
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Extratos de Cucurbita ficifolia Bouché: análise do 

perfil polifenólico e dos seus potenciais bioativos 

usando modelos celulares 

 

 

Dissertação de Mestrado em Bioquímica  

 

 

Tiago Emanuel Pinto Coutinho  

 

 

Orientador: Prof. Doutora Amélia Maria Lopes Dias da Silva 

Coorientador: Prof. Doutor Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes   

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Extratos de Cucurbita ficifolia Bouché: análise do 

perfil polifenólico e dos seus potenciais bioativos 

usando modelos celulares 

 

 

Dissertação de Mestrado em Bioquímica  

 

 

Tiago Emanuel Pinto Coutinho  

 

 

Orientador: Prof. Doutora Amélia Maria Lopes Dias da Silva 

Coorientador: Prof. Doutor Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes   

 

Composição do Júri: 

Professora Doutora Lucinda Reis 

Professor Doutor Dario Santos 

Professora Doutora Fernanda Cosme 

Professora Doutora Amélia Silva   

Data: 13/12/2018 

Classificação: 19 valores 

Vila Real 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declara-se sob compromisso e honra que este trabalho foi expressamente elaborado pelo autor 

como dissertação original para o efeito da obtenção do grau de Mestre em Bioquímica, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Todas as contribuições não originais foram 

devidamente com indicação da fonte.  

 

 

__________________________________________________________ 

(Tiago Emanuel Pinto Coutinho) 

 

Vila Real, Outubro 2018 



 
II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III 

Agradecimentos   

À Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), por fornecer as condições 

necessárias para que fosse possível a realização desta dissertação de mestrado, ao Departamento 

de Biologia e Ambiente, ao CITAB pelas instalações e ao Centro de Química de Vila Real (CQ-

VR) e meios que disponibilizou.  

Quero agradecer à Professora Doutora Amélia Silva e ao Professor Doutor Fernando 

Nunes os meus orientadores que sempre foram incansáveis comigo e mostraram toda a 

disponibilidade para me orientar em todas as situações. A eles desejo o maior dos sucessos e 

felicidades quer a nível pessoal quer profissional.  

Quero também agradecer ao Carlos, Félix, Tiago, Sandrine, Juliana, Miguel e Siopa por 

toda a ajuda no trabalho laboratorial, conselhos e companheirismo que sempre demonstraram 

para comigo e desejar-lhes as maiores felicidades e todo o sucesso do mundo. E ainda, ao 

professor Mirko Bunzel e à doutora Judith Schäfer, do Departmento de Food Chemistry e 

Phytochemistry – Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany, pelo apoio no HPLC-

ESI-MS. 

Aos meus pais, irmão e família mais chegada quero agradecer por todo o apoio e 

paciência e apoio que sempre tiveram comigo eles que são os principais responsáveis por eu 

poder seguir os meus objetivos e sonhos e sem os quais tudo seria impossível de alcançar.  

Aos meus amigos e aos meus companheiros desta jornada universitária Marcelo, 

Mónica, Fátima, Carolina e Paulo Fernandes quero agradecer por todos os momentos e por todo 

o apoio e quero desejar-lhes todo o sucesso do mundo e que todos cumpram com o brilhantismo 

de sempre os seus objetivos.  

Aos meus amigos Paulo, Inês, Joana, Matilde e Maude quero agradecer todo o apoio, a 

ajuda, a amizade, a paciência e todos os momentos passados ao longo deste percurso, desejo-

lhe a maior sorte e que cumpram sempre os seus objetivos com o maior sucesso.  

Por fim, mas não menos importante quero agradecer à minha namorada Ana por toda a 

paciência apoio e força que me deu durante esta jornada e desejar todo o sucesso do mundo 

para alcançar todos os seus objetivos.  

A todos, um muito obrigado. 

 

 

 



 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V 

ALGUNS DOS DADOS DESTA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO FORAM 

APRESENTADOS, OU ESTÃO ACEITES PARA SEREM APRESENTADOS, NOS 

SEGUINTES ENCONTROS CIENTÍFICOS: 

 

[1] T. E. Coutinho; L Félix; F. Nunes; (2017). Análise do perfil polifenólico de extratos da 

casca de Cucurbita ficifolia Bouché. Em livro de resumos de Ciência e Cidadania, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 21 a 24 Novembro 2017, Vila Real 

Portugal. Poster.   

