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Resumo 
 

O desenvolvimento de estratégias para prevenir e/ou tratar as doenças 

neurodegenerativas associadas ao envelhecimento é uma prioridade científica e biomédica. 

Vários estudos sugerem que os compostos fenólicos da dieta são capazes de modular 

diversas vias bioquímicas, com efeitos benéficos sobre o processo neurodegenerativo. 

Todavia, os benefícios dos polifenóis parecem estar limitados pela sua fraca 

biodisponibilidade e reduzida capacidade para atravessar a barreira hematoencefálica. Com 

o objetivo de ultrapassar estes constrangimentos, desenvolveu-se uma nanoformulação, 

combinando os lípidos polares extraídos da macroalga Codium tomentosum com as 

antocianinas de baga de sabugueiro em nanofitossomas. 

Na primeira etapa do trabalho extraíram-se os lípidos da alga usando apenas solventes 

com aprovação para uso na indústria alimentar, através de um procedimento que envolve o 

fracionamento em coluna de sílica. O processo permite obter um extrato constituído 

maioritariamente por lípidos membranares (fosfolípidos = 73%, lípidos de betaína = 26%) com 

quantidades vestigiais de clorofila a. A caracterização das classes de fosfolípidos mostrou que 

os fosfolípidos aniónicos representam 48,8% dos lípidos membranares de C. tomentosum 

(PG> PI> PA> PS). A análise do perfil de ácidos gordos revelou que os lípidos membranares 

de C. tomentosum apresentam um elevado teor de ácidos polinsaturados, com uma razão n-

3/n-6 superior a 1.  

Na segunda fase do trabalho os lípidos membranares foram depositados em filmes 

uniformes e hidratados, sob agitação por ultrassons, i) num tampão aquoso para preparar 

lipossomas com diâmetro inferior a 200 nm e potencial Zeta de -44 mV, ou ii) num tampão 

aquoso suplementado com 1 mg/mL de extrato de baga de sabugueiro enriquecido em 

antocianinas para produzir fitossomas com diâmetro inferior a 200 nm e potencial Zeta de -55 

mV. A eficiência de encapsulamento das antocianinas foi de 47%.  

A toxicidade dos lipossomas e dos fitossomas foi avaliada em células SH-SY5Y, não 

tendo sido detetados efeitos tóxicos significativos para concentrações até 60 µM para os 

lipossomas e até 30 µM para os fitossomas, após 24 h de incubação. A avaliação do potencial 

farmacológico destas nanopartículas mostrou que os fitossomas, ao contrário dos lipossomas, 

são capazes de proteger as células SH-SY5Y da toxicidade induzida por 50 mM de glutamato, 

reduzindo a produção de espécies reativas de oxigénio e aumentando a razão intracelular 

GSH/GSSG. Considerando os efeitos neuroprotetores e as propriedades físico-químicas dos 

fitossomas, podemos concluir que estas nanoformulações têm potencial para suportar 

estratégias terapêuticas e/ou preventivas para as doenças neurodegenerativas associadas ao 

envelhecimento. 
Palavras-chave: Codium tomentosum; Lípidos polares, Nanoformulações; fitossomas 

de antocianinas  
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Abstract 
 

The development of strategies to prevent and/or treat the neurodegenerative diseases 

associated to aging is a scientific and biomedical priority. Several studies suggest that dietary 

phenolic compounds are able to modulate distinct biochemical pathways, with beneficial 

effects on the neurodegenerative process. Nevertheless, the benefits taken from polyphenols 

seem to be limited by their poor bioavailability and reduced capacity to cross the blood-brain 

barrier. Aiming to overcome these constraints, it was developed a nanoformulation, combining 

the polar lipids extracted from the macroalgae Codium tomentosus with the anthocyanins of 

elder berry in nanophytosomes. 

The first step of the work consisted in the extraction of the algae’s lipids, just using 

permitted solvents for food industry, by a procedure involving silica column fractionation. The 

process allows obtaining an extract mainly composed by membrane lipids (phospholipids = 

73%, betaine lipids = 26%), with vestigial amounts of chlorophyll a. The characterization of the 

phospholipids classes revealed that anionic phospholipids represent 48.8% of C. tomentosum 

membrane lipids (PG> PI> PA> PS). Fatty acids analysis showed that C. tomentosum 

membrane lipids contain a high amount of polyunsaturated acids, n-3/n-6 ratio being higher 

than 1. 

In the second step of the work membrane lipids were deposited in uniform and 

moisturized films, under sonication in i) aqueous buffer, to prepare liposomes with diameter 

lower than 200 nm and Zeta potential of -44 mV, or ii) aqueous buffer supplemented with 1 

mg/mL elder berry extract enriched with anthocyanins, to produce phytosomes with diameter 

lower than 200 nm and Zeta potential of -55 mV. The efficiency of encapsulation of 

anthocyanins was 47%. 

The toxicity of the liposomes and phytosomes was assessed in SH-SY5Y cells, no 

significant toxic effect being detected up to 60 µM for liposomes and up to 30 µM phytosomes, 

after 24 h incubation. The evaluation of the pharmacological potential of these nanoparticles 

showed that, unlike liposomes, phytosomes are able to protect SH-SY5Y cells from 50 mM 

glutamate-induced toxicity, by reducing the production of reactive oxygen species and 

increasing GSH/GSSG intracellular ratio. Considering the neuroprotective effects and the 

physicochemical properties of the phytosomes, we can conclude that these nanoformulations 

have potential to support therapeutic and/or preventive strategies for aging-associated 

neurodegenerative diseases. 

Keywords: Codium tomentosum; polar lipids; nanoformulations; anthocyanins 

phytosomes. 
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1. O desafio das doenças neurodegenerativas associadas ao 
envelhecimento  

 
O sistema nervoso central (SNC), formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, 

apresenta uma arquitetura dinâmica com elevada plasticidade, capaz de elevar o 

pensamento racional e a memória a um nível de complexidade único e distintivo da espécie 

humana. A sua arquitetura e complexidade funcional resultam da organização de mais de 

100 mil milhões de células (e.g. neurónios, células da glia) em milhões de redes neuronais 

com interligações múltiplas (Payne, Ballios, Baumann, Cooke, & Shoichet, 2019). Os 

neurónios são células diferenciadas com uma estrutura que lhes permite captar, conduzir 

e transmitir a informação de um modo coerente, e assim processar estímulos provenientes 

do interior e do exterior para coordenar o funcionamento do organismo como um todo. Para 

manter a sua atividade, o SNC requer um fluxo contínuo de glucose e de oxigénio para 

sustentar a elevada taxa metabólica apresentada pelos seus consórcios celulares (Rodolfo, 

Campello, & Cecconi, 2018). De facto, cerca de 20% do oxigénio e 25% da glucose 

consumidos pelo corpo humano são usados pelo SNC, apesar deste sistema representar 

apenas 2% da massa total do organismo (Belanger, Allaman, & Magistretti, 2011).  

A incidência de doenças associadas com o SNC tem crescido exponencialmente 

nas últimas décadas, em estreita ligação com o aumento da esperança média de vida 

(Silva, Oliveira, Dias, & Malva, 2007). Em 2015, 14% da população mundial tinha idade 

superior a 60 anos, e 1,7% mais de 80 anos. Estima-se que em 2050, o número de pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos deva ultrapassar os dois mil milhões (Albarracin et 

al., 2012; Frank & Gupta, 2005; Grundman, Grundman, & Delaney, 2002; Mayeux, 2003). 

Portanto, o desenvolvimento de estratégias que garantam um envelhecimento saudável 

tornou-se uma prioridade, em particular para os governos dos países mais desenvolvidos. 

O envelhecimento é um processo inerente aos organismos multicelulares, 

caracterizado por uma redução progressiva da capacidade funcional dos vários tecidos e 

órgãos e pelo aumento da vulnerabilidade a agentes de stresse (Vasto et al., 2009). A 

vulnerabilidade de um tecido/órgão é tanto maior quanto menor a sua taxa de regeneração 

celular a partir de células estaminais indiferenciadas. Neste sentido, o SNC é 

extremamente vulnerável, pois a taxa de regeneração dos neurónios é eventualmente nula 

(Belanger et al., 2011; Pan & Nicolazzo, 2018; Yankner, Lu, & Loerch, 2008). Dado que o 

cérebro apresenta uma acentuada regionalização funcional, quando o declínio funcional 

progressivo afeta de um modo mais acentuado as células de uma dada região, emerge 

uma patologia neurodegenerativa com sintomas relacionados com a disfunção das redes 

neuronais dessa região. Assim, várias doenças neurológicas, caracterizadas pela perda 

progressiva das capacidades cognitivas, da memória e/ou das funções de coordenação 
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motora, tais como a Esclerose Lateral Amiotrófica (ALS na designação angloxassónica 

“Amyotrophic lateral sclerosis”) e as doenças de Alzheimer (AD, “Alzheimer Disease”), 

Huntington (HD) e Parkinson (PD), são designadas por doenças degenerativas associadas 

ao envelhecimento (Pan & Nicolazzo, 2018; Soares et al., 2018). 

Estas doenças ocorrem principalmente em pessoas com idade superior a 60 anos 

e, apesar do grande esforço efetuado nas últimas décadas, as opções terapêuticas 

disponíveis não conseguem travar a progressividade do processo degenerativo. 

Vários estudos mostraram que as alterações fisiopatológicas comuns às várias 

doenças neurodegenerativas são também detetadas no processo de envelhecimento, 

destacando-se a: i) disfunção mitocondrial, a ii) produção excessiva de espécies reativas 

de oxigénio (ROS, na designação angloxassónica “reactive oxygen species”) e stresse 

oxidativo, a iii) acumulação de aglomerados de proteínas disfuncionais e a iv) inflamação 

crónica (Molz & Schroder, 2017; Robbins, 2017; Soares et al., 2018). Atualmente as 

doenças neurodegenerativas afetam mais de 12 milhões de pessoas, 10 milhões das quais 

sofrem de AD, tornando-se um problema de saúde pública de dimensão global que se tem 

vindo a agravar. Portanto, o desenvolvimento de estratégias para prevenir, parar e/ou 

retardar o processo subjacente à neurodegeneração progressiva é um desafio científico e 

uma necessidade para assegurar um envelhecimento saudável. 

Do ponto de vista conceptual, este problema tem vindo a ser investigado 

considerando duas estratégias gerais: a primeira, também designada por abordagem 

tradicional, considera que cada doença neurodegenerativa tem uma causa específica e, 

por isso, procura desenvolver meios terapêuticos centrados em alvos associados às 

vicissitudes (genéticas, celulares e bioquímicas) distintivas de cada doença; outra, 

centrada nas alterações fisiopatológicas comuns às várias doenças neurodegenerativas e 

ao processo de envelhecimento, procura desenvolver ferramentas medicinais mais 

abrangentes, muitas vezes focadas na neuroprotecção, no controlo da atividade 

inflamatória e na prevenção da propagação do dano celular associado ao stresse oxidativo. 

A utilização de compostos bioativos provenientes de matrizes naturais (e.g. compostos 

fenólicos) para suportar estratégias terapêuticas para prevenir e/ou combater as doenças 

neurodegenerativas e promover o envelhecimento saudável enquadra-se na segunda 

abordagem. De facto, estudos epidemiológicos revelam que antioxidantes da dieta 

diminuem o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de cancro e doenças 

neurodegenerativas, incluindo AD (Albarracin et al., 2012; Frank & Gupta, 2005; Grundman 

et al., 2002; Mayeux, 2003).  

O uso de antioxidantes naturais na indústria alimentar, cosmética e farmacêutica é 

uma alternativa promissora devido ao seu baixo custo e ao seu potencial efeito benéfico 

para a saúde (Sindhi et al., 2013). Diferentes classes de compostos apresentam atividade 
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antioxidante, inibindo e/ou retardando o dano oxidativo, incluindo vitaminas (e.g. vitamina 

C e E), carotenoides (e.g. carotenos e xantofilas) e os compostos fenólicos (Oroian & 

Escriche, 2015). Os compostos fenólicos são ubíquos nas plantas, tendo sido identificados 

mais de 8000 espécies moleculares, pertencentes a várias classes, como por exemplo, 

ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, cumarinas e lenhanas (Siti, Kamisah, & Kamsiah, 

2015). 

