis no extrato alcoólico, seguido do
hidroalcoólico e por fim do aquoso (114). O mesmo foi referido por Butsat et al. em extratos
de folhas de Amomum chinense (116).
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Intensidade

Tempo de retenção (min)

Figura 17. Perfil cromatográfico dos compostos fenólicos dos diferentes extratos da folha de A. arguta, obtidos por HPLC-DAD (280 nm). A
identificação e informação de pico está apresentada na Tabela 5. Kiwi_AQ_LIO: extrato aquoso; KIWI_H: extrato hidroalcoólico; KIWI_ALC:
extrato alcoólico.
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Tabela 6. Tempo de retenção (TR), UV-Vis máximo, identificação proposta dos compostos fenólicos da folha de A. arguta.
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284/316

280/316

280/316

20
21
22
23
24

34,6
35,0
36,4
36,9
38,3

256/356 (sh268)
256/356 (sh268)
256/356 (sh268)
264/348
264/348

256/356 (sh268)
256/356 (sh268)
256/356 (sh268)
264/348
264/348

256/356 (sh268)
256/356 (sh268)
256/356 (sh268)
264/348
264/348

Pico

TR

1
2
3

Classe

Identificação proposta

Ácido hidroxicinâmico
Flavan-3-ol
Ácido hidroxicinâmico
Ácido hidroxicinâmico (AQ, HA)
Flavan-3-ol (ALC)
Flavan-3-ol
Ácido hidroxicinâmico
Flavan-3-ol
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (H, ALC)
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (HA, ALC)
Ácido hidroxicinâmico
Ácido hidroxicinâmico
Flavan-3-ol
Flavan-3-ol
Flavan-3-ol
Flavonol (AQ, H)
Flavan-3-ol (ALC)
Flavan-3-ol
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (H, ALC)
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (H, ALC)
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (H, ALC)
Flavonol
Flavonol
Flavonol
Flavonol
Flavonol

Derivado de ácido cafeico
Derivado da catequina
Derivado de ácido cafeico
Derivado da catequina
Ácido neoclorogénico
Derivado da catequina
Ácido clorogénico*
Derivado de Ácido cafeico
Derivado da catequina
Derivado da catequina
Derivado da catequina
Derivado da catequina
Derivado de quercetina glicosilada
Derivado de quercetina glicosilada
Derivado de quercetina glicosilada
Derivado de kaempferol glicosilada
Derivado de kaempferol glicosilada

Média ± Desvio Padrão (n=2). * Identificado através da comparação com um padrão comercial. AQ: extrato aquoso; HA: extrato hidroalcoólico; ALC: extrato alcoólico; sh:
shoulder/ombro do pico cromatográfico.
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Tabela 7. Tempo de retenção (TR) em µg/mL, respetiva classe dos compostos fenólicos e
sua quantificação nos diferentes extratos da folha de A. arguta.
Pico

TR

1
2
3

8,6
8,9
9,8

4

10,5

5
6
7

11,2
11,9
13,6

8

15,1

9

16,1

10
11
12
13
14

18,6
20,0
21,0
21,5
21,9

15

22,8

16

23,1

17

24,8

18

25,8

19

32,8

20
21
22
23
24

34,6
35,0
36,4
36,9
38,3

Quantificação (µg/mg extrato seco)

Classe

AQ

HA

ALC

0,83±0,02
2,09±0,67
0,74±0,04
0,45±0,03
1,30±0,02
43,14±0,76
7,13±0,82
0,57±0,03
1,96±0,02
4,94±0,29
7,05±0,14
2,48±0,02
0,95±0,08
3,55±0,02
0,06±0,01
1,31±0,07
0,23±0,02
0,18±0,00
0,10±0,00
2,42±0,17
10,63±0,11
13,15±0,35
4,37±0,10
6,51±0,25

0,37±0,02
0,88±0,01
0,50±0,03
0,40±0,02
1,97±0,09
23,18±0,93
4,00±0,18
8,24±0,12
22,14±1,02
2,94±0,14
3,62±0,19
1,46±0,10
1,06±0,01
1,91±0,12
0,52±0,02
3,18±0,13
1,14±0,10
0,97±0,05
0,78±0,04
4,01±0,12
7,62±0,32
9,44±0,31
3,20±0,10
4,53±0,34

4,12±0,04
17,46±0,40
34,55±0,23
6,20±0,00
18,44±0,49
65,72±1,01
3,32±0,02
2,64±0,10
0,41±0,07
4,01±0,31
3,46±0,29
0,49±0,03
27,26±0,01
1,51±0,07
1,10±0,09
1,70±0,16
9,22±0,07
10,65±0,42
13,29±0,08
5,72±0,08
7,48±0,21