 

[2] T. E. Coutinho, F. Nunes, A. M. Silva.; (2018). Analise do perfil polifenólico e do 

potencial bioativo de extratos de Cucurbita ficifolia Bouché. Em XI Encontro Nacional de 

Estudantes de Bioquímica. Poster. 

 

[3] Tiago E. Coutinho; Tiago Monteiro; Fernando M. Nunes; Amélia M. Silva (2018). 

Cucurbita ficifolia Bouché extracts promotes ROS scavenging actitity and cell cycle 

arrest. International Conference on Medicinal Plants and Bioeconomy (ICMPB) & The 1st 

Sino-CPLP Symposium on Natural Products and Biodiversity Resources (SNPBR). Natural 

medicinal Products and Functional Foods: From Basic Research to Industrial Innovation. 

University of Macau, Macao, China; 22 - 24 August 2018. A15, pp. 88 (poster). 

 

[4] Tiago E. Coutinho; Fernando M. Nunes; Amélia M. Silva (2018). Atividade neuro-

protetora e anti-inflamatória produzida por extratos de C. ficifolia.  XXIV Encontro 

Luso Galego de Química Universidade do Porto, Porto, Portugal; 21 - 23 Novembro 2018. 

BB11, pp. 51 (Comunicação oral). 

[5] Tiago E. Coutinho; Tiago Monteiro; Fernando M. Nunes; Amélia M. Silva (2018). 

Cucurbita ficifolia Bouché extracts promotes ROS scavenging actitity and cell cycle 

arrest. Chinese Medicine, 13(Suppl 3): 55, A6  https://doi.org/10.1186/s13020-018-0213-x 

IF: 1.8 

 

 

 

 



 
VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VII 

Resumo 

Desde longa data que se associa a qualidade de vida, bem-estar e saúde, a uma 

alimentação saudável. Os alimentos são fonte de nutrientes essenciais para o funcionamento do 

organismo, e são fontes de moléculas que influenciam o metabolismo celular, designadas de 

componentes bioativas. De acordo com as propriedades bioativas, alguns alimentos são 

designados de alimentos funcionais. De alguns alimentos são produzidos subprodutos que são 

provenientes da indústria alimentar e da agricultura (como por exemplo: cascas e sementes) que 

são uma fonte rica em compostos bioativos como os polifenóis, nomeadamente flavonóides e 

carotenóides, sendo estes responsáveis por uma elevada atividade antioxidante, anti-

inflamatória, antidiabética e anti-proliferativa. A Cucurbita ficifolia Bouché (Abóbora chila) é 

originária do México, contudo hoje encontra-se dispersa por vários pontos do globo, entre eles 

Portugal. Nos países de onde é originária, tem sido utilizada para fins medicinais, no tratamento 

de diabetes tipo 2, de feridas e no tratamento de febre, sendo também utilizada na alimentação 

humana principalmente na preparação de doces cristalizados e de sobremesas.  

O objetivo deste estudo é identificar a composiçao química dos extratos hidro-etanólicos 

da polpa e da casca desta abóbora, bem como determinar as bioatividades dos extratos, 

percebendo as diferenças entre as bioatividades e potencialidades do alimento (funcional) e dos 

subprodutos. 

A polpa e a casca foram separados e os extratos destes foram obtidos por agitação 

através de uma mistura (H2O:EtOH; 20:80 v/v%), tendo sido posteriormente fracionados, 

obtendo-se duas frações de cada extrato, a fração aquosa e a fração metanólica. As devidas 

frações de cada extrato foram caracterizadas quanto ao teor em fenóis totais, orto-difenóis e 

flavonóides, tendo-se verificado mais elevados na fração metanólica do extrato hidro-etanólico 

da casca. Determinou-se a inibiçao dos radicais ABTS•+, OH• e NO•, onde se verificou uma 

maior inibição dos radicais ABTS•+ e OH•, pela fração metanólica do extrato hidro-etanólico 

da casca, a inibição do radical NO•, foi nula para todos os extratos. Efetuou-se analise por 

HPLC-DAD e HPLC-ESI-MSn, tendo sido identificados flavonoles e flavonoides ligados a 

açúcares nas frações metanólicas dos extratos hidro-etanólicos da polpa e da casca.   