Os compostos fenólicos da dieta são xenobióticos com capacidade de modular a 

atividade de vários alvos bioquímicos podendo contribuir para a manutenção da 

homeostasia de oxidação-redução celular, com benefício para a saúde humana (Zhang & 

Tsao, 2016). De facto, estes compostos apresentam estruturas químicas que lhes 

permitem: i) suprimir radicais livres com a formação de intermediários mais estáveis e ii) 

quelatar iões de metais de transição, como ferro e o cobre, impedindo a sua participação 

em reações que formem espécies oxidantes (e.g. reações de Fenton e Haber-Weiss); iii) 

inibir enzimas que catalisam reações nas quais se produzem espécies reativas de oxigénio 

(e.g. Xantina oxidase); iv) modular cascatas de sinalização celular (e.g. inativação via 

PI3K/Akt) (Kerimi & Williamson, 2016; Oroian & Escriche, 2015; Zhang & Tsao, 2016).  
Os extratos de baga e de flor de Sambucus nigra L. são utilizados pela indústria 

agroalimentar na produção de bebidas, aromatizantes, suplementos alimentares, corantes 

ou edulcorantes (Viapiana & Wesolowski, 2017). Vários estudos sugerem que o consumo 

de sumos ou infusões de baga de sabugueiro podem ter efeitos benéficos na prevenção 

da AD (Fazio, Plastina, Meijerink, Witkamp, & Gabriele, 2013; Viapiana & Wesolowski, 

2017). Estes efeitos estão relacionados com a proteção conferida pelos compostos 

fenólicos, nomeadamente pelas antocianinas (Arceusz & Wesolowski, 2015; Fazio et al., 

2013; Jiang et al., 2015; Porter & Bode, 2017; Tundis et al., 2018; Viapiana & Wesolowski, 

2017). De facto, os extratos da baga de sabugueiro são ricos em ácidos hidroxicinâmicos 

(e.g. ácido-5-O-cafeoilquínico), heterósidos flavonoídicos (e.g. flavonóis como a quercitina-

3-O-rutinósido e antocianinas como cianidina-3-sambubiósido), proantocianidinas e 

vitaminas (e.g. ácido ascórbico, retinol), como representado na figura 1 (Mikulic-Petkovsek, 

Ivancic, Todorovic, Veberic, & Stampar, 2015; Porter & Bode, 2017; Viapiana & 

Wesolowski, 2017).  
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Figura 1. Estruturas químicas de alguns compostos presentes no extrato de baga de sabugueiro. (A) Ácido-5-O-

cafeoilquínico; (B) Quercetina-3-O-rutinósido; (C) Cianidina-3-sambubiósido; (D) Ácido ascórbico. 

 
No entanto, devido ao tamanho molecular e à degradação que ocorre no trato 

intestinal, a biodisponibilidade destes compostos é limitada (Bernardo, Ferreres, Gil-

Izquierdo, Valentao, & Andrade, 2017). Esta é uma questão particularmente importante 

quando se pretende enviar estes compostos para sistema nervoso central, dado que este 

sistema está protegido pela barreira hematoencefálica, cuja seletividade controla a entrada 

de compostos, limitando a captação de moléculas muito polares (e.g. compostos fenólicos) 

(Squillaro, Cimini, Peluso, Giordano, & Melone, 2018). As antocianinas da baga de 

sabugueiro são fracamente absorvidas no trato gastrointestinal humano, mas estudos in 

vivo demostram a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica (Solanki, Parihar, 

Mansuri, & Parihar, 2015; Viapiana & Wesolowski, 2017; Vlachojannis, Cameron, & 

Chrubasik, 2010). Assim, o desenvolvimento de nanoformulações contendo estes 

compostos poderá constituir uma alternativa para ultrapassar estas limitações. 

 

2. Nanoformulações suportadas por fosfolípidos de algas  
 

O desenvolvimento de formulações eficazes para tratamento de doenças 

neurodegenerativas apresenta imensos desafios, dado que os compostos ativos têm de 

ultrapassar com sucesso várias barreiras biológicas (e.g. barreira hematoencefálica), 

escapar aos processos de biotransformação e alcançar os seus alvos terapêuticos nas 

A. B.

C.
D.
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células do SNC. O desenvolvimento recente da nanotecnologia levou a comunidade 

científica a acreditar que será possível, num futuro próximo, desenvolver nanoformulações 

e/ou nanodispositivos capazes de ultrapassar todas estas dificuldades (dos Santos Giuberti 

et al., 2011; Lasic, 1998; Soares et al., 2018; Zamboni, 2008).  

De acordo com o National Institutes of Health (NIH), nanotecnologia corresponde a 

qualquer tecnologia capaz de manipular a matéria até à escala do nanómetro, i.e. entre 1 

a 100 nanómetros em pelo menos uma dimensão espacial. As nanopartículas apresentam 

uma organização estrutural com diâmetro inferior a 100 nm nas três dimensões espaciais 

(Hristozov & Malsch, 2009). Portanto, as nanopartículas têm um tamanho semelhante a 

muitas estruturas biológicas (e.g. DNA). Assim, elas apresentam confinamento quântico e 

uma elevada razão área/volume que lhes permite ter uma atividade biológica diferente da 

exercida por moléculas individuais e materiais com dimensão macroscópica, mesmo tendo 

a mesma composição química (Schutz, Juillerat-Jeanneret, Mueller, Lynch, & Riediker, 

2013). Atualmente, os nanomateriais não estão apenas confinados aos laboratórios de 

investigação, dado que alguns já são usados em processos industriais, fazendo por isso 

parte da composição de uma ampla variedade de produtos e de sistemas usados na vida 

quotidiana, incluindo protetores solares, têxteis, alimentos, embalagens, dispositivos e 

formulações usados em medicina, nos sistemas de transportes, nos materiais de 

construção civil, nos sistemas usados nas tecnologias de informação, computação e de 

armazenamento de energia (Schaming & Remita, 2015). 

A nanomedicina ambiciona intervenções médicas à escala molecular/celular com o 

objetivo de curar doenças e reparar tecidos danificados (e.g. ossos, músculos, nervos 

(Oberdörster, 2010). Adicionalmente, a utilização de materiais nano-estruturados também 

deve permitir melhorias significativas nos meios de diagnóstico e de prognóstico das várias 

doenças (Park, 2007). Portanto, os nanomateriais e os nanossistemas representam uma 

ferramenta estratégica para a indústria farmacêutica, que ambiciona dispositivos e 

formulações capazes de melhorar a estabilidade, a absorção, a biodisponibilidade e a 

eficácia dos agentes terapêuticos (Caban, Aytekin, Sahin, & Capan, 2014). Note-se que, 

pelo menos do ponto de vista conceptual, é possível conceber nanopartículas e 

nanodispositivos capazes de atravessar as diferentes barreiras biológicas (e.g. barreira 

hematoencefálica e membrana celular), libertar o agente terapêutico num compartimento 

específico de um dado tipo de células (e.g. mitocôndria, núcleo) de um órgão previamente 

selecionado (sistema nervoso central) (Mutluer, 2011). 

Considerando a grande variedade de materiais/moléculas usadas para produzir 

sistemas nano-estruturados, os lípidos (e.g. fosfolípidos) que em sistemas aquosos são 

capazes de se auto-organizarem, formando estruturas fechadas de dimensão micrométrica 

e nanométrica (e.g. lipossomas), são os mais usados para o transporte e libertação 
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controlada de agentes terapêuticos (dos Santos Giuberti et al., 2011; L. Kang, Gao, Huang, 

Jin, & Wang, 2015; Soares et al., 2018; Zylberberg & Matosevic, 2016). 

Os lipossomas podem ser produzidos com várias classes de fosfolípidos 

encontradas nas membranas biológicas, nomeadamente fosfatidilcolina, fosfatidilserina, 

fosfatidilglicerol e esfingomielina (Ribeiro, Veiga, & Figueiras, 2017).. Devido às suas 

características hidrofílicas (cabeça polar) e hidrofóbicas (cadeias hidrocarbonadas), a 

dispersão destes fosfolípidos em água promove a sua auto-organização em estruturas 

supramoleculares, como os lipossomas. De facto, os lipossomas apresentam uma 

bicamada lipídica nanoestruturada, formada por duas monocamadas de fosfolípidos com 

orientação justaposta, que devido ao efeito hidrofóbico forma vesículas fechadas com um 

compartimento interno aquoso (Videira, Antunes-Madeira, & Madeira, 2001), como 

representado na figura 2. Do ponto de vista termodinâmico, esta organização é conduzida 

pelo aumento da entropia das moléculas de água e é mantida por interações de van der 

Waals, entre as regiões apolares dos fosfolípidos, e interações dipolo-dipolo, ião-dipolo e 

pontes de hidrogénio, envolvendo os grupos polares e a água envolvente (Mouritsen & 

Jørgensen, 1994). 

Figura 2. Representação espacial de um lipossoma e de uma bicamada lipídica. 

 

Os fosfolípidos das algas têm vido a despertar a atenção da comunidade científica e 

das indústrias farmacêutica, agroalimentar e de cosméticos, por apresentarem uma 

elevada abundância relativa de ácidos gordos polinsaturados (PUFA), em particular da 

série ómega-3, os quais são essenciais para o bom funcionamento do organismo e são 

precursores de mediadores anti-inflamatórios, podendo por isso ter uma papel relevante 

na prevenção e/ou tratamento das doenças neurodegenerativas associadas ao 

envelhecimento.  
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Codium tomentosum – Uma macroalga marinha cultivável como fonte de 
fosfolípidos 
 
 Os oceanos são os maiores ecossistemas da Terra albergando uma vasta 

diversidade de organismos vivos. Muitos desses organismos estão pouco estudados 

(outros são desconhecidos) pelo que os ecossistemas marinhos são considerados uma 

reserva não explorada para a descoberta de novas moléculas com atividade terapêutica. 

De facto, os organismos marinhos já mostraram constituir uma fonte importante de 

compostos bioativos com aplicação na agricultura e nas indústrias agroalimentar, 

farmacêutica e têxtil (Andrade et al., 2013; Cardozo et al., 2007).  

As algas são um grupo de organismos autotróficos fotossintéticos que suporta a 

biodiversidade dos sistemas aquáticos, sendo normalmente classificadas em dois grandes 

grupos: microalgas e macroalgas (Bhattacharya, 1997). As microalgas são organismos 

unicelulares (Pulz & Gross, 2004), enquanto as macroalgas são organismos pluricelulares 

(com células eucariota) com órgãos diferenciados, apresentando por isso uma estrutura 

complexa e diversificada. As macroalgas são divididas em três grandes grupos: i) algas 

verdes (Phylum Chlorophyta); ii) algas vermelhas (Phylum Rhodophyta); iii) algas 

castanhas (Phylum Heterokontophyta). As algas verdes e vermelhas pertencem ao reino 

Plantae, enquanto as castanhas pertencem ao reino Chromista (M. C. Kang et al., 2012; 

Lüning & Pang, 2003).  

As macroalgas desempenham, desde tempos ancestrais, um importante papel na 

dieta da população asiática, sendo usadas na indústria alimentar devido a uma composição 

química com elevados níveis de fibra, minerais, vitaminas e antioxidantes (El-Said & El-

Sikaily, 2013; Stengel, Connan, & Popper, 2011; Verpoorte et al., 2009). A água representa 

entre 70 e 90% da massa de alga fresca. Considerando a composição das algas secas, os 

hidratos de carbono e fibra representam entre 45 e 75%, as proteínas entre 7 e 35% e os 

lípidos cerca de 5% da sua massa. Todavia, deve-se salientar que a composição química 

das algas é dependente da espécie e, dentro da mesma espécie, é função da localização 

geográfica, da fase do seu desenvolvimento vegetativo (sazonalidade), da temperatura e 

da salinidade da água (Mohamed, Hashim, & Rahman, 2012). Apesar de constituintes 

minoritários, os lípidos das macroalgas são ricos em PUFA, sendo os da série ómega-3 (n-

3 PUFA) predominantes (Kendel et al., 2015). Como referido acima, os n-3 PUFA são 

considerados benéficos para a saúde principalmente pela sua atividade anti-inflamatória 

(da Costa et al., 2015; Dawczynski, Schubert, & Jahreis, 2007; Newton, 1996). Os lípidos 

das algas, em particular os lípidos membranares, reservatório dos ácidos gordos n-3 PUFA, 

também apresentam atividade anti-tumoral sugerida pela inibição da proliferação de 

células HepG2 provenientes de hepatocarcinoma humano (Tsai & Sun Pan, 2012). 
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Codium tomentosum Stackhouse (figura 3) é uma macroalga verde da família 

Codiaceae, com ramificações finas e estrutura cilíndrica (da Costa et al., 2015). Em 

Portugal esta espécie é conhecida como “Chorão do Mar” e pode ser encontrada ao longo 

de toda a costa. Trata-se de uma alga perene que atinge o pico de crescimento no final do 

verão e/ou no início do outono quando as condições de temperatura e luminosidades são 

mais favoráveis ao seu desenvolvimento (Guiry, 2018). Adicionalmente, é uma espécie 

comestível e que está a ser cultivada em sistemas de aquacultura, pelo que é uma fonte 

adequada para exploração sem impacto negativo nos ecossistemas marinhos (da Costa et 

al., 2015). 

 
Figura 3. Codium tomentosum Stackhouse 

 

Estudos da composição lipídica de C. tomentosum revelaram que os glicolípidos 

(fosfolípidos e lípidos de betaína) são os lípidos maioritários e que apresentam um elevado 

teor em ácidos polinsaturados, com uma razão n-3/n-6 superior a 1 (Guschina & Harwood, 

2006; van Ginneken, Helsper, de Visser, van Keulen, & Brandenburg, 2011). Os ácidos 

polinsaturados são, em grande parte, ácidos da serie ómega-3, tais como o ácido 

eicosapentanóico (C20:5n-3), o a-linolénico (C18:3n-3) e o eicosatrienóico (20:3n-3). Os 

ácidos ómega-6 presentes na alga incluem os ácidos g-linolénico (C18:3 n-6), o ácido 

linoleico (C18:2n-6) e o araquidónico (C20:4n-6). A fração de ácidos polinsaturados 

representam a cerca de 39% e os ácidos saturados cerca de 42% do conteúdo em ácidos 

gordos (da Costa et al., 2015; Mattos, Romanos, Souza, Sassaki, & Barreto-Bergter, 2011; 

Mohamed et al., 2012; Plouguerné, da Gama, Pereira, & Barreto-Bergter, 2014; Stengel et 

al., 2011). 