Ácidos hidroxicinâmicos
Flavan-3-ols
Flavonóis

60,19
16,72
37,12

31,01
48,26
28,80

44,63
147,77
46,36

Total

114,04

108,07

238,76

Ácido hidroxicinâmico
Flavan-3-ol
Ácido hidroxicinâmico
Ácido hidroxicinâmico (AQ, HA)
Flavan-3-ol (ALC)
Flavan-3-ol
Ácido hidroxicinâmico
Flavan-3-ol
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (H, ALC)
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (HA, ALC)
Ácido hidroxicinâmico
Ácido hidroxicinâmico
Flavan-3-ol
Flavan-3-ol
Flavan-3-ol
Flavonol (AQ, H)
Flavan-3-ol (ALC)
Flavan-3-ol
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (H, ALC)
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (ALC)
Ácido hidroxicinâmico (AQ)
Flavan-3-ol (H, ALC)
Flavonol
Flavonol
Flavonol
Flavonol
Flavonol

Média ± Desvio Padrão (n=2). AQ: extrato aquoso; HA: extrato hidroalcoólico; ALC: extrato alcoólico.
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O extrato aquoso foi o extrato com melhor capacidade extratora de ácidos
hidroxicinâmicos, deduzindo-se então que os ácidos hidroxicinâmicos foram extraídos em
maior quantidade recorrendo a um solvente mais polar, como a água, quando comparado
com o etanol. Já no caso dos flavan-3-ols e flavonóis, o extrato que apresentou uma maior
concentração destes dois compostos foi o extrato alcoólico. Os valores baixos do extrato
hidroalcoólico podem ser justificados devido à temperatura de extração utilizada no RV,
tendo sido superior para o extrato hidroalcoólico, podendo ter degradado de certa forma
alguns compostos (88). O mesmo foi verificado no estudo de Akowuah et al (2009), onde
extratos de folha de Gynura procumbens quando extraídos a temperaturas superiores a 50
ºC o conteúdo fenólico diminuía (117). Também Larrauri et al. descreveram que os
compostos fenólicos apresentam decomposição significativa a temperaturas acima de
60°C (118).

4.3. Atividade antioxidante
O processo respiratório e diversas reações oxidativas das células aeróbias formam
radicais livres. Estes estão envolvidos no aparecimento e desenvolvimento de muitas
patologias. Como forma de proteção, as células necessitam de antioxidantes para se
protegerem contra os efeitos prejudiciais dos radicais livres e das suas espécies reativas
de oxigénio, que provêm inevitavelmente da própria respiração celular (119).

4.3.1. Avaliação do poder antioxidante por redução do ião férrico
(FRAP)
O ensaio FRAP é um ensaio indireto, caracterizado pela redução do complexo
férrico (Fe3+) ao estado ferroso (Fe2+) pela ação de um composto antioxidante, em meio
ácido, de forma a manter a solubilidade do ferro. A redução do complexo férrico leva à
formação do complexo ferroso de cor azul intensa (120). É um ensaio simples, rápido e
barato, contudo não foi possível determinar o IC50, mas foi determinado os equivalentes
em sulfato ferroso.
O extrato alcoólico foi o que apresentou maior atividade comparativamente aos
restantes extratos, obtendo-se valores entre 4395,38 e 5064,82 µM ESF/g de amostra
seca. Seguidamente foi o extrato hidroalcoólico que apresentou maior atividade
antioxidante (2286,63 e 3402,09 µM ESF/g de amostra seca), seguido do extrato aquoso,
o qual apresentou menores valores (1173,35 e 1636,62 µM ESF/g) (Tabela 8).
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Tabela 8. Avaliação do poder antioxidante por redução do ião férrico (M ESF/g de amostra
seca) dos diferentes extratos da folha de A. arguta estudados.

Extratos

FRAP
(µM ESF/g de amostra seca)

Aquoso

1364,58 ± 154,11c

Hidroalcoólico

2752,60 ± 402,25b

Alcoólico

4668,29 ± 260,87a

Média ± Desvio Padrão (n=3). a,b,cLetras diferentes significam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)

4.3.2. Método do radical 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH•)
O método DPPH• baseia-se na transferência de eletrões onde, por ação de um
antioxidante ou uma espécie radicalar sintética, o DPPH•, que possui cor púrpura é
reduzido formando difenil-picril-hidrazina, de coloração amarela, com consequente
desaparecimento da absorção, podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo da
absorvência (121). Muitos estudos científicos reportam este método como o mais utilizado
para a determinação da capacidade antioxidante em frutos e vegetais. Para além da
rapidez da leitura, uma das maiores vantagens é a disponibilidade de obtenção do radical
DPPH•, ou seja é permitido reagir com toda a amostra, mesmo com antioxidantes mais
fracos, devido ao tempo total do método (69, 121). Contudo este método apresenta
limitações como a interferência da luz e do pH, o próprio solvente utilizado para dissolver
o DPPH• pode fazer com que este aumente a atividade do radical com o antioxidante (122).
Concordante com o ensaio anterior, verificou-se que o extrato alcoólico conseguiu
uma atividade antioxidante superior comparativamente aos restantes extratos, obtendo um
IC50 de 49,84 µg/mL, seguido do extrato hidroalcoólico (IC50 de 1078,00 µg/ mL) e do extrato
aquoso (Tabela 9). Porém, para o extrato aquoso não foi possível calcular o IC50, mas à
concentração mais alta testada (2630 µg/mL) obteve-se uma inibição de 41%.Quando
comparado com o extrato alcoólico do fruto (IC50 de 9,89 mg/mL), os extratos das folhas
apresentam uma atividade antioxidante superior (91). Quanto ao controlo (Trolox), este
obteve um IC50 (27,91µg/mL) inferior ao dos extratos em estudo, ou seja, nenhum dos
extratos testados apresentou uma atividade antioxidante superior ao controlo positivo.
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Tabela 9. Atividade antioxidante determinada pelo método DPPH para os diferentes
extratos da folha de A. arguta: aquoso, hidroalcoólico e alcoólico.
Extratos