A bioatividade das diferentes frações dos extratos foi avaliada em 4 linhas celulares diferentes, 

Caco-2, HaCaT, HepG2 e Raw 264.7, verificando-se que a fração metanólica do extrato hidro-

etanólico da casca apresenta maior citotoxicidade em todas as linhas celulares.  
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Em concentrações não citotóxicas das diferentes frações dos extratos da polpa e da 

casca, foi determinada a capacidade da inibição da produção de NO em células Raw 264.7, por 

parte destes, tendo verificado que as frações metanólicas dos dois extratos são as que 

apresentam maior capacidade de inibição da produção de NO (próximo dos 90 %), apresentando 

assim elevada atividade anti-inflamatória. Verificou-se também que as frações metanólicas 

aumentam no geral o stresse oxidativo celular, enquanto as frações aquosas exercem uma 

proteção contra o stresse oxidativo celular. 

A fração aquosa da polpa apresenta um efeito protetor nas mitocôndrias. Também se 

verificou que os dois extratos têm a capacidade de parar o ciclo celular principalmente na fase 

S. Ambos apresentam elevada atividade anti-envelhecimento, moderada atividade 

neuroprotetora e moderada atividade antidiabética. 

Palavras chave: Bioquímica; Cucurbita ficifolia Bouché; caracterização química; 

viabilidade celular; atividade anti-inflamatória; stresse oxidativo; ciclo celular.   
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Abstract  

Since a long time, the quality of life is associated to well-being, health and a healthy 

diet. Foods are sources of essential nutrients for the body's functioning, and are sources of 

molecules that influence cellular metabolism, called bioactive components. According to 

bioactive properties, some foods are designated as functional foods. Some foods may produce 

by-products that come from the food industry and agriculture, which might be a rich source of 

bioactive compounds, such as polyphenols, flavonoids and carotenoids, and may exert several 

bioactivities, such as antioxidant, anti-inflammatory, antidiabetic and anti-proliferative. The 

Cucurbita ficifolia Bouché (Pumpkin chila) is native from Mexico, but nowadays it is dispersed 

in several parts of the globe, among them Portugal. In its countries of origin, it has been used 

for medicinal purposes, for the treatment of diabetes type 2, wound healing and in the treatment 

of other diseases, and nowadays it is also used worldwide in the preparation of crystallized 

candies and desserts. 

The objective of this study is to identify the chemical composition of hydroethanolic 

extracts obtained from pulp and shell of this pumpkin, as well as to determine the bioactivities 

of these extracts, perceiving the differences between the bioactivities of the pulp (the food) and 

of its by-products (the shell). 

The pulp and the shell were separated and the extracts were obtained using the mixture 

(H2O:EtOH, 20:80 v/v%), and then were fractionated, obtaining two fractions of each extract, 

an aqueous and a methanolic fraction. The fractions of each extract were characterized 

concerning to total phenols, ortho-diphenols and flavonoids, which were in higher amount in 

the methanolic fraction of the shell hydro-ethanol extract. Determination of the inhibition of 

ABTS•+, OH• and NO• radicals, showed a greater inhibition of ABTS•+ and OH• radicals by the 

methanolic fraction of shell hydro-ethanol extract. No inhibition of the NO• radical was 

observed for all the extracts. The HPLC-DAD and HPLC-ESI-MSn analyzes were performed 

showing that the main compounds present in the methanolic extracts of the pulp and the shell 

are flavonoids and their derivatives. 