A glicerofosfatidilcolina, glicerofosfatidilinositol, glicerofosfatidilserina, 

glicerofosfatidiletanolamina, glicerofosfatidilglicerol e o glicerofosfátidico são as classes de 

fosfolípidos mais comuns. Na composição de C. tomemntosum para além de fosfolípidos 

existe outro grupo de lípidos, designados por lípido de betaína. Estes lípidos, típicos das 
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algas, briófitas e fungos, são caracterizados por um grupo polar de betaína ligado, por uma 

ligação éter, à posição sn-3 do glicerol, estando as posições sn-1 e sn-2 do glicerol 

esterificadas por ácidos gordos. Assim, a “cabeça” polar os lípidos de betaína, sem grupo 

fosfato nem glúcidos, é apenas formada por trimetil-aminoácido (betaína), apresentando-

se, a pH fisiológico, como moléculas zwiteriónicas tal como as glicerofosfatidilcolinas (da 

Costa, Silva, Mendonça, Abreu, & Domingues, 2016; Maciel et al., 2016; Popko et al., 

2016).  

 



 

Capítulo	II	
Objetivos		
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O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma formulação nano-

estruturada para o tratamento e/ou prevenção de doenças neurodegenerativas associadas 

ao envelhecimento, combinando os lípidos polares da macroalga C. tomentosum (unidades 

estruturais) com antocianinas de baga de sabugueiro em fitossomas multifuncionais. 

 

Os objetivos específicos são: 

1) Desenvolver uma metodologia para extrair de um modo eficiente os lípidos polares 

de C. tomentosum, utilizando apenas solventes orgânicos com aprovação para uso 

na indústria alimentar; 

2) Caracterizar o extrato lipídico de C. tomentosum em termos de classes de lípidos 

polares e perfil de ácidos gordos; 

3) Caracterizar as formulações preparadas com os lípidos polares da alga na ausência 

(lipossomas) e na presença de um extrato rico em antocianinas de baga de 

sabugueiro (fitossomas), considerando o tamanho, carga superficial e eficiência de 

encapsulamento; 

4) Avaliar a citotoxicidade dos lipossomas e dos fitossomas, usando células SH-SY5Y 

como modelo de células neuronais; 

5) Avaliar a capacidade dos lipossomas e dos fitossomas para proteger as células SH-

SY5Y da toxicidade induzida pelo glutamato, considerando os efeitos na produção 

de espécies reativas de oxigénio e no estado de oxidação-redução (GSH/GSSG) 

das células. 

 



 

Capítulo	III	
Seção	experimental	
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1. Reagentes e substância de referência 
 

O acetato de etilo, ácido ascórbico, ácido perclórico, fosfato de potássio monobásico, 

Hepes, hidroxitolueno butilado (BHT), hidróxido de sódio, luteína, membrana de diálise de 

celulose, terc-butilmetil éter, trietilamina, triton TM X-100, 0,25% tripsina/EDTA, FAME-37 

(Supelco) eram da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). A acetona foi obtida da VWR 

International S.A.S. (Fontenay-sous-Bois, França). O metanol foi da Chem-Lab NV 

(Zedelgem, Bélgica). O molibdato de amónio foi adquirido à May & Baker Ltd. (Londres, 

Reino Unido). O anidrido acético, ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e tartarato de 

potássio, sílica gel 60 (0,2-0,5 mm), LiChroprep Si 60 (40-63 µm) e sódio foram obtidos da 

Merck kGaA (Darmstadt, Alemanha). O etanol, DMEM-Glutamax e Pen-Strep eram da 

Thermo Fisher Scientific (Waltham, Massachusetts, EUA). As células SH-SY5Y eram da 

ATCC (Barcelona, Espanha). 

 

2. Amostragem 
 

2.1. C. tomentosum 
 

Indivíduos de C. tomentosum no estado adulto foram colhidos, em setembro e outubro 

de 2017, na praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia (41°02'58.9"N, 8°39'20.4"W) e 

transportados para o laboratório em água do mar. O material foi cuidadosamente lavado 

com água da torneira até eliminar vestígios de epífitos visíveis, congelado e liofilizado 

(liofilizador VirTis SP Scientific Sentry 2.0). O material seco foi armazenado, à temperatura 

ambiente, num exsicador, protegido da luz. 

 

2.2. Extrato aquoso de baga de sabugueiro 
 

No presente trabalho usou-se um extrato de baga de sabugueiro (Sambucus nigra L.) 

rico em antocianinas (404,0±32 µg de compostos fenólicos/g de extrato seco), que estava 

disponível no Laboratório Farmacognosia da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. Todavia, foi efetuada uma análise por HPLC-DAD (Ferreres et al., 2015) para 

garantir que não ocorreram alterações durante o armazenamento. 

 

3. Extração dos lípidos totais de C. tomentosum 
 

As algas liofilizadas foram pulverizadas num moinho de lâminas (com a ajuda de um 

triturador de cozinha Moulinex), antes de serem submetidas ao processo de extração. Os 
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lípidos foram extraídos usando uma combinação de água/metanol/acetato etilo, na 

proporção final de 1:2:2 (V/V/V). De um modo sucinto, a 4 g de algas pulverizadas foram 

adicionados 12 mL de água, 24 mL de metanol e 24 mL de acetato de etilo e a mistura foi 

agitada durante 30min (190 rpm). Nestas proporções volumétricas os três solventes 

formam uma fase contínua, na qual os lípidos são solúveis, enquanto as proteínas 

desnaturadas e componentes da parede celular não. A mistura resultante foi centrifugada 

(2000 g, 5 min) e filtrada através de papel de filtro (Whatman nº1), para recolher uma fase 

líquida contendo os lípidos e uma fase sólida, a qual foi novamente submetida ao processo 

de extração. 

As fases líquidas das duas extrações (120 mL) foram transferidas para uma ampola de 

decantação, e a separação de fases foi promovida pela a adição de 24 mL de uma solução 

aquosa de KCl a 1 M. A mistura foi agitada manualmente durante alguns minutos e deixada 

a repousar. A fase aquosa foi rejeitada e a fase orgânica, de cor verde devido à grande 

quantidade de clorofilas, foi recolhida. O solvente da fase orgânica foi evaporado, a pressão 

reduzida e temperatura de 35ºC, num evaporador rotativo (Buchi). O resíduo seco foi 

solubilizado com um volume conhecido de metanol/acetato etilo na proporção de 1:1 (V/V). 

Esta solução, contendo os “lípidos totais”, foi transferida para tubos de vidro com rosca e 

armazenada em atmosfera de azoto, a -20ºC, para posterior utilização. 

 

3.1. Fracionamento dos lípidos totais para obtenção de uma fração rica em 
fosfolípidos  

 
  A solução contendo os lípidos totais foi submetida a um fracionamento usando uma 

coluna de sílica. O acetato de etilo, acetona e o metanol foram utilizados de um modo 

consecutivo para criar um sistema de eluição que aumenta sequencialmente a polaridade 

da fase móvel e, assim, obter três frações com composições distintas de lípidos. A fase 

estacionária foi preparada com uma mistura de sílica gel 60 (0,2-0,5 mm) e LiChroprep Si 

60 (40-63 µm) na proporção de 3:1 (p/p). A coluna de sílica foi preparada com 100 g desta 

mistura e acondicionada com acetato de etilo. 

A solução contendo uma quantidade conhecida de lípidos totais foi misturada com uma 

pequena porção (10 g) da mistura de sílica, o solvente foi evaporado com corrente de azoto 

e a sílica contendo os lípidos foi transferida para o topo da coluna cromatográfica. 

Os compostos foram inicialmente eluídos com 110 mL de acetato de etilo, e a fração 

recolhida, extremamente rica em clorofilas, foi designada por fração 1; a eluição foi feita de 

seguida com 160 mL de acetona, para obter a fração 2 rica em carotenóides. Por fim, 

utilizaram-se 150 mL de metanol para obter a fração 3, a qual continha os fosfolípidos. O 

solvente de cada uma das frações foi evaporado a pressão reduzida num evaporador 
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rotativo Buchi. Os extratos secos foram solubilizados com um volume mínimo do respetivo 

solvente, transferidos para tubos de vidro com rosca e armazenados a -20 ºC para posterior 

utilização.   

 

3.2.  Quantificação dos fosfolípidos nos extratos 
 
 Os fosfolípidos presentes no extrato inicial obtido com a alga, designado por “lípidos 

totais”, e na fração 3 foram quantificados pela determinação do fosfato inorgânico libertado 

após hidrólise ácida dos fosfolípidos, como previamente descrito (Bartlett, 1959). De 

acordo com este método, o fosfato inorgânico é convertido num complexo de 

fosfomolibdato, de cor azul, quantificado por espectrofotometria.  

 Os extratos lipídicos (50 µL) foram transferidos para tubos de vidro e o solvente 

evaporado sob corrente de azoto. Efetuou-se a hidrólise dos fosfolípidos com a adição de 

0,5 mL de ácido perclórico a 70%. Os tubos foram tapados com esferas de vidro e 

incubados durante 2 h a 180ºC, num bloco de alumínio termostatizado. Em simultâneo 

prepararam-se soluções de KH2PO4 (0-250 nmol; e.g. 0, 10, 25, 50, 100, 250 nmol) que 

foram submetidas ao mesmo tratamento das amostras. Após arrefecimento à temperatura 

ambiente, adicionou-se a cada solução 3,3 mL de água, 0,5 mL de solução de molibdato 

de sódio (0,025 g/mL) e 0,5 mL de ácido ascórbico (0.1 g/mL), preparadas 

extemporaneamente. Após agitação em vórtice, os tubos tapados com esferas de vidro 

foram incubados em banho de água a 95-100ºC, durante 5 min. Depois de arrefecidos à 

temperatura ambiente, as absorvências das amostras e padrões foram lidas a 800 nm, num 

espectrofotómetro (Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, EUA). A concentração de fosfato inorgânico nas amostras foi 

calculada a partir da curva-padrão de KH2PO4 e os resultados expressos em nmol/mg.  

 

3.3. Análise dos extratos lipídicos por cromatografia em camada fina – Separação 
e quantificação das classes de fosfolípidos 

  

Os fosfolípidos presentes na fração 3 foram separados por classes recorrendo a 

cromatografia em camada fina (TLC), em placas de sílica. Amostras com cerca de 30 mg 

de fosfolípidos foram aplicadas na zona de concentração da placa e a eluição foi 

desenvolvida com uma mistura de clorofórmio / etanol / água/ trietilamina (35:30:7:35, 

v/v/v/v). As manchas lipídicas foram detetadas por luz ultravioleta (254 nm) após a 

exposição a uma solução de primulina (50 µg/100 ml acetona/água, 80:20, v/v). As classes 

dos fosfolípidos foram identificadas por comparação com padrões. A sílica de cada mancha 

foi destacada das placas e os lípidos extraídos com uma mistura de clorofórmio/metanol 
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(2:1, v/v). Os fosfolípidos foram quantificados conforme descrito acima, e os resultados 

expressos em abundância relativa (%), considerando 100% a quantidade total de 

fosfolípidos adicionada à placa. 

 

4. Preparação dos ésteres metílicos dos ácidos gordos   
 

Os fosfolípidos da fração 3 foram também submetidos a um processo de hidrólise e 

metilação por catálise ácida, para obter os esteres metílicos dos ácidos gordos, os quais 

foram depois analisados por GC-FID.  

Para cada amostra, um volume de extrato contendo 900 nmol de fosfolípidos foi transferido 

para um tubo de vidro. A cada tubo foram adicionados 30 µL de padrão interno (C17:0, 1 

mM) e o solvente foi evaporado com corrente de azoto. O resíduo lipídico seco foi 

solubilizado com 5 mL de solução de metilação (5% (p/v) de ácido clorídrico em metanol) 

e os tubos foram incubados, durante 2 h, num banho de água a 70 ºC, tapados com esferas 

de vidro. Após arrefecimento à temperatura ambiente, os ésteres metílicos dos ácidos 

gordos foram extraídos pela adição de 5 mL de hexano, agitados durante 3 min em vórtice 

e centrifugados a 2000 g durante 5 min. A fase superior (hexano) foi recolhida para um 

novo tubo, e a fase inferior foi novamente submetida a extração. As duas fases de hexano 

foram combinadas e desidratadas com sulfato de sódio anidro (1 g). A mistura foi filtrada 

através de papel de filtro Whatman nº1 para um balão e o solvente foi evaporado a pressão 

reduzida num evaporador rotativo. Os ésteres metílicos dos ácidos gordos foram 

ressuspendidos em cerca de 200 µL de n-hexano e preservados a -20 ºC para posterior 

utilização.  

 

4.1. Identificação e quantificação dos ésteres metílicos dos ácidos gordos 
por cromatografia gasosa (GC-FID) 

 
A análise dos ésteres metílicos dos ácidos gordos foi efetuada num cromatógrafo gás-

líquido (Finnigan Focus GC, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) equipado com 

um detetor de ionização de chama. Como gás transportador (fase móvel) foi utilizado o 

hélio, com um fluxo de 1 mL/min, e a separação foi feita numa coluna VF-5 (30 m × 0,25 

mm × 0,25 µm) da Varian BV.  