IC50 (µg/mL)

Aquoso

*

Hidroalcoólico

1078,00 ± 119,40a

Alcoólico

49,84 ± 1,55b

Controlo positivo
Trolox

27,91± 0,55

IC50=concentração inibitória, in vitro, que diminui em 50% a quantidade do radical. Média ± Desvio Padrão
(n=3). a,b,cLetras diferentes significam diferenças estatisticamente significativas (p <0,05). *À concentração mais
alta testada (2630 μg/mL) foi obtido uma inibição de 41,0±3,07%.

4.4. Correlação entre os compostos bioativos e a atividade antioxidante
Pela correlação dos ensaios realizados (Tabela 10) verifica-se uma correlação
positiva entre todos os ensais, ou seja quando o valor de um ensaio aumenta o valor do
outro também. Conforme descrito na literatura existe uma forte relação entre a quantidade
de compostos fenólicos e a atividade antioxidante. A correlação entre o TFT e FRAP foi o
que apresentou uma correlação mais elevada (R2=0,952).
Tabela 10. Correlação entre os diferentes ensaios estudados: CFT, TFT e FRAP
Ensaios

CFT

TFT

FRAP

CFT

1

0,917

0,803

TFT

0,917

1

0,952

FRAP

0,803

0,952

1

Pelos resultados obtidos verifica-se uma relação direta entre a quantidade de
compostos bioativos e a atividade antioxidante, sendo que o extrato alcoólico apresentou
maior quantidade de polifenóis, assim como flavonoides, e uma maior atividade
antioxidante, tanto pelo método de FRAP, assim como pelo método de DPPH•. No entanto
verifica-se que no CFT, o extrato aquoso obteve valores mais elevados que os obtidos no
extrato hidroalcoólico, o que não acontece nos restantes ensaios. Este resultado pode ser
devido à própria metodologia em si, como anteriormente referido, o método de Folin46
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Ciocalteu é um ensaio inespecífico, medindo a capacidade total de redução da amostra,
podendo ter existido interferências, como o ácido ascórbico e os açúcares redutores (95).

4.5. Capacidade de captação de espécies reativas
As ERO e ERA são constantemente geradas in vivo tanto pelo metabolismo aeróbio
quanto por fontes exógenas, como a radiação UV, a poluição ambiental e a dieta. A
formação de espécies reativas pode causar stresse oxidativo e destruição de lipídios
insaturados, ADN, proteínas e outras moléculas essenciais. Desempenham também um
papel importante no envelhecimento e na patogénese de doenças degenerativas ou
crónicas como arteriosclerose e cancro (123).
Seguindo uma definição mais ampla de antioxidantes, sugerida por Halliwell et al.
(1995), qualquer substância que, quando presente em baixas concentrações comparada
com a de um substrato oxidável, atrasa significativamente ou evita a oxidação desse
substrato, todos os extratos mostram atividade antioxidante (119). Os extratos testados
demonstraram que são captadores de ERO e ERA (Tabela 11), muito provavelmente
devido à presença de valores elevados de compostos fenólicos. É importante notar que os
extratos da folha de A. arguta foram preparados usando diferentes solventes comumente
usados para consumo humano (água e etanol).

4.5.1. Determinação da capacidade de captação do O2•Por ser facilmente produzido por múltiplos processos in vivo e levar à geração de
muitos outros oxidantes, o O2•- aparenta ser o ponto de início do stresse oxidativo. Este
radical é catalisado pela enzima superóxido dismutase em H2O2, que ao reagir com metais
redox ativos gera HO•, pela reação de Fenton. Por outro lado, o H2O2 pode reagir com Clpela enzima mieloperoxidase e formar HOCl, nos neutrófilos. Por fim, o O 2•- pode reagir
com NO• e originar ONOO-, uma espécie altamente oxidante (124).
Através da Figura 18 podemos verificar que a capacidade de captação deste radical
pelos extratos da folha de A. arguta apresentaram IC50 inferiores aos do ácido ascórbico e
do Tiron, assim como para algumas espécies descritas na literatura, como a folha de
Juglans regia (125). O extrato aquoso foi o que apresentou uma maior capacidade de

47

| Resultados e Discussão

captação (21,05 µg/mL), seguido do extrato hidroalcoólico (27,8 µg/mL) e alcoólico (36,46
µg/mL).