The bioactivity of the different fractions of both extracts was evaluated in 4 different 

cell lines, Caco-2, HaCaT, HepG2 and Raw 264.7. It was observed that the metanolic fraction 

of the hidro-ethanolic extract of the shell produced the greater cytotoxicity effect in all cell 

lines. The the different fractions of pulp and shell extracts were evaluated concerning their 

capacity to inhibit the production of NO by Raw 264.7 cells, and we observed that the 
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methanolic fractions of the two extracts presented the greater capacity to inhibit the production 

of NO, showing anti-inflammatory activity. It was also observed that the methanolic fractions 

increased basal cellular oxidative stress, while the aqueous fractions showed protection against 

basal oxidative stress. 

The aqueous fraction of the pulp has protective effect in the mitochondria. Both extracts 

showed the capacity to arrest cell cycle mainly in the S phase. All extracts showed good anti-

aging activity, moderate neuroprotective activity and moderate antidiabetic activity. 

 

Keywords: Biochemistry; Cucurbita ficifolia Bouché; chemical characterization; cell viability; 

anti-inflammatory activity; oxidative stress; cell cycle. 
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1. Introdução 

1.1. Alimentação como fonte de moléculas com ação benéfica 

na saúde humana 
 

Desde longa data que se associa a qualidade de vida, bem-estar e saúde, a uma 

alimentação saudável. Os alimentos são fonte de nutrientes essenciais para o 

funcionamento do organismo, e são fontes de moléculas que influenciam o metabolismo 

celular, designadas de componentes bioativas. De acordo com as propriedades bioativas, 

alguns alimentos são designados de alimentos funcionais. 

Os alimentos funcionais são definidos pelos seus benefícios para a saúde para 

além da nutrição, reduzindo assim os riscos de doença e/ou aliviando alguns sintomas de 

doença (Chang et al., 2014). Este conceito, foi utilizado pela primeira vez no Japão em 

1984 como resultado do estudo da relação entre nutrição, sabor, energia e variações 

fisiológicas, com a finalidade de definir se esses alimentos possuem vantagens 

fisiológicas (Bigliardi and Galati, 2013). Para definir um alimento como alimento 

funcional é necessário primeiro identificar os componentes funcionais dos alimentos, isto 

é quais as moléculas com ação fisiológica no organismo que os ingere, e também perceber 

os mecanismos de modulação das funções alvo, para depois estes alimentos serem 

utilizados em estudos de nutrição humana de forma a testar os seus efeitos na população 

em geral ou em grupos de pessoas com determinadas doenças (Roberfroid, 2007). 

Atualmente existe uma vasta gama de alimentos que, pela sua composição e ações 

fisiológicas bem conhecidas, são considerados alimentos funcionais, por exemplo os 

frutos vermelhos (ricos em polifenóis com ação antioxidante), o kefir (rico em pró-

bióticos com elevado benefício para o intestino), entre outros (Fangueiro et al., 2016). 

 Frutos, plantas, leguminosas e também alguns subprodutos da indústria alimentar 

e da agricultura (como por exemplo: cascas e sementes) são uma fonte rica em compostos 

bioativos como os polifenóis (Shahidi and Zhong, 2015), nomeadamente flavonóides e 

carotenóides (Aristatile and Alshammari, 2017), sendo estes responsáveis por uma 

elevada atividade antioxidante (Sidor and Gramza-Michałowska, 2015), anti-inflamatória 

(Zhang et al., 2017), antidiabética (Bento et al., 2018) e anti-proliferativa (Ferreira et al., 

2018).  No que diz respeito a sub-produtos, cerca de 1/3 do peso das frutas e dos legumes 

na forma de casca, sementes e peliculas são descartados durante a sua preparação, criando 

um desperdício e por vezes também uma diminuição nutricional da fruta ou vegetal. Hoje 
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em dia, há várias tentativas de incluir esses subprodutos ou compostos extraídos destes 

na dieta, pois estes são ricos em compostos bioativos, principalmente compostos 

fenólicos, sendo assim uma fonte e compostos benéficos para a saúde humana (O'Shea et 

al., 2012).   

 Dentro da variedade de alimentos de origem vegetal disponíveis para a 

alimentação humana, o género Cucurbita, que engloba plantas cujos frutos mais 

conhecidos são as abóboras e as curgetes, é utilizado na alimentação de humana, em todo 

o mundo. Em alguns países, é usada também em medicina tradicional, pelas suas 

propriedades antidiabéticas