O volume de injeção foi 1 µL. As temperaturas do injetor e detetor foram mantidas a 

250ºC. A temperatura do forno foi ajustada a 40ºC durante 1 min, depois aumentada 

progressivamente (5 ºC/min) até 250ºC, sendo de seguida aumentada 3ºC/min até 300ºC, 

e mantida esta temperatura durante 15 min.  
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A identificação dos ésteres metílicos dos ácidos gordos foi efetuada por comparação 

dos tempos de retenção dos picos detetados no cromatograma da amostra com os tempos 

de retenção das substâncias de referência, FAME-37 (Supelco), analisados no mesmo dia. 

 
5. Análise por HPLC-DAD 

 
5.1. Determinação de carotenoides do extrato da macroalga C. tomentosum 
 

Três mL da fração rica em lípidos foram transferidos para um tubo e o solvente 

evaporado sob corrente de azoto. Ao extrato seco foram adicionados 10 mL de etanol e a 

mistura foi submetida a 15 min de sonicação. A solução obtida foi filtrada por membrana 

de 0,22 µm de poro. 

O perfil de carotenoides foi obtido num sistema de HPLC-DAD (Gilson Medical 

Electronics, França), de acordo com os procedimentos previamente descritos (Oliveira et 

al., 2015). Foi utilizada uma coluna C30 YMC (5 µm, 250 x 4,6 mm i.d., YMC, Quioto, 

Japão) e metanol e terc-butilmetil éter como eluentes A e B, respetivamente. O programa 

de eluição foi o seguinte: início com 95% de A, seguido por gradiente linear até 70% de A 

ao minuto 30, e de nova rampa linear até 50% de A ao minuto 50. O fluxo foi de 0,9 mL/min 

e a coluna foi mantida a 25ºC, sendo o volume de injeção de 20 µL. A deteção foi feita no 

intervalo de 200 a 700 nm e os cromatogramas registados a 254, 280, 350 e 450 nm.  

Os dados foram processados no software Unipoint system (Gilson Medical Electronics, 

França). Os compostos foram identificados comparando os tempos de retenção e as 

características dos seus espectros UV-Vis com os obtidos com substâncias de referência 

analisadas nas mesmas condições. Os carotenoides foram quantificados a partir das retas 

obtidas com padrões externos. O cromatograma obtido é apresentado no Anexo 1.  

 

6. Preparação dos lipossomas e dos fitossomas com extrato de baga de 
sabugueiro  

 

Os lípidos necessários para obter a concentração final requerida foram dissolvidos em 

5 mL metanol e etanol (2:1) num balão de fundo redondo. O solvente foi evaporado num 

evaporador rotativo, sob vácuo, de modo a obter-se uma película fina e homogénea de 

lípidos na parede do balão.  

Para preparar os lipossomas procedeu-se à hidratação dos lípidos, adicionando 5 mL de 

uma solução tampão previamente aquecido a 40ºC. Para preparar os fitossomas procedeu-

se à hidratação dos lípidos com 5 mL de solução contendo 1 mg/mL de extrato de baga de 
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sabugueiro dissolvida em solução tampão (NaCl 50 mM, HEPES a 10 mM, pH=7,0) 

previamente aquecida a 40ºC.  

Lipossomas e fitossomas foram preparados a 40ºC, num banho de água com 

agitação por ultrassons intermitente (dois ciclos de 5 min com 5 min de descanso) e 

agitação manual contínua (movimentos amplos e circulares, nos dois sentidos) durante 15 

min. Os lipossomas e fitossomas foram transferidos para um tudo de vidro, o seu volume 

ajustado com tampão e agitados em vórtice. Cinco mL da suspensão de lipossomas e de 

fitossomas foram transferidos para sacos de diálise e submetidos a diálise contra 500 mL 

de solução tampão, durante 18 h, usando uma membrana de celulose para diálise de 

proteínas com um peso molecular de corte 25 kDa (Sigma-Aldrich, EUA). 

 

7. Eficiência do encapsulamento do extrato de baga de sabugueiro 

 

A eficiência de encapsulamento do extrato de baga de sabugueiro foi avaliada através 

das alterações da intensidade de absorvência resultantes da diálise dos fitossomas, 

considerando as bandas de absorção características dos compostos fenólicos da baga de 

sabugueiro, que no tampão usado apresentam máximos a 280, 330 e 510 nm. Os 

espectros de absorção no UV-visível (entre 230 e 700 nm) das suspensões de lipossomas 

e de fitossomas, antes e depois da diálise, foram obtidos num leitor de microplacas 

(Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

EUA). Os valores de absorvência a 280, 330 e 510 nm foram usados para determinar a 

eficiência de encapsulamento, através da equação: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎	(%) = 1 −
[𝐿𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜𝑚𝑎𝑠	𝑛ã𝑜	𝑑𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜𝑚𝑎𝑠	𝑑𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠]

𝐿𝑖𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜𝑚𝑎𝑠	𝑛ã𝑜	𝑑𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 	𝑥	100 

 
8. Caracterização das suspensões aquosas dos lipossomas e dos fitossomas: 

tamanho e potencial Zeta  
 

O tamanho dos lipossomas e fitossomas nas suspensões aquosas foi avaliado pela 

mediação da dispersão dinâmica de luz (DLS - Dynamic Light Scattering) resultante 

dos movimentos Brownianos das partículas em suspensão, por espetroscopia de 

correlação de fotões (DLS-Zeta, Brookhaven Instruments, Holtsville, NY, EUA). O 

software associado (BIC Particle Sizing) permite não só avaliar o tamanho, em termos 

de intensidade e número, mas também determinar o potencial Zeta das partículas em 

suspensão, medindo a sua mobilidade electroforética após a aplicação de um campo 

elétrico. O tamanho e a carga superficial, em termos de potencial Zeta, das partículas 
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em suspensão foram avaliados a 25ºC, usando um laser Hélio/Néon a 658 nm como 

fonte de emissão e o detetor orientado perpendicularmente (90º) à direção de emissão 

da luz. As amostras foram diluídas com solução tampão (NaCl 5 mM, HEPES 10 mM 

pH=7) e os resultados de seis varrimentos consecutivos foram usados para determinar 

o diâmetro hidrodinâmico médio, o índice de polidispersidade e o potencial Zeta de 

cada amostra. 

 

9. Cultura de células 
 
Células SH-SY5Y, de neuroblastoma humano (ATCC, Barcelona, Espanha), foram 

usadas para avaliar a toxicidade e a capacidade neuroprotetora dos lipossomas e 

fitossomas de baga de sabugueiro. As células foram cultivadas em frascos de 75 cm2 

contendo meio de cultura DMEM-GlutaMax, suplementado com 1% de uma mistura de 

antibióticos (estreptomicina/penicilina) e 10% de soro bovino fetal (Gibco®) e foram 

mantidas a 37ºC numa incubadora com 5% de dióxido de carbono. Quando a cultura de 

células atingiu uma confluência de 80%, as células em monocamada foram lavadas com 

tampão HBSS. As células foram removidas dos frascos após tratamento com 2 ml de 

solução 0,25% de tripsina/EDTA (Sigma, St. Louis, MO) durante 3 min, seguido da adição 

de 5 mL de meio de cultura. A suspensão celular foi centrifugada a 390 g durante 4 min, o 

sobrenadante foi rejeitado e o sedimento re-suspenso com 3 mL de meio de cultura. Esta 

suspensão de células foi usada para fazer as subculturas e para fazer as sementeiras em 

placas. Foram usadas placas de 96 poços com a densidade de 30 000 células por poço e 

de 12 poços com uma densidade de 250 000 células por poço. 

 

9.1. Viabilidade celular 
 

A viabilidade celular foi avaliada pela capacidade das células para reduzir o brometo 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT), a qual é dependente do potencial de 

oxidação-redução intracelular e da funcionalidade das mitocôndrias, usando um 

procedimento previamente descrito (D. M. Pereira, Correia-da-Silva, Valentao, Teixeira, & 

Andrade, 2013). As células foram semeadas em placas de 96 poços, incubadas durante 

24 h e depois expostas a concentrações crescentes de formulações de lipossomas ou 

fitossomas (0- 60 µM em fosfolípidos), durante 24 h. Após este período, o meio de cultura 

foi removido e novo meio de cultura com 0,5 mg/mL de MTT foi adicionado; as células 

foram posteriormente incubadas durante 2 h. Os cristais de formazano produzidos pela 

atividade metabólica das células foram solubilizados com uma mistura de Dimetilsulfóxido 

(DMSO):isopropanol (3:1, v/v) e quantificados espectrofotometricamente a 570 nm, usando 
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um leitor de placas (Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, EUA). Os resultados são apresentados em percentagem do 

controlo, i.e. atribuindo 100% aos valores da absorvência obtida com as células não 

expostas a lipossomas ou fitossomas e tratadas com um volume de tampão usado para 

preparar os lipossomas correspondente à concentração máxima de lipossomas testada. 

 

9.2. Avaliação da produção intracelular de espécies reativas de oxigénio 
 

Para avaliar a produção intracelular de espécies reativas de oxigénio as células SH-

SY5Y foram incubadas a 37ºC com concentrações crescentes (15; 30 e 60 mM) das 

formulações lipídicas, em placas pretas de 96 poços com uma densidade celular de 70-

80%, durante 24 h. O meio de cultura foi depois substituído por HBSS suplementado com 

sonda 2,7-diclorodihidrofluoresceína diacetato (DCFH-DA), que permite avaliar os níveis 

intracelulares de ROS através da intensidade de fluorescência da diclofluoresceína (DCF) 

resultante da oxidação intracelular da sonda DCFH-DA. A medição foi feita durante 45 min, 

um espectrofluorímetro (BioTek Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Reader, Winooski, EUA). A 

produção de DCF é visualizada pela emissão de fluorescência no comprimento de onda 

de 522 nm quando excitada a 498 nm. 

 

9.3. Avaliação do estado redox intracelular através dos níveis de GSH e 
GSSG 

 
As células SH-SY5Y foram incubadas com as formulações lipídicas com concentrações 

diferentes de fosfolípido (7,5 mM e 15 mM) em placas de 12 poços, com uma densidade 

celular de 70-80%, durante 24 h, a 37ºC. O meio de cultura foi depois substituído por 50 

μL de HBSS e armazenado a -80 ºC, para posterior análise. O conteúdo de glutatião nas 

formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) foi determinado por fluorimetria, após reação do 

material celular com o-ftaldeído (OPT).  

À placa de 12 poços foram adicionados 200 μL de solução de lise (Tris 50 mM) e 100 

µL de H3PO4 a 2,5% procedeu-se à incubação sob agitação durante 15 minutos (120 rpm). 

O conteúdo de cada poço foi transferido para tubos e mantido em gelo durante a análise. 

Para a quantificação da GSH prepararam-se padrões com concentrações entre 0 e 10 μM. 

Adicionou-se o volume necessário de solução tampão (fosfato 100 mM, pH 8,0, EDTA 5 

mM), em seguida acrescentou-se 200 μL de OPT, perfazendo um volume total de 1,3 mL. 

Na preparação das amostras, usaram-se 125 μL de material celular, 1,175 mL de tampão 

fosfato e 200 μL de OPT. Os padrões e as amostras foram agitados em vórtice e incubados 



 34 

no escuro, à temperatura ambiente, durante 15 min. Após este período, foi determinada a 

intensidade de fluorescência a 426 nm, fixando a luz de excitação a 339 nm.  

Para a quantificação dos níveis de GSSG prepararam-se soluções padrão entre 0 e 

3,33 μM de GSSG. Usaram-se 225 μL de material celular. Perfez-se com tampão fosfato 

(100 mM, pH 8,0, EDTA 5 mM) um volume de 560 μL, e de seguida foram adicionados 40 

μL de N-etilmaleimida (NEM) a 40 mM. Agitou-se em vórtice, seguido de incubação durante 

30 min no escuro, à temperatura ambiente. De seguida, adicionaram-se 700 μL NaOH a 

100 mM e 200 μL de OPT. As misturas foram novamente agitadas em vórtice e incubadas 

no escuro e à temperatura ambiente, durante 15 min. A intensidade de fluorescência foi 

lida nas mesmas condições descritas para a GSH. O conteúdo de GSH e GSSG foram 

determinados a partir das respetivas curvas padrão e os resultados foram expressos em 

nmol/mg de proteína. 

 

10. Análise estatística  
 

A análise estatística dos dados obtidos foi efetuada com o programa Prism 6 

(GraphPad software, CA, EUA). Os valores obtidos de 3 ensaios independentes, em 

triplicado, são apresentados como média±desvio-padrão, e comparados por One-way 

ANOVA, sendo as diferenças consideradas significativas quando p£0,05. 

 



 

Capítulo	IV	
Resultados	e	discussão	
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1. Caracterização do processo usado para obter uma fração rica em fosfolípidos 
de C. tomentosum 

 

As metodologias tradicionais de extração dos lípidos de amostras biológicas requerem 

o uso de solventes orgânicos tóxicos (Sicaire et al., 2015). As preocupações com o meio 

ambiente e com a saúde humana criaram a necessidade de desenvolver metodologias 

alternativas eficientes, utilizando apenas solventes orgânicos com aprovação para uso na 

indústria alimentar.  