Figura 18. Capacidade de captação do O2•-(%) dos extratos aquoso, hidroalcoólico e
alcoólico da folha de A. arguta, assim como dos controlos positivos: Tiron e Ácido
ascórbico. Cada ponto mostra as barras de desvio padrão e representa os valores obtidos
a partir de três experimentos, realizados em triplicado.

4.5.2. Determinação da capacidade de captação do H2O2
Com capacidade de atravessar membranas biológicas, o H2O2 não é um radical
livre, mas um metabolito do oxigénio extremamente destrutivo, porque participa como
intermediário na reação que produz o radical hidroxilo (126).
O extrato alcoólico foi o que apresentou maior capacidade de captação do H2O2
(158,9 µg/mL), seguido do extrato hidroalcoólico (465,5 µg/mL) e do extrato aquoso (523,2
µg/mL) (Figura 19). Quanto aos controlos positivos, todos os extratos da folha de A. arguta
estudados apresentaram valores superiores aos do ácido ascórbico (134,5 µg/mL) (Tabela
11). Neste mesmo estudo, foi determinada a capacidade de captação do H2O2 pela
quercetina, que no nosso ensaio não foi possível determinar, obtendo um valor de 526
µg/mL, superior aos extratos de A. arguta. O ácido ascórbico também foi determinado (116
µg/mL), obtendo um valor semelhante ao extrato alcoólico (134 µg/mL) e inferior a algumas
espécies descritas na literatura, como da folha de Vismia cauliflora (289 µg/mL) (127).
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Figura 19. Capacidade de captação do H2O2 (%) dos extratos aquoso, hidroalcoólico e
alcoólico da folha de A. arguta, assim como do controlo positivo: Ácido ascórbico. Cada
ponto mostra as barras de desvio padrão e representa os valores obtidos a partir de três
experimentos, realizados em triplicado.

4.5.3. Determinação da capacidade de captação do NO•
NO• é uma molécula de sinalização importante, com múltiplos papéis fundamentais
nos sistemas cardiovascular e neural, bem como na resposta inflamatória. Devido ao seu
eletrão não emparedado, o NO• é um radical livre sem carga (128). No fígado, NO• tem um
papel protetor ao manter a perfusão e a inibição da trombose e apoptose. Contudo tem
sido associado a papéis bastante críticos em numerosos processos fisiológicos, como no
dano do ADN nuclear e mitocondrial, bem como na fisiopatologia de muitas doenças
humanas, tais como doença pulmonar aguda, aterosclerose e choque séptico (129, 130).
A sua toxicidade não está apenas relacionada com os níveis de geração de NO•, mas
também das espécies que reagem com ele, tornando-se oxidantes tóxicos. A reatividade
da ERA pode ter efeitos profundos na atividade biológica de numerosas moléculas (129).
Os extratos da folha de A. arguta apresentaram uma notável capacidade de
captação do NO•, cerca de 92% para o extrato aquoso, 95% para o extrato hidroalcoólico
e 96% para o extrato alcoólico para uma concentração de 15,63 µg/mL (Figura 20-B).
Quanto ao IC50, podemos verificar pela Figura 20, todos os extratos estudados
apresentaram valores superiores aos da quercetina (0,03 µg/mL) (Tabela 11), mas
inferiores a algumas espécies descritas na literatura, como da folha de Juglans regia (1,95
µg/mL) (125), Hypericum androsaemum (2,2 µg/mL) (131). O extrato alcoólico foi o que
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apresentou maior capacidade de captação (0,83 µg/mL), apresentando valores

Captação do NO•

Captação do NO•

ligeiramente inferiores aos referidos na literatura para a rutina (0,86 µg/mL) (125).

Figura 20. A: Capacidade de captação do NO• (%) da quercetina. B: Capacidade de
captação do NO• (%) dos extratos aquoso, hidroalcoólico e alcoólico da folha de A. arguta.
Cada ponto mostra as barras de desvio padrão e representa os valores obtidos a partir de
três experimentos, realizados em triplicado.

Tabela 11. Capacidade de captação pelo extrato aquoso, hidroalcoólico e alcoólico da folha
de A. arguta do radical superóxido (O2-•), peróxido de hidrogénio (H2O2) e óxido nítrico
(NO•).