Neste trabalho desenvolvemos uma metodologia para extrair os lípidos totais da alga 

C. tomentosum e separar de um modo sequencial os lípidos de acordo com a sua 

polaridade, para obter uma fração rica em fosfolípidos. Em todo o processo só foram 

usados acetato de etilo, acetona e metanol, solventes orgânicos com aprovação para uso 

na indústria alimentar. Para que se possam apresentar a quantidade de lípidos por massa 

fresca e por massa seca de C. tomentosum, os estudos iniciaram-se pela avaliação da 

quantidade de água nas algas, submetendo-a a um processo de secagem por liofilização. 

De acordo com os dados da tabela 1, a água representa 93,08±0,75% da massa das algas 

da espécie C. tomentosum. 

 
Tabela 1 - Percentagem de água nas amostras de alga C. tomentosum, obtida por um processo de liofilização 

Amostra de 
C. tomentosum 

Massa fresca (g) 

(inicial) 
Massa seca (g) 

(final) 
% de água 

1 198,55 14,15 92,87 

2 126,70 10,52 91,70 

3 318,00 19,74 93,79 

4 255,16 15,77 93,82 

5 162,10 12,01 92,59 

6 279,00 17,13 93,86 
7 190,14 14,45 92,40 

8 322,79 20,60 93,62 

  Média±Desvio-padrão 93,08±0,75 

 
 

A tabela 2 mostra os resultados relativos às diferentes etapas do processo de 

extração dos lípidos de C. tomentosum, normalizados para um processo iniciado uma 

massa fresca de alga de 100 g, a que correspondem 6,91±0,75 g de massa seca. A 

primeira etapa da extração permitiu obter um extrato lipídico, designado por lípidos totais, 

com uma massa 0,903±0,23 g, correspondendo a 13,06% da massa seca obtida com 100 
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g de algas frescas. No fracionamento em coluna de sílica obtiveram-se três frações. Da 

primeira fração, recolhida com acetato de etilo, obtém-se um extrato seco muito rico em 

clorofilas, cuja massa representa 8.79% da massa seca das algas. A massa do extrato da 

segunda fração, obtido com acetona e rico em carotenoides, representa apena 1.44%, 

enquanto o extrato da terceira fração, recolhida com metanol, representa 2,77% da massa 

seca das algas. Alíquotas das várias frações foram usadas para quantificar os fosfolípidos, 

tendo-se estimado na fração de metanol 21,93±1,06 µmoles de fosfolípidos, indicando 

tratar-se de uma fração rica em fosfolípidos. Adicionalmente, nas duas primeiras frações 

(acetato de etilo e acetona) o conteúdo de fosfolípidos é inferior ao limite de deteção, 

sugerindo que o processo de extração é adequado para obter uma fração com os 

fosfolípidos da alga. Adicionalmente, os presentes resultados indicam que C. tomentosum 

apresenta um baixo teor em lípidos polares (2,77% da massa seca). De facto, outros 

estudos revelaram que as algas do género Codium apresentam um conteúdo lipídico de 

apenas 1,6% da sua massa seca (Mohamed et al., 2012; Ortiz et al., 2009).  

 
Tabela 2 - Caracterização do extrato de C. tomentosum obtido nas diferentes etapas do procedimento 

experimental desenhado para obter uma fração com elevado conteúdo em fosfolípidos 

 
C. tomentosum 

Massa fresca 
(g) 

C. tomentosum 
Massa seca (g) 

Extrato total 
(Metanol/Acetato 

etilo) 

Massa seca (g) 

Recuperação 
(%) 

Conteúdo em 
fosfolípidos  

(µmol) 

100 6,91±0,75 0,903±0,23 13,06 33,91±3,49 

     

Fracionamento em coluna de 
sílica 

Massa seca 
(mg) 

Recuperação 
(%) 

Conteúdo em 
fosfolípidos  

(µmol) 
Acetato de etilo 

 (maioritariamente clorofilas) 607,9±91,20 8,79 n.d.* 

Acetona 
 (maioritariamente carotenoides) 99,6±9,90 1,44 n.d. 

Metanol 
 (maioritariamente lípidos) 192±8,90 2,77 21,93±1,06 

*não detetado 
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1.1. Composição química do extrato total de C. tomentosum – análise por HPLC-
DAD 

 
O perfil de carotenoides do extrato (metanol/acetato de etilo) com os lípidos totais foi 

analisado por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com um detetor de fotodíodos 

(DAD – Diode Array Detector), em modo de varrimento contínuo no intervalo de 200 a 700 

nm, tendo-se extraídos cromatogramas a 254, 280, 350 e 450 nm. A figura 4 mostra o 

cromatograma extraído a 450 nm, dado que foi a este comprimento de onda que se detetou 

um maior número de picos. Considerando os tempos de retenção e as características 

espectrais associadas a cada um dos picos detetados no cromatograma da figura 4 

identificaram-se 11 compostos, tal como indicado na tabela 3. Considerando apenas a 

intensidade relativa dos picos, o extrato total apresenta um elevado teor de sifonaxantina 

(pico 1) e de dois derivados da sifonaxantina responsáveis pelos picos 2 e 6. 

Convém também salientar que o cromatograma extraído a 350 nm é dominado por um 

pico com tempo de retenção 27,9 minutos, pico 10, que no cromatograma extraído a 450 

nm apresenta uma intensidade reduzida. Este pico foi identificado como sendo da clorofila 

a. Assim, a clorofila a é o composto mais abundante neste extrato (figura 4; tabela 3).  

 

 
Figura 4 – Perfil de carotenoides do extrato total (Metanol/Acetato etilo) de C. tomentosum. Os carotenoides 
do extrato foram analisados por HPLC-DAD, após separação numa coluna C30 YMC (5um; 250x4,6mm i.d. 

YMC Quioto, Japão), em modo de varrimento contínuo no intervalo de 200 a 700 nm e os cromatograma 

extraído a 350 nm (linha preta) e a 450 nm (linha azul). 
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Tabela 3 – Identificação dos compostos do extrato total (Metanol/Acetato etilo) de C. tomentosum, detetados 

nos cromatogramas da figura 8 como picos distintos (número do pico) e as respetivas características espectrais. 

Número do pico Tempo de retenção UV (nm) Composto 

1 4,458 450 Sifonaxantina 

2 5,028 450 
Derivado 

Sifonaxantina 

3 5,545 418, 440, 466 Violaxantina 

4 5,737 400, 420, 447 Luteoxantina 

5 6,373 411, 434, 461 9Z-Neoxantina 

6 8,173 457 
Sifonaxantina 

dodecenoato 

7 9,247 458, 596, 646 Clorofila b 

8 24,062 414, 438, 468 e-Caroteno (Z) 

9 27,123 420, 444, 472 a-Caroteno 

10 27,913 431, 618, 665 Clorofila a 

11 29,662 418, 438, 470 e-Caroteno (All-E) 

12 30,758 448, 475 b-Caroteno 

  

 

2. Fração obtida com acetona - rica em carotenoides 
 

2.1. Propriedades óticas  
 

A fração obtida com acetona apresenta uma coloração amarelo-laranja, sugerindo a 

presença de carotenoides. O espectro de absorção na região ultravioleta-visível e os 

espectros de excitação e de emissão de fluorescência são apresentados na figura 5. O 

espectro de absorção mostra que esta fração apresenta uma banda de absorção no 

ultravioleta com máximo a 269 nm, e uma banda de absorção na região do visível com dois 

picos, um 400 nm e outro a 480 nm, os quais são característicos de carotenoides. Mais 

ainda, as bandas características da absorção das clorofilas (380, 420 e 680 nm) não são 

detetadas ou apresentam uma fraca intensidade, sugerindo que o processo de 

fracionamento permitiu obter uma fração rica em carotenoides com quantidades vestigiais 

de clorofilas. 

Considerando os espectros de fluorescência, a fração recolhida com acetona emite 

fluorescência na região do vermelho (máximo a 673 nm), quando excitada a 407 nm (luz 

violeta). Portanto, esta fração apresenta um deslocamento de Stokes elevado (266 nm), 

sugerindo que várias moléculas, através de processos de transferência de energia por 
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ressonância, poderão contribuir para a emissão da fluorescência observada (Valeur, 2002). 

Adicionalmente, o espectro de excitação de fluorescência obtido com a emissão fixa a 673 

nm mostra que, para além do máximo a 407 nm, também ocorrem outras bandas de 

excitação com menor intensidade, em particular duas na região do verde (510 e 540 nm) e 

uma na região da laranja (610 nm). 

 

 
Figura 5 – Caracterização das propriedades óticas da fração de acetona, obtida por fracionamento do extrato 

total da alga C. tomentosum por cromatografia em coluna de sílica. A linha azul representa o espectro de 
absorção na região ultravioleta-visível. As linhas a preto representam os espectros de excitação (traço 

contínuo) e de emissão (tracejado) de fluorescência, obtidos, respetivamente, com a emissão fixa a 673 nm e 

com excitação a 407 nm. 

 
2.2. Composição química  

 
Dado que as propriedades óticas e de fluorescência reveladas pela fração recolhida 

com acetona sugere a presença de carotenóides, fez-se a análise por HPLC-DAD usando 

um protocolo direcionado para detetar carotenoides. A análise de HPLC-DAD foi efetuada 

em modo de varrimento contínuo no intervalo de 200 a 700 nm e os cromatogramas foram 

extraídos a 254, 280, 350 e 450 nm. Na figura 6 apresenta o cromatograma extraído a 450 

nm, permitindo identificar 11 compostos distintos. 
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Figura 6. Cromatograma do extrato da fração de acetona, obtida por fracionamento em coluna de sílica do 

extrato total de C. tomentosum. Os compostos, maioritariamente carotenoide, foram analisados por HPLC-

DAD, após separação em coluna C30 YMC (5um; 250x4,6mm i.d. YMC Quioto, Japão), em modo de varrimento 
contínuo no intervalo de 200 a 700 nm e o cromatograma extraído a 450 nm. 

 
A identificação e quantificação dos carotenoides detetados no cromatograma da figura 

6 obtido com a fração de acetona são apresentados na tabela 4. Os resultados revelam 

que o conteúdo total em xantofilas é superior ao conteúdo total dos carotenos. De facto, as 

xantofilas representam cerca de 80% do conteúdo total em carotenoides totais, sendo a 

sifonaxantina e os seus derivados os compostos maioritários. A sifonaxantina é um 

carotenoide específico das algas verdes (e.g. C. tomentosum), mas o composto puro não 

está disponível no mercado. Assim, sifonaxantina e os seus derivados foram quantificados 

como equivalentes da fucoxantina, carotenoide específico das algas castanhas com 

características espectrais idênticas às da sifonaxantina (ver Anexo 2) (Cruz, Calado, 

Serôdio, Jesus, & Cartaxana, 2014). 

Deve-se salientar que a sifonaxantina é considerado um potente inibidor da proliferação 

de células tumorais, induzindo morte celular por apoptose (Gammone, Riccioni, & D'Orazio, 

2015).   
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Tabela 4 - Identificação e quantificação (como equivalentes de fucoxantina) dos carotenoides do extrato da 

fração de acetona obtida, detetados no cromatograma da figura 3 como picos distintos (número do pico) e as 

respetivas características espectrais. 

Número 
do pico 

Tempo de retenção UV (nm) Composto 
Quantificação 

(µg/mg de 
extrato) 

1 5,588 448 Sifonaxantina 10,194 

2 6,310 448 
Derivado 

Sifonaxantina 
3,981 

3 7,137 418, 440, 466 Violaxantina 2,751 

4 7,595 400, 420, 447 Luteoxantina 1,856 

5 8,038 398, 418, 444 9Z-Neoxantina 0,911 

6 9,940 448 
Sifonaxantina 

dodecenoato 
2,282 

7 12,560 418, 444, 470 Luteína 0,605 

8 26,357 422, 438, 470 e-caroteno 0,919 

9 27,388 408 Feofitina 1,311 

10 28,850 422, 448, 476 a-caroteno 1,547 

11 31,367 454, 478 ß-caroteno 3,104 

 
3. Fração de Metanol – rica em fosfolípidos 

 
3.1. Perfil de ácidos gordos - análise por GC-FID 

 
O perfil de ácidos gordos dos lípidos membranares de C. tomentosum, recolhidos na 

fração de metanol, foi revelado pela análise dos seus ésteres metílicos por GC-FID (figura 

7A). Os ésteres metílicos dos ácidos gordos foram quantificados pela área de cada pico 

normalizada pela área do pico padrão interno (C17:0), o qual foi adicionado ao extrato 

lipídico antes da trans-metilação. A Figura 7A mostra um cromatograma típico e a figura 

7B revela o perfil considerando as quantificações. Os dados indicam que foram detetados 

e identificados 33 ácidos gordos, 11 dos quais são saturados (SFA), 8 monoinsaturados 

(MUFA) e 14 polinsaturados (PUFA). Os ácidos gordos saturados representam 42,6%, os 

monoinsaturados 17,5% e os polinsaturados 39.9% do conteúdo total. Teores de MUFA e 

PUFA de cerca de 13% e 35% foram previamente reportados (H. Pereira et al., 2012).  

Os dados da tabela 5 também indicam que nas membranares de C. tomentosum a 

abundância relativa dos ácidos gordos polinsaturados da série ómega-3 (17,9%) é superior 

à da série ómega-6 (15%). De facto, a razão n-3/n-6 PUFA detetada no presente trabalho 
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é superior aos valores reportados na literatura para o extrato lipídicos de C. tomentosum 

obtidos usando os procedimentos tradicionais de extração (da Costa et al., 2015). 

 

 
Figura 7A - Cromatograma típico, obtido por GC-FID, dos ésteres metílicos dos ácidos gordos dos lípidos das 

membranas celulares de C. tomentosum recolhidos na fração de metanol. 

 
Considerando as espécies moleculares, o ácido palmítico (C16:0) é o ácido gordo 

saturado mais abundante seguido do ácido esteárico (C18:0), ácido araquídico (C20:0) e 

ácido lignocérico (C24:0). Curiosamente, C. tomentosum também têm quantidades 

reduzidas (<0,6%) de ácidos gordos saturados com um número ímpar de carbonos, 

nomeadamente, com 15, 21 e 23 carbonos.  O ácido oleico (C18:1) é a espécie dominante 

dos monoinsaturados, apesar do ácido palmitoleico (C16:1) também apresentar níveis 

relevantes, superiores a 1%. O ácido eicosapentanóico (C20:5) é a espécie molecular mais 

abundante da serie ómega-3 enquanto o araquidónico (C20:4) é o mais abundante da série 

ómega-6. Adicionalmente, os ácidos linoleico (C18:2n-6) e linolénico (C18:3n-3) apresentam 

abundancias relativas bastante elevadas, enquanto o C16:3n-6, um indicador da alga C. 

tomentosum (Khotimchenko, 2003), também foi detetado apesar das sua baixa 

concentração. No geral, estes dados estão de acordo com os previamente descritos (da 

Costa et al., 2015; Goecke et al., 2010; Khotimchenko, 2003) e as eventuais diferenças 

detetadas poderão ser atribuídas à variabilidade subjacente a diferentes condições 

edáfico-climáticas, as quais afetam o perfil de ácidos gordos das algas (Khotimchenko, 

2003; Xu, Viet Hung, Kraft, & Beardall, 1998). 
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Figura 7B. Abundância relativa (%) dos ácidos gordos dos lípidos das membranas celulares de C. tomentosum. 

 
Nas membranas das células da alga C. tomentosum para além de 

glicerofosfolípidos existe outro grupo de lípidos, designados por lípidos de betaína. Estes 

lípidos, típicos das algas, briófitas e fungos, são caracterizados por um grupo polar de 

betaína ligado, por uma ligação éter, à posição sn-3 do glicerol, estando as posições sn-1 

e sn-2 do glicerol esterificadas por ácidos gordos. Assim, a “cabeça” polar os lípidos de 

betaína, sem grupo fosfato nem glúcidos, é apenas formada por trimetil-aminoácido 

(betaína), apresentando-se, a pH fisiológico, como moléculas zwiteriónicas tal como as 

glicerofosfatidilcolinas. Pelo exposto, ambos, fosfolípidos e lípidos de betaína, contribuem 

com dois ácidos gordos por molécula para a quantidade total de ácidos gordos analisados. 

Dado que as amostras submetidas ao processo de trans-metilação continham sempre a 

mesma quantidade de fosfolípidos (900 nmoles) foi possível estimar a quantidade de 

lípidos de betaína, após a quantificação (em moles) dos ácidos gordos no extrato lipídico. 

Os resultados obtidos, considerando que a eficiência do processo de trans-metilação é 

igual para ambos os grupos de lípidos, indicam que as membranares C. tomentosum 

contém cerca de 26% lípidos de betaína e 74% de fosfolípidos (tabela 5). 
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Tabela 5 - Abundância relativa dos ácidos gordos saturados (SFA), mono-insaturados (MUFA) e polinsaturados 

(PUFA), discriminando os n-3 e n-6 PUFA; e, estimativa da abundância relativa de fosfolípidos e de lípido de 

betaína nas membranas celulares de C. tomentosum. 

 
FAMEs Abundância Relativa % 

SFA 42,58 

MUFA 17,55 

PUFA 39,86 

n-3 PUFA 17,91 
n-6 PUFA 15,02 

MUFA/PUFA 0,44 

MUFA/SFA 0,41 

PUFA/SFA 0,93 

n-3/n-6 1,19 

Total de ácidos gordos (mol) 2436 

Total de lípidos membranares (mol) 1218 

Fosfolípidos trans-metilados (mol) 900 

Lípidos de betaína (mol) 318 

 
 
 

3.2. Perfil de fosfolípidos - análise por cromatografia de placa fina 
 

Os lípidos membranares obtidos na fração de metanol foram separados por 

cromatografia de placa fina (TLC). A placa foi revelada por primulina sob a luz ultravioleta, 

e os diferentes “spots” obtidos foram identificados por padrões internos adicionados à placa 

aquando das amostras. Cada “spot” foi raspado e os fosfolípidos quantificados após 

hidrólise ácida. A figura 8A mostra a abundância relativa de fosfolípidos e de lípidos de 

betaína presentes no extrato da fração de metanol enquanto a figura 8B mostra a 

abundância relativa das seis classes de fosfolípidos (identificadas) no TLC. Os 

glicerofosfatidilglicerol (PG) e as glicerofosfotidilcolina (PC), com uma abundância de 

22,5% e 19,9%, respetivamente, são as classes de fosfolípidos mais abundantes. Os 

glicerofosfatidilinositol (PI) contribuem com 13,7%, enquanto as 

glicerofosfatidiletanolamina (PE), as glicerofosfatidilserina (PS) e os ácidos 

glicerofosfatídico (PA) são classes minoritárias, com abundâncias relativas de 5%; 5,7%; 

6,9%, respetivamente.  
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Figura 8 - (A) Abundância relativa (% molar) de fosfolípidos (FL) e de lípidos de betaína (LB) nas membranas 
celulares de C. tomentosum, quantificados no extrato da fração de metanol; (B) Abundância relativa (% molar) 

das diferentes classes de fosfolípidos (considerando a abundância relativa de fosfolípidos na figura A. 

glicerofosfotidilcolina (PC); glicerofosfatidilinositol (PI); glicerofosfatidilserina (PS); glicerofosfatidiletanolamina 
(PE); glicerofosfatidilglicerol (PG); ácido glicerofosfatídico (PA). 

 
3.3. Propriedades óticas da fração rica em lípidos  

 
A fração de metanol, rica em fosfolípidos e com uma coloração verde, foi submetida a 

uma análise por espetroscopia UV-Vis e fluorescência (figura 9). O espectro de absorção 

apresentado na figura 9A mostra que a fração de metanol apresenta uma banda de 

absorção na região do violeta, com máximo a 420 nm, e outra a na região do vermelho 

com máximo a 673 nm, as quais são típicas das soluções de clorofila a. A espectroscopia 

de fluorescência revela que a fração de metanol emite luz vermelha, com pico a 673 nm, 

quando excitada com luz com um comprimento de onda de 407 nm. Mais ainda, o espectro 

de excitação de fluorescência, obtido com a emissão fixa a 673 nm, mostram um máximo 

de excitação a 407 nm, revelando um o deslocamento de Stokes de 253 nm. Estas 

características espectrais são compatíveis com a presença de clorofila a, tal como 

confirmado pela análise de soluções do composto puro preparadas no mesmo solvente 

(anexo 3). Estas soluções também foram usadas para obter uma curva padrão, a qual foi 

utilizada para quantificar a clorofila a no fração de metanol. A fração lipídica contém cerca 

de 0,482 µg/mL de clorofila a, indicando que se trata de um componente bastante 

minoritário. 
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Figura 9 - Caracterização das propriedades óticas da fração de metanol, rica em fosfolípidos, obtida por 
fracionamento do extrato total da alga C. tomentosum por cromatografia em coluna de sílica. (A) Espectro de 

absorção na região ultravioleta-visível. (B) Espectros de excitação (traço contínuo) e de emissão (tracejado) 

de fluorescência, obtidos com a emissão fixa a 673 nm e com excitação fixa a 407 nm, respetivamente. 

 
4. Preparação de Lipossomas 

 
4.1. Características óticas das vesículas lipídicas 

 
Os lipossomas e fitossomas foram preparados, em duas etapas, usando uma 

metodologia convencional. Na primeira etapa, os lípidos da fração de metanol foram 

depositados num filme lípido nas paredes do balão pela evaporação, num evaporador 

rotativo, do solvente a pressão reduzida. Na segunda etapa, o filme foi hidratado com uma 

solução tampão para preparar os lipossomas ou com uma solução tampão contendo 1 

mg/mL de extrato-enriquecido em antocianinas de sabugueiro para preparar os fitossomas. 

O processo de hidratação ocorreu, à temperatura de 40ºC, sob agitação continua durante 

15 minutos, em que a agitação por ultrassons alternou com agitação manual de um modo 

cíclico. A quantidade total de fosfolípido utilizada foi a requerida para obter uma suspensão 

final com 600 uM em fosfolípidos.  

 Para determinar a eficiência de encapsulamento dos compostos fenólicos da baga de 

sabugueiro (maioritariamente antocianinas), uma parte da suspensão de fitossomas foi 

submetida a diálise para descartar os compostos não encapsulados. Os fitossomas 

dialisados e não-dialisados foram depois analisados por espectroscopia de absorção na 

região de UV-Vis. Para assegurar as mesmas condições entre lipossomas e fitossomas, 

os lipossomas também foram submetidos a diálise.  

A figura 10 mostra os espectros de absorção (entre 300 e 600 nm) da suspensão de 

lipossomas dialisados (linha preta) e dos fitossomas não-dialisados (linha azul a traço 

contínuo) e dialisados (linha azul a tracejado). O espectro de absorção da suspensão de 
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fitossomas não-dialisados mostra bandas de absorção com máximos a 350, 420 e 510 nm. 

Os valores de absorvência a 510 nm, correspondente ao máximo de absorção das 

antocianinas proveniente do extrato da baga de sabugueiro, foi usado para determinar a 

eficiência de encapsulamento dado que a este comprimento de onda os lipossomas 

também não apresentam absorção relevante. A eficiência de encapsulamento determinada 

para estas condições experimentais foi de 47,6±2,7%. 

 

 
Figura 10 - Espectros de absorção UV-Vis de uma suspensão de fitossomas antes (linha azul) e após a diálise 

(linha azul tracejada) e de uma suspensão de lipossomas após da diálise (linha preta). 

 
4.2. Estabilidade dos lipossomas e dos fitossomas em função do tempo de 

armazenamento: tamanho e potencial Zeta 
 
Tamanho 
 

O tamanho de um sistema nano-estruturado tem uma influência determinante na 

estabilidade e na capacidade de ultrapassar as diversas barreiras biológicas (Danaei et al., 

2018). Assim, o tamanho dos lipossomas e os fitossomas nas suspensões dialisados foi 

avaliado por DLS em função do tempo de armazenamento, a 4ºC, durante 17 dias. Os 

resultados obtidos, expressos em função do número de partículas para cada diâmetro 

detetado, são apresentados na figura 11. Na suspensão de lipossomas dialisados são 

detetadas vesículas com o diâmetro entre 123 nm e 208 nm, sendo a população com 123 

nm a mais abundantes. Curiosamente, o armazenamento desta suspensão à temperatura 

de 4ºC promoveu a fragmentação das vesículas, dado que após 7 dia de armazenamento, 
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os lipossomas apresentaram um tamanho entre 60-99 nm e após 17 de armazenamento 

entre 72-101 nm (Figura 11 A, B, C). Estes dados também sugerem que a fragmentação 

dos lipossomas deverá ocorrer no início do processo de armazenamento, eventualmente 

como consequência do arrefecimento inicial (passagem da temperatura ambiente para 

4ºC). Os dados revelam que estes lipossomas apresentam bastante homogeneidade em 

relação ao tamanho e que podem ser considerados uma material nano-estruturado nas 3 

dimensões. 

 Considerando o tamanho dos fitossomas na suspensão dialisada (sem 

armazenamento), os dados da figura 11 D mostram que o tamanho destas vesículas variou 

entre 84 e 210 nm, sendo as vesículas com diâmetro de 100,8 nm as mais abundantes. 

Portanto, os a suspensão de fitosssomas também apresentam vesículas com bastante 

homogeneidade e dimensões nanométricas. O armazenamento da suspensão de 

fitossomas, a 4ºC, durante 7 e 17 dias promoveu alguma fusão dos fitossomas dado que 

foi detetado, em ambas as situações, uma pequena população de vesículas com diâmetros 

entre 600-700 nm (Figura 11 E, F). No entanto, o processo de fusão dos fitossomas, o qual 

parece estar confinado ao início do processo de armazenamento, não tem relevância 

significativa. 