Extratos

Espécies reativas de oxigénio
O2-•

A. arguta

H2O2

Espécies reativas de
azoto
NO•

IC50 (µg/mL) n ≥ 3
Aquoso

21,05±2,68b

523,2±22,05a

1,06±0,07a

Hidroaloólico

27,8±2,92b

465,5±36,69a

0,94±0,24a

Alcoólico

36,46±1,00b

158,9±9,88b

0,83±0,08a

Quercetina

NA1000 µg/mL

NA1000 µg/mL

0,03±0,00b

Ácido Ascórbico

*

134,5±3,45b

NA1000 µg/mL

Tiron

59,92±1,59a

-

-

Controlos Positivos

IC50 = concentração inibitória, in vitro, que diminui em 50% a quantidade de espécies reativas na média testada.
Média ± Desvio Padrão (n=3). NA = Sem atividade. * à concentração mais alta testada (1000 μg/mL) foi obtido
uma inibição de 48,91 ±3,11%.

a,bLetras

diferentes significam diferenças estatisticamente significativas (p

<0,05).
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4.6. Viabilidade celular
A cultura de células tem vindo a afirmar-se como uma ferramenta muito útil em
múltiplas áreas de investigação das ciências da saúde. No sentido de estudar se os
diferentes extratos poderiam ser avaliados como potenciais ingredientes ativos em
produtos alimentares ou farmacêuticos, duas linhas celulares intestinais humanas foram
escolhidas, Caco-2 e HT29-MTX. Estas células são amplamente utilizadas em estudos de
extratos in vitro (132-134).
O epitélio do intestino humano é constituído por um conjunto de células: células
absortivas (enterócitos), células caliciformes, células de Paneth, células enteroendócrinas
e células M. As células mais abundantes são os enterócitos e o segundo tipo de células
mais frequente são as células caliciformes (135). Ao contrário dos enterócitos, as células
imortalizadas humanas crescem rapidamente em monocamadas confluentes que exibem
várias características das células epiteliais diferenciadas. Com efeito, o modelo de cultura
celular fornece um sistema ideal para uma rápida avaliação da permeabilidade intestinal
(136). As células Caco-2 são capazes de obter características morfológicas e funcionais
muito semelhantes aos enterócitos (137). Já as células HT29-MTX apresentam
características muito semelhantes às células caliciformes (138).
Com o intuito de avaliar qual o efeito metabólico dos diferentes extratos de A. arguta
a nível celular, foi realizado um estudo de viabilidade celular recorrendo ao ensaio MTS.
Este ensaio baseia-se na monitorização da absorção e metabolismo do MTS pelas células
mitocondriais (139). O MTS é um corante que é reduzido a nível celular pela enzima
desidrogenase mitocondrial, formando cristais de Formazan por rutura do anel tetrazol
(140). Estes cristais, ao contrário dos formados pelo brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)2,5-difenil tetrazolium (MTT), são solúveis em água e apresentam absorvência máxima a
490 nm (141). Neste ensaio é necessário o uso de um aceitador intermediário de eletrões,
como o HBSS, porque as enzimas desidrogenases, em células ativas, são dependentes
de NAD(P)H para reduzir o MTS. Este método é considerado fiável para avaliação da
proliferação celular in vitro (142).
Os diferentes extratos de A. arguta foram adicionados às células Caco-2 e HT29MTX para analisar os seus efeitos na viabilidade celular (Figura 21). A concentração dos
extratos variou entre 1 µg/mL e 1000 µg/mL.
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Figura 21. Estudo da viabilidade celular das células HT29-MTX (esquerda) e células Caco2 (direita) dos diferentes extratos da folha de A. arguta: aquoso, hidroalcoólico e aquoso.
A avaliação da viabilidade celular das células Caco-2 quando expostas a diferentes
concentrações de extrato encontra-se representada na Figura 22. À concentração máxima
testada (1000 µg/mL) existem diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) de
viabilidade celular em relação às restantes concentrações, verificando-se uma diminuição
da viabilidade celular. As restantes concentrações testadas não diminuíram a viabilidade
celular. Com efeito, a viabilidade celular das células Caco-2 foi de 98,16%, 58,48% e
60,26% para o extrato aquoso (1000 µg/mL), hidroalcoólico (1000 µg/mL) e alcoólico (1000
µg/mL), respetivamente. Com exceção do extrato hidroalcoólico, a concentração para qual
a viabilidade celular foi máxima foi a de 10 µg/mL, sendo que a partir dessa concentração
verifica-se um decréscimo da viabilidade celular. No extrato hidroalcoólico a concentração
para qual a viabilidade celular testada foi máxima foi de 1 µg/mL.
Estes resultados mostram que, relativamente às células Caco-2, tanto o extrato
aquoso (numa uma concentração igual ou inferior a 1000 µg/mL) como para o extrato
alcoólico e hidroalcoólico (numa uma concentração igual ou inferior a 100 µg/mL), não
apresentam efeitos celulares adversos.
As células HT29-MTX apresentaram resultados homogéneos quanto aos extratos
avaliados (Figura 23), sendo que todos apresentaram uma viabilidade celular superior a
99%. Consoante é possível observar, não se verificam diferenças estatisticamente
significativas entre as diferentes concentrações avaliadas para o extrato aquoso e
alcoólico. No que toca ao extrato hidroalcoólico, à concentração de 1 µg/mL verifica-se
diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) com a concentração de 10 e 100 µg/mL.
Deste modo, é possível constatar que os diferentes extratos de A. arguta não apresentam
potenciais efeitos adversos nas células HT29-MTX para uma concentração máxima testada
de 1 mg/mL. Ensaios de citotoxicidade in vitro devem ser realizados para uma análise mais
completa dos extratos em estudo.
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Figura 22. Efeito da exposição a diferentes concentrações de extratos de folha de A. arguta
(aquoso, hidroalcoólico e alcoólico) na viabilidade das células Caco-2. Os valores são
expressos em % Viabilidade celular média ± desvio padrão (n=3). * e ** apresentam
diferenças estatisticamente significativas (p <0,05). C: Controlo; T: Triton.
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Figura 23. Efeito da exposição a diferentes concentrações de extratos da folha de A. arguta
(aquoso, hidroalcoólico e alcoólico) na viabilidade das células HT29-MTX. Os valores são
expressos em % Viabilidade celular média ± desvio padrão (n=3). * e ** apresentam
diferenças estatisticamente significativas (p <0,05). C: Controlo; T: Triton.
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Uma vasta pesquisa bibliográfica permite verificar que ate ao momento não há
qualquer estudo que tenha avaliado o efeito do extrato da folha de A. arguta em células
Caco-2 e HT29-MTX. Contudo, existem estudos que avaliaram o efeito na viabilidade
celular do fruto de A. arguta. Um estudo realizado por Zuo et al. (2012) (91) reportou a
atividade antiproliferativa do fruto quando testado em células cancerígenas HT29 e HepG2,
pelo método de MTT. O extrato alcoólico de A. arguta apresentou um valor de EC50, em
ambas as linhagens celulares, inferior quando comparado com os extratos de A. kolomikta
ou A. chinensis. Ou seja, o extrato de A. arguta apresentou maior atividade antiproliferativa
nas linhagens celulares cancerígenas mencionadas.