 

 
Figura 11 – Registos típicos da distribuição do tamanho dos lipossomas (A, B, C) e dos fitossomas de baga 

de sabugueiro (D, E, F), avaliado pelo número de partículas para cada diâmetro detetado (nm), analisados 

após diálise (A, D) e passado 7 (B, E) e 17 (C, F) dias de armazenamento à temperatura de 4ºC. 
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Potencial Zeta  
 

O potencial Zeta é determinado pela mobilidade das partículas em suspensão sob a 

influência de a um campo elétrico externo. A migração ocorre porque as partículas estão 

carregadas, positivamente ou negativamente, pelo que, para um dado valor de campo 

elétrico, o potencial é dependente da carga superficial das partículas em suspensão. Dado 

que a repulsão de partículas com a mesma carga é diretamente proporcional ao valor da 

sua carga superficial (positiva ou negativa) então quanto maior a carga superficial menor a 

probabilidade de se formarem aglomerados, e mais estável é a solução coloidal. Assim, o 

potencial Zeta é um parâmetro importante para avaliar a estabilidade das partículas em 

suspensão, e do ponto de farmacológico, nanopartículas com potencial Zeta superiores a 

(+, -) 30 mV são consideradas estáveis (Danaei et al., 2018). Adicionalmente, as 

nanopartículas com potencial Zeta negativo apresentam, normalmente, maior eficiência no 

transporte de fármacos para o cérebro e menor toxicidade (Saraiva et al., 2016). 

Os dados da tabela 6 mostram que, após a diálise, os lipossomas apresentam um 

potencial Zeta de -43,96 ± 3,63 mV e os fitossomas de -54,75 ±1,46 mV. Assim, os lípidos 

das algas, com elevado conteúdo em lípidos aniónicos, conferem uma carga superficial 

negativa às vesículas, sugerindo grande estabilidade. Adicionalmente, a incorporação dos 

compostos fenólicos da baga de sabugueiro aumenta a carga negativa na superfície das 

vesículas, aumentando-lhe o potencial de estabilidade. Os dados da tabela também 

revelam que o tempo armazenamento tem um impacto significativo no potencial Zeta de 

ambos os tipos de formulações, dado que os valores vão ficando menos negativos com o 

tempo. Dado que o tamanho dos lipossomas e dos fitossomas não se alterou 

significativamente durante o armazenamento, então estas alterações no potencial Zeta 

poderão resultar da incorporação de catiões (provenientes do meio) na superfície das 

vesículas com a consequente reorientação das moléculas de água na primeira camada de 

hidratação. 
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Tabela 6 – Efeito do tempo de armazenamento na carga superficial, avaliada pelo potencial Zeta, dos 

lipossomas e dos fitossomas de baga de sabugueiro. Os valores correspondem à média±desvio-padrão de 3 

formulações independentes. *,**,*** Diferenças significativas em relação aos lipossomas no tempo 0 dias com 
p < 0,05, p < 0,01 e p < 0,001, respectivamente. #,### Diferenças significativas em relação aos fitossomas no 

tempo 0 dias com p < 0,05 e p < 0,001, respectivamente. 

 

 Tempo 
 0 dias 7 dias 17 dias 

Lipossomas  
Potencial zeta (mV) 

-43,96±3,63# -31,46± 3,27### -19,95 ± 6,38### 

Fitossomas  
Potencial zeta (mV) 

-54,75± 1,46* -47,46± 5,21 -35,02 ± 6,42### 

 
 

5. Efeitos em células SH-SY5Y: perfil toxicológico e efeito neuroprotetor 
 
Perfil toxicológico: Efeito na viabilidade 
 

A figura 12 apresenta o efeito do aumento da concentração de lipossomas e de 

fitossomas na viabilidade de células SH-SY5Y, após 24 h de incubação. A viabilidade 

celular foi avaliada pela redução do MTT. Na gama de concentração testada (0-60 µM em 

fosfolípido), os lipossomas decrescem ligeiramente a viabilidade das células SH-SY5Y, 

mas as diferenças não atingem significado estatístico. Por outro lado, os fitossomas, à 

concentração de 30 e 60 µM, reduzem, de um modo significativo, a viabilidade das células 

SH-SY5Y, sugerindo que estas concentrações são tóxicas para neuroblastomas. 

 

 
Figura 12 – Efeito do aumento da concentração de lipossomas (A) e de fitossomas de baga de sabugueiro (B) 

na viabilidade de células SH-SY5Y, após 24 de incubação. A viabilidade celular foi avaliada pela redução do 
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MTT. Os valores experimentais estão expressos em percentagem do controlo (células cultivadas na ausência 

de lipossomas e de fitossomas) e correspondem à média±desvio-padrão de triplicados de 3 ensaios 

independentes. *, *** Diferenças significativas em relação ao controlo com p < 0,05 e p < 0,001, respetivamente. 

 
Efeito na produção de ROS 
 

A figura 13 apresenta os efeitos do aumento da concentração de lipossomas e de 

fitossomas na produção de ROS por células SH-SY5Y, avaliado pela oxidação da sonda 

DCFH-DA. As células foram incubadas com as formulações durante 24 horas antes da 

adição da sonda e, a produção de ROS foi acompanhada durante 45 minutos. A figura 13 

mostra os níveis de ROS acumulados durante os 45 minutos. Os resultados mostram que 

60 µM de lipossomas reduzem, significativamente, a produção de ROS, sugerindo efeitos 

protetores. Por outro lado, o aumento da concentração de fitossomas reduz de um modo 

progressivo a produção de ROS pelas células, sendo as diferenças significativas para a 

concentrações de 30 e 60 µM. Dado que a estas concentrações, os fitossomas também 

reduziram a viabilidade celular, a eventual redução do número de células poderá contribuir 

para os efeitos na produção de ROS. No entanto, os dados também indicam que a 

toxicidade dos fitossomas para as células SH-SY5Y não está associada ao stresse 

oxidativo.  

 

 
Figura 13 – Efeito do aumento da concentração de lipossomas (A) e de fitossomas de baga de sabugueiro (B) 
na produção de espécies reativas de oxigénio (ROS) por células SH-SY5Y, após 24 h de incubação. Os níveis 

de ROS foram avaliados pela intensidade de fluorescência da diclofluoresceína (DCF) resultante da oxidação 

intracelular da sonda DCFH-DA durante 45 minutos. Os resultados (média±desvio-padrão) são expressos em 
percentagem do controlo (células cultivadas na ausência de lipossomas e de fitossomas) de triplicados de 3 

ensaios independentes. *, ** Diferenças significativas em relação ao controlo com p <0,05 e p <0,01, 

respetivamente. 
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Efeito na razão molar de GSH/GSSG 
 

O glutatião é uma molécula envolvida na regulação do estado de oxidação-redução das 

células, podendo existir tanto na forma reduzida (GSH) como na forma oxidada (GSSG). 

Nas células animais, o glutatião ocorre na gama de concentrações 1-30 mM, sendo por 

isso considerado o principal agente antioxidante não-enzimático das células. Assim, a 

razão GSH/GSSG é usado como indicador do estado de oxidação-redução das células. 

Em condições fisiológicas normais, este antioxidante encontra-se principalmente na forma 

de reduzida, pelo que uma razão GSH/GSSG é elevada, normalmente superior a 3. As 

células respondem a condições de stresse oxidativo com a conversão da GSH em GSSG, 

pelo que a razão GSH/GSSG decresce podendo mesmo atingir valores inferiores a 1 

(Masella, Di Benedetto, Vari, Filesi, & Giovannini, 2005; Valko, Rhodes, Moncol, Izakovic, 

& Mazur, 2006). 

A figura 14 mostra o efeito do aumento da concentração de lipossomas e de fitossomas 

na razão GSH/GSSG de células SH-SY5Y, após a exposição durante 24 h. Nestes ensaios, 

os valores de GSH e GSSG, normalizados pela quantidade de proteína celular são 

apresentados na tabela 7. A normalização pela quantidade de proteína descarta possíveis 

efeitos resultantes de eventuais diferenças no número efetivo de células usadas em cada 

ensaio. Quando comparados com o controlo, 7,5 µM lipossomas decrescem, de um modo 

significativo, a razão GSH/GSSG; mas os mesmos lipossomas à concentração de 15 µM 

já não produziram alterações significativas. No entanto, em ambas as condições a 

quantidade total de glutatião permaneceu semelhante ao controlo (Tabela 7). Por outro 

lado, os fitossomas, à concentração de 7,5 e 15 µM, não promoveram alterações 

significativas na razão intracelular de GSH/GSSG nem nos níveis totais de glutatião 

intracelular, sugerindo que não afetam o estado de oxidação-redução das células (Figura 

14B, Tabela 7). 
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Figura 14 – Efeito do aumento da concentração de lipossomas (A) e de fitossomas (B) no estado de oxidação-

redução intracelular, avaliado pela razão intracelular de GSH/GSSG (glutatião reduzido/glutatião oxidado), de 
células SH-SY5Y, após 24 h de incubação. Os valores experimentais correspondem à média±desvio-padrão 

de 3 ensaios independentes. * Diferenças significativas em relação ao controlo com p <0,05. 

 
Tabela 7 – Níveis de glutatião reduzido (GSH), oxidado (GSSG) e total (GSH+2GSSG) nas células SH-SY5Y, 

após 24 h de exposição a diferentes concentrações de lipossomas ou de fitossomas. 

Condições GSH 
(nmol/mg of protein) 

GSSG 
(nmol/mg of protein) 

GSH Total 
(GSH+2 GSSG) 

(nmol/mg of protein) 

Controlo 1,263±0,140 0,359±0,051 1,981±0,293 

Lipossomas 

7,5 mM 1,136±0,061 0,454±0,063 2,044±0,170 

15 mM 1,345±0,221 0,433±0,036 2,211±0,290 

Fitossomas  
7,5 mM 1,300±0,120 0,424±0,044 2,147±0,168 

15 mM 1,267±0,150 0,364±0,025 1,995±0,197 

 
 

5.1. Efeito neuroprotetores – Atividade contra a toxicidade induzida pelo 
glutamato 

 

O potencial dos lipossomas e fitossomas para conferir neuroprotecção foi avaliado pela 

capacidade de protegerem as células SH-SY5Y dos efeitos negativos induzidos por uma 

concentração tóxica de glutamato. Para alcançar este objetivo, as células SH-SY5Y foram 
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pré-incubadas com concentrações crescentes (0-60 µM) de lipossomas ou de fitossomas 

durante um período de 22 h. De seguida, adicionou-se o glutamato (50 mM) e as células 

foram incubadas mais duas horas, antes de se avaliaremos efeitos: i) na viabilidade celular; 

ii) na produção de ROS; iii) no estado de oxidação-redução das células. 

 
Efeito na viabilidade celular 
 

A figura 15 mostra o efeito da pré-incubação das células com diferentes concentrações 

de lipossomas e de fitossomas na toxicidade induzida pelo glutamato, considerando a 

capacidade das células SH-SY5Y para reduzir o MTT. Na ausência de pré-incubação com 

as formulações, 50 mM de glutamato reduzem, de um modo significativo, a viabilidade das 

células (cerca de 20%). A pré-incubação das células com concentrações de lipossomas 

até 30 µM não protegeu as células da toxicidade do glutamato e, para a concentração de 

15 µM, os lipossomas potenciaram os efeitos tóxicos do glutamato. No entanto, os 

lipossomas à concentração de 60 µM foram capazes de proteger as células da toxicidade 

do glutamato (Figura 15A). 

Por outro lado, os resultados obtidos com as células pré-incubadas com os fitossomas 

revelam que concentrações baixas (≤15 µM) destas formulações são capazes de proteger 

as células SH-SY5Y da toxicidade induzida pelo glutamato. Todavia, concentrações 

superiores 15 µM não apresentam efeitos protetores e, aumentam a toxidade do glutamato, 

tal como detetado para a concentração de 60 µM (Figura 15B). O comportamento dual das 

formulações de fitossomas está de acordo com os seus efeitos na capacidade das células 

reduzirem o MTT descritos acima, os quais sugerem toxicidade para as concentrações de 

30 e 60 µM. 

 



 56 

 
 
Figura 15 – Efeitos da exposição de glutamato (50 mM) durante 2 h na viabilidade de células SH-SY5Y, 
avaliado pela redução do MTT, na ausência (barras a preto) e na presença (barras a cinzento) de pré-incubação 

com concentrações crescentes de lipossomas (A) ou de fitossomas (B) durante 22 h. Os valores experimentais 

estão expressos em percentagem do controlo (barras a branco) e correspondem à média±desvio-padrão de 
triplicados de 3 ensaios independentes. *,**; *** Diferenças significativas em relação ao controlo com p <0,05, 

p <0,01 e p <0,001, respetivamente. #, ##, ### Diferenças significativas em relação ao às células tratadas com 

glutamato p <0,05, p <0,01 e p <0,001, respetivamente. 

 
Efeito na produção de ROS 
 

A figura 16 mostra os efeitos do glutamato na produção de ROS pelas células SH-

SY5Y, considerando a pré-incubação com 15, 30 e 60 µM de lipossomas ou de fitossomas. 

Na ausência de pré-incubação com as formulações, 50 mM de glutamato promovem um 

aumento significativo na produção de ROS pelas células SH-SY5Y. Estes dados indicam 

que o glutamato exerce a citotoxicidade aumentando através de stresse oxidativo (Lau & 

Tymianski, 2010; Reynolds & Hastings, 1995) 

A pré-incubação das células com 15, 30 e 60 µM de lipossomas evitou o aumento 

da produção de ROS associada à exposição do glutamato, dado que para todas as 

concentrações testadas, a produção de ROS foi semelhante à da situação controlo, i.e. 

células não expostas ao glutamato (Figura 16 A). Estes dados indicam que a redução da 

viabilidade celular detetada nas células pré-incubadas com 15 ou 30 µM de lipossomas 

após exposição a 50 mM de glutamato (Figura 15) não deverá estar relacionada com 

stresse oxidativo. 

A pré-incubação das células com 15, 30 e 60 µM de fitossomas também reduziu os 

níveis de produção de ROS das células SH-SY5Y expostas ao glutamato para os níveis 

das células não expostas ao glutamato (controlo), como mostra a Figura 16 B). Portanto, a 
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redução da capacidade de metabolização do MTT das células pré-incubas com os 

fitossomas e expostas ao glutamato, interpretado como um sinal de toxicidade, também 

não deve estar associado a stresse oxidativo. 

 
 
Figura 16 – Efeitos da exposição de glutamato (50 mM), durante 2 h, na produção de espécies reativas de 

oxigénio por células SH-SY5Y na ausência e na presença de pré-incubação com concentrações crescentes de 

lipossomas (A) ou de fitossomas (B) durante 22 h. Os ROS foram avaliados pela intensidade de fluorescência 
da diclofluoresceína (DCF) resultante da oxidação intracelular da DCFH-DA durante 45 minutos. Os valores 

experimentais estão expressos em percentagem do controlo (barras a branco) e correspondem à média ± 

desvio-padrão de triplicados de 3 ensaios independentes. *** Diferenças significativas em relação ao controlo 
com p <0,001. ### Diferenças significativas em relação às células tratadas com glutamato com p <0,001. 

 
Efeito na GSH/GSSG 
 

A figura 17 mostra os efeitos no estado de oxidação-redução intracelular 

promovidos pela exposição das células ao glutamato sem e com pré-incubação com as 

formulações. Na ausência de pré-incubação com as formulações, o glutamato promove 

uma redução significativa na razão molar GSH/GSSG, indicando que o ambiente 

intracelular está menos reduzido (mais oxidado) tal como sugerido pelo aumento da 

produção de ROS. Adicionalmente, o efeito do glutamato no estado de oxidação-redução 

das células está associado a um aumento da concentração de glutatião oxidado e de uma 

redução da concentração de glutatião reduzido. 

Os dados da figura 17 também mostram que a pré-incubação das células com as 

formulações de lipossomas e de fitossomas (7,5 e 15 µM) reduzem, de um modo 

significativo, os efeitos negativos do glutamato. Adicionalmente, os fitossomas são mais 

efetivos no controlo da razão GSH/GSSG do que os lipossomas. De facto, o glutamato não 

produziu qualquer alteração detetável no estado de oxidação-redução de células SH-SY5Y 

pré-incubadas com 7,5 e 15 µM de fitossomas. Os dados da tabela 8 também mostram 

que os efeitos benéficos das formulações de lipossomas e fitossomas sobre o estado de 
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oxidação-redução das células resultam de aumentos (não significativos) da concentração 

do glutatião reduzido e dos níveis totais de glutatião.  

 

 
 
Figura 17 - Efeitos da exposição de glutamato (50 mM), durante 2 h, no estado de oxidação-redução 
intracelular, avaliado pela razão GSH/GSSG, de células SH-SY5Y, na ausência e na presença de pré-

incubação com concentrações crescentes de lipossomas (A) ou de fitossomas (B) durante 22 h. Os valores 

experimentais correspondem à média±desvio-padrão de 3 ensaios independentes. *** Diferenças significativas 
em relação ao controlo com p <0,001. ### Diferenças significativas em relação às células tratadas com glutamato 

com p <0,001. 

 
Tabela 8 – Níveis de glutatião reduzida (GSH), oxidada (GSSG) e total (GSH+2GSSG) nas células SH-SY5Y 

não tratadas (controlo) e após 24 h de exposição a diferentes concentrações de lipossomas ou de fitossomas. 

Condições 
GSH 

(nmol/mg of protein) 
GSSG 

(nmol/mg of protein) 

GSH Total 
(GSH+2 GSSG) 

(nmol/mg of protein) 

Controlo 1,263±0,140 0,359±0,051 1,981±0,293 

Glutamato 50 mM 1,138±0,269 0,506±0,132 2,151±0,486 

Lipossomas +  
Glut 50 mM 

7,5 mM 1,205±0,649 0,515±0,234 2,236±0,380 

15 mM 1,445±0,151 0,550±0,115 2,546±0,379 

Fitossoma +  

Glut 50 mM 

7,5 mM 1,779±0,413 0,587±0,098 2,953±0,531 

15 mM 1,611±0,153 0,554±0,059 2,719±0,108 
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Nas últimas décadas a incidência de doenças associadas ao SNC tem crescido 

exponencialmente, em estreita ligação com o aumento da esperança média de vida. O 

SNC é extremamente vulnerável, pois a taxa de regeneração dos neurónios é 

eventualmente nula e quando o declínio funcional progressivo afeta de um modo mais 

acentuado as células de uma dada região cerebral, surge uma patologia 

neurodegenerativa com sintomas relacionados com a disfunção das redes neuronais. 

Os compostos fenólicos podem afetar positivamente o estado inflamatório, promovendo as 

defesas do organismo. No entanto, os compostos fenólicos possuem limitações na sua 

biodisponibilidade devido à seletividade da barreira hematoencefálica, que limita a 

passagem de diversas substâncias da corrente sanguínea para o tecido cerebral. A 

utilização de compostos fenólicos encapsulados em nanopartículas (nanoformulações), 

como alternativa aos compostos livres, faz com que seja possível superar as desvantagens 

da instabilidade, da biodisponibilidade e do tempo de semi-vida do composto. O presente 

trabalho tinha como objetivo geral desenvolver uma formulação nano-estruturada para o 

tratamento e/ou prevenção de doenças neurodegenerativas associadas ao 

envelhecimento, combinando os lípidos polares da macroalga C. tomentosum (unidades 

estruturais) com antocianinas de baga de sabugueiro em fitossomas multifuncionais. 

Em alternativa às extrações tradicionais (que requerem o uso de solventes 

orgânicos tóxicos), neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia para extrair lípidos 

totais de alga C. tomentosum e separá-los de acordo com a sua polaridade, para obter 

uma fração rica em fosfolípidos. No processo de extração apenas foram usados solventes 

orgânicos com aprovação para uso na indústria alimentar (acetato etilo, acetona, metanol).  

O fracionamento do extrato total de alga, através de uma coluna de sílica, permitiu 

obter uma fração rica em lípidos “totais”, correspondendo a 2,77% da massa seca inicial. 

A análise do extrato total da macroalga, por HPLC-DAD, apresenta um elevado teor de 

sifonaxantina e derivados da sifonaxantina, no entanto, é de salientar que o extrato total 

de alga é dominado pela presença da clorofila a.  

Por GC-FID foi obtido um perfil de ácidos gordos dos lípidos membranares da fração 

rica em fosfolípidos. Foram identificados um total de 33 ácidos gordos representado por 

um elevado teor em ácido polinsaturados, ao qual a razão de n-3/n-6 superior a 1. O ácido 

eicosapentanóico (C20:5 n-3), o a-linolénico (C18:3 n-3) e o eicosatrienóico (20:3 n-3) 

correspondem aos ácidos polinsaturados maioritários da série ómega-3 no extrato lipídico. 

Dos ácidos ómega-6 presentes, estão incluídos o ácido g-linolénico (C18:3 n-6), o ácido 

linoleico (C18:2 n-6) e o araquidónico (C20:4 n-6). O grupo de ácidos polinsaturados 

corresponde a 39% da fração de lípidos polares. É de salientar a presença de elevados 

teores do ácido palmítico (C16:0), que constituem mais de 50% do total dos ácidos 

saturados (42% de SFA). Os ácidos monosaturados são os que estão presentes em menor 
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abundância (17%) no extrato lipídico. A alga apresenta, em geral, elevados teores de C16, 

C18 e C20. Os lípidos de betaína, quantificados indiretamente, correspondem a 26% dos 

lípidos totais, sendo os fosfolípidos os maioritários (74%). Dos fosfolípidos presentes no 

extrato estão incluidos a glicerofosfatidilcolina, glicerofosfatidilinositol, 

glicerofosfatidilserina, glicerofosfatidiletanolamina, glicerofosfatidilglicerol e o 

glicerofosfático.  

Após a caraterização do extrato rico em fosfolípidos, foi possível proceder à 

preparação das formulações. O processo de preparação de formulações permitiu obter a 

eficiência de encapsulamento do extrato de baga de sabugueiro nos fitossomas 

(47,66±2,74%). As formulações preparadas com lípidos polares da alga na ausência 

(lipossomas) e na presença de um extrato rico em antocianinas de baga de sabugueiro 

(fitossomas), apresentam homogeneidade relativamente ao tamanho (<200 nm) e 

potencial zeta negativo, o que indica que as formulações possuem estabilidade e potencial 

para o uso na terapêutica.  

 Em geral não se verificou citotoxicidade das nanoformulações, avaliadas em células 

SH-SY5Y, com a exceção das concentrações mais elevadas de fitossomas (30mM, 

60mM), que reduzem significativamente a viabilidade celular. O tratamento de células com 

fitossoma de baga de sabugueiro permitiu uma redução da produção de espécies reativas 

de oxigénio, sugerindo efeitos protetores. O potencial redox da célula, avaliada pela razão 

GSH/GSSG, não revelou quaisquer alterações, com a exceção da concentração 7,5 µM de 

lipossomas. No entanto, a quantidade total do glutatião permaneceu semelhante ao 

controlo. Os fitossomas revelaram que não possuem efeitos significativos sobre o estado 

oxidação-redução das células. 

A citotoxicidade induzida pelo glutamato provoca uma redução cerca de 20% da 

viabilidade celular. Os lipossomas à concentração de 60 µM, pré-incubados nas células, 

foram os únicos a fornecerem proteção à toxicidade do glutamato. Por outro lado, os 

fitossomas revelam que a concentrações mais baixas (£15 µM) são capazes de proteger 

as células SH-SY5Y da toxicidade induzida pelo glutamato. O glutamato exerce toxicidade 

através do aumento significativo de ROS nas células SH-SY5Y. A presença de lipossomas, 

bem como a presença de fitossomas, evitou o aumento da produção de ROS induzido pelo 

glutamato, apresentando diferenças altamente significativas. A presença de glutamato 

afeta negativamente a razão GSH/GSSG, aumentando a quantidade de glutatião oxidado 

e diminuindo a quantidade do glutatião reduzido, o que indica um ambiente intracelular 

menos reduzido. A pré-incubação de lipossomas (15 µM) e fitossomas (7,5 µM e 15 µM) 

demonstrou a redução dos efeitos negativos do glutamato. A presença de fitossomas são 

os mais efetivos, pois a presença de glutamato não produziu qualquer alteração no estado 
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oxidação-redução das células. A presença das formulações aumentou a concentração do 

glutatião reduzido sem afetar os níveis totais de glutatião.  

 Os ensaios in vitro permitiram avaliar os efeitos das nanoformulações nas células 

SH-SY5Y. A pré-incubação destas formulações em células revelou a capacidade de 

proteção da toxicidade induzida pelo glutamato. Em geral, os lipossomas oferecem 

proteção celular, mas, no entanto, a presença de lipossomas com extrato de baga 

encapsulado (fitossomas) permite à célula uma proteção mais eficaz a oxidantes 

endógenos e/ou exógenos, devido à redução do stresse oxidativo, possivelmente pela 

excelente capacidade de eliminar radicais livres. 

Assim, como perspetiva futura, propomos que se prossigam os estudos para avaliar 

o efeito destas nanoformulações em ensaios in vivo, pois considerando os efeitos 

neuroprotetores e as propriedades físico-químicas dos fitossomas, podemos concluir que 

estas nanoformulações têm potencial para suportar estratégias terapêuticas e/ou 

preventivas para as doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento. 
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Anexo 1 

 

Figura 18. Cromatograma do extrato da baga de sabugueiro (Sambucus nigra L.) presente no laboratório. Os 

compostos fenólicos, foram analisados por HPLC-DAD, após separação em coluna Kinetex (5 µm; C18, 100, 

150x4,6mm Phenomenex, Macclesfield, Reino Unido) em modo de varrimento contínuo e os cromatogramas 

registados a 280 nm (linha azul), 320 nm (linha vermelha), 350 nm (linha verde) e 525 nm (linha preta). 

 
Anexo 2 

 

Tabela 9. Dados referente à regressão linear, limite de deteção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) da 

fucoxantina, composto usado como padrão externo para quantificar os carotenóides do extrato da fração de 

acetona, analisados por HPLC-DAD. 

Composto Regressão Linear R2 

Intervalo de 
concentrações 

(mg/mL) 

LOD 
(mg/mL) 

LOQ 
(mg/mL) 

Fucoxantina y = 250764x + 16,165 0,999 1,25x10-3 - 0,01 3,589 x 10-5 1,196 x 10-4 
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Anexo 3 

 
Tabela 10. Curva padrão de clorofila A usada para quantificar a clorofila A no extrato 

Composto Regressão Linear R2 
Intervalo de 

concentrações 
(mg/mL) 

Clorofila A y = 1E+08x + 130,45 0,999 4,00E-05 - 9,00E-04 

 