4.7. Atividade antimicrobiana
Nos últimos anos, os agentes antimicrobianos derivados dos metabolitos das
plantas conquistaram a atenção por parte da comunidade científica (78). O surgimento de
bactérias resistentes a múltiplos fármacos e o aumento das doenças infeciosas levaram à
reavaliação do uso de antibióticos em tratamento e a novas soluções, como o uso de
metabolitos secundários de plantas como agentes alternativos (143).
Para o estudo da atividade antimicrobiana dos diferentes extratos da folha de A.
arguta (aquoso, hidroalcoólico e alcoólico) foram estudadas bactérias de Gram positivas
(S. aureus) e de Gram negativas (E. coli e P. aeruginosa), com a adição de um fungo (C.
albicans). Estes agentes patogénicos possuem potencial para desenvolverem resistência
a antibióticos sintéticos e podem ser a causa de infeções comuns como as do trato urinário
e respiratório (76).
Diferentes

metodologias

foram

abordadas

para

determinar

a

atividade

antimicrobiana de cada extrato, como podemos verificar nos resultados apresentados na
Tabela 12. Sendo que os diferentes extratos testados não apresentaram atividade
antimicrobiana para as estirpes: E. coli, P. aeruginosa e C. albicans. Para C.albicans
quando testada com concentração diluída 1:100 apresentou por vezes resultados
indeterminados, devido ao seu crescimento fastidioso, comparativamente com as restantes
estirpes, e também pelo tipo de colónia formada.
Tanto para o extrato aquoso de concentração 20 mg/mL e 50 mg/mL os resultados
foram negativos em todas as técnicas testadas, não apresentando atividade antimicrobiana
contra nenhuma das estirpes estudadas.
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O extrato alcoólico de concentração de 20 mg/mL não apresentou atividade
antimicrobiana contra nenhuma das estirpes. Contudo o extrato alcoólico evaporado no
RV, que posteriormente foi dissolvido em DMSO a 40% (concentração final de 20 mg/mL),
apresentou um halo de inibição para a metodologia de incorporação e zaragatoa contra S.
aureus, porém não apresentou atividade antimicrobiana para a metodologia de discos e
para a de microdiluição apresentou semelhanças com o solvente, fazendo diferença
apenas de um poço. Já nos extratos alcoólicos mais concentrados podemos verificar uma
atividade antimicrobiana para S. aureus em ambos os extratos. O extrato alcoólico
concentrado apresentou halo de inibição nas três metodologias estudadas, mas no método
de microdiluição apresentou resultado igual ao do solvente. Com o intuito de verificar a
interferência do etanol nas metodologias realizadas em placa de Petri foi preparado o
extrato dissolvido em DMSO. Este extrato concentrado apresentou inibição em todas as
metodologias testadas, assim como na diluição de 1:100 do inóculo. Apresentando ainda,
no método de microdiluição, uma diferença de 4 poços entre a inibição do solvente e a do
extrato.
Quanto ao extrato hidroalcoólico, para a concentração mais baixa não apresentou
atividade para nenhuma estirpe. Porém para os extratos mais concentrados, existe uma
discordância de resultados. O extrato hidroalcoólico concentrado apresentou halos de
inibição, para a estirpe S. aureus, na metodologia de incorporação e de espalhamento, mas
na microdiluição apresentou crescimento a partir do 5º poço, o mesmo que o solvente, ou
seja no método de microdiluição não apresentou atividade antimicrobiana, por o resultado
do extrato poder estar influenciado pelo solvente utilizado na extração. Quando evaporado
no RV, o extrato hidroalcoólico não apresenta halo de inibição na metodologia de
incorporação e discos, mas apresenta atividade antimicrobiana na metodologia por
espalhamento e por microplaca, inibindo o crescimento do S.aureus até 4º poço. Contudo
quando a quantidade de inóculo experimentada é diluída 1:100, no método de
espalhamento verifica-se que o halo de inibição desaparece.
A diferença dos resultados obtidos entre as diferentes metodologias variam devido
não só à quantidade de extrato testado, mas também à quantidade de inóculo utilizado.
Tanto a metodologia de espalhamento como de incorporação utilizam um volume de 50µL
de extrato, porém a metodologia de incorporação (Figura 24-A) acaba por ter menor
quantidade de inóculo do que o método de espalhamento (Figura 24-B), apesar de ambas
partirem de uma concentração inicial de 0,5 McFarland. Por esta razão é que os halos de
inibição obtidos por esta segunda metodologia são superiores aos halos obtidos por
incorporação. A metodologia dos discos (Figura 24-C) é muito semelhante à de
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espalhamento, ambas utilizam a técnica de sementeira por zaragatoa. No entanto, a
metodologia por discos utiliza apenas 20µL de extrato. Por fim, no método de microdiluição
apesar de o volume de extrato utilizado inicialmente ser de 100 µL, a concentração do
inóculo está diluída 1:150, sendo que seguidamente existe uma diluição seriada de 1:2 do
1º poço até ao 11º poço. A maior dificuldade encontrada nesta última metodologia foi o
facto de o extrato apresentar um resíduo muito denso e colorido o que dificultou bastante
a leitura dos resultados (podemos observar o explicado na Figura 24-D).
Em todos os ensaios a atividade antimicrobiana do solvente foi testada, verificandose que nas três metodologias em placa de Petri o solvente não apresentou atividade
antimicrobiana, o que não aconteceu quando testado em microplaca. Não encontrando
qualquer justificação na literatura, hipóteses são colocadas para de certa forma justificar
esta diferença encontrada: a) O solvente se evaporaria ou se dissipava de tal maneira no
meio de MH perdendo a sua atividade antimicrobiana? b) Ou será que o próprio extrato da
planta de A. arguta conseguia de alguma forma fixar o solvente, fazendo com que este se
mantivesse no poço/disco?

A

C

B

D

Figura 24. Diferentes metodologias estudadas na atividade antimicrobiana dos
diferentes extratos da folha de A. arguta. A: metodologia de incorporação; B:
metodologia de espalhamento; C: metodologia de discos; D: metodologia de
microdiluição.
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Em relação à espécie em estudo (A. arguta), o conhecimento da atividade
antimicrobiana ou antifúngica é bastante reduzido. Zhang et al. (2013) realizaram um
estudo com diversas plantas extraídas com etanol a 95%, incluindo a A. arguta, onde
afirmaram que os extratos (1 mg/mL) não apresentaram atividade antimicrobiana contra as
estirpes P. aeruginosa e S. aureus, nem atividade antifúngica para A. fumigatus, C.
albicans, A. baumannii (144). Em contra partida, o óleo da folha de A. macrosperma, da
mesma família botânica, apresentou atividade antimicrobiana contra S.aureus, B. subtilis,
E. coli, C. albicans, A. fumigatus, M. canis. Porém, para a P. aeruginosa, uma espécie
naturalmente resistente a muitos antibacterianos, foi ineficaz (145). Um estudo realizado
por Buhian et al. demonstrou atividade antimicrobiana contra P. aeruginosa, S.
typhimurium, S. aureus, B. subtilis, e C. albicans para extrato alcoólico da folha de
Muntingia calabura, utilizando a metodologia de espalhamento, mas com a diferença no
volume de extrato utilizado ter sido de 200 µL (10 mg/mL), sendo que o controlo negativo
utilizado por estes autores foi etanol diluído em 0,1% de água peptonada (146).
Aparentemente o extrato alcoólico da folha de Actinida arguta apresentou um certo
comportamento antimicrobiano, mas apenas na concentração mais alta, para a estirpe S.
aureus, talvez por ser uma bactéria de Gram positiva. As bactérias de Gram positivas
diferem das Gram negativas na parede celular, possuem uma parede de peptidoglicano
composta por diversas camadas, formando uma estrutura espessa e rígida, enquanto que
as bactérias de Gram negativas apresentam uma membrana externa complexa,
apresentando permeabilidade seletiva. Contudo mais estudos aprofundados são
necessários, inclusive um processo de filtração mais eficaz e a escolha de um solvente,
capaz de dissolver o extrato alcoólico na totalidade, mas sem qualquer patogenicidade
para as estirpes em estudo, especialmente para o S. aureus.
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Tabela 12. Avaliação da atividade antimicrobiana pela metodologia de incorporação, espalhamento, discos e microplaca dos diferentes extratos
estudados da folha de A. arguta.
Incorporação

Extratos mais concentrados

Extratos menos
concentrados

Extrato
S
A

E
C

P
A

C
A

Extrato alcoólico

-

-

-

Extrato alcoólico RV
em DMSO 40%

+

-

Extrato
hidroalcoólico

-

Extrato aquoso

Incorporação
1:100
S
E P C
A
C A A

Espalhamento
S
A

E
C

P
A

C
A

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Extrato alcoólico

+

-

-

-

Extrato alcoólico RV
em DMSO 40%

+

-

-

-

+

-

-

-

Metodologia
Espalhamento
1:100
S
E
P
C
A
C
A
A

Discos
S
A

E
C

P
A

C
A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

*

+

-

-

-

S
A

Discos
1:100
E
P
C
A

Microplaca
C
A

SA
S:-4
E:+1
R:-4
S:-3
E:+1
R:-4

-

-

-

*

S: -4
E: +1
R:-5
S:-2
E:+1
R:-6
S: -5

Extrato
hidroalcoólico

+

-

-

-

+

-

-

-

E: +1
R:-5
S:-1

Extrato
hidroalcoólico RV

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

E:+1

R:-4
S:-1
Extrato aquoso
E:+1
R:-1
RV: Evaporador rotativo; S: Solvente; E: Extrato; R:Resultado; SA: S. aureus; EC: E. coli; PA: P. aeruginosa; CA: C. albicans; + Inibição do crescimento; - Crescimento; *Resultado
indeterminado.
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5. Conclusão
O estudo realizado teve como fundamento a valorização da folha de Actinidia
arguta, visando uma possível utilização por parte da indústria. O seu desconhecimento a
nível científico despertou o interesse deste estudo, com o intuito de um melhor
aproveitamento na produção da planta.
Este estudo mostrou que a folha desta espécie é constituída por um elevado teor
de compostos bioativos. Apresentando um elevado conteúdo fenólico, que por sua vez leva
a uma atividade antioxidante igualmente elevada. Apesar de todos os extratos
apresentarem valores altos de compostos fenólicos, o extrato alcoólico pode ser
considerado o mais promissor, apresentando uma maior quantidade destes, tanto pela
metodologia de HPLC-DAD como pelo método tradicional do reagente Folin–Ciocalteu. O
mesmo foi verificado quanto ao TFT. Quanto à atividade antioxidante, novamente o extrato
alcoólico apresentou maior atividade pelos diferentes métodos referidos neste estudo, com
exceção da capacidade de capação do radical de O2-•. Verificou-se ainda para este extrato
atividade antimicrobiana contra a estirpe de S. aureus, quando utilizada a concentração de
50 mg/mL. Quando testado em células intestinais, Caco-2 e HT29-MTX, apresentaram
viabilidade celular para concentrações até 100 µg/mL.
A avaliação global deste trabalho permite concluir que as folhas desta espécie
apresentam potenciais benefícios para a saúde, devido à sua quantidade elevada de
compostos fenólicos, conferindo uma grande capacidade antioxidante. As folhas de A.
arguta possuem um alto potencial como ingredientes ativos para diferentes produtos, não
só alimentares mas também como cosméticos ou produtos farmacêuticos.
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6. Perspetivas de Trabalho Futuro
Tendo em conta os resultados obtidos estudos mais detalhados seriam de todo o
interesse, como proceder à identificação dos compostos através do espectro de massa.
Assim como continuar o estudo nas restantes espécies reativas, não só nas de oxigénio,
mas também nas de azoto. Para aprofundar os estudos sobre o que ocorre no processo
inflamatório do organismo humano poder-se-ia testar o burst oxidativo dos neutrófilos,
quando expostos aos diferentes extratos. Determinar a viabilidade celular em células como
fibroblastos e queratinócitos, numa tentativa de descobrir se estes extratos poderiam ser
potenciais ingredientes em produtos de cosmética. Mas para além da viabilidade, estudos
de toxicidade deveriam ser realizados para completar este estudo.
Outro estudo, realizado com esta matriz, poderia ser realizado: estudar os
diferentes estados de maturação da folha, uma vez que na espécie Actnidia valvata foram
descritos teores de compostos fenólicos diferentes consoante a estação do ano, tendo sido
reportado que as condições edafo-climáticas interferem significativamente no teor de
compostos bioativos sintetizado pela mesma (147).
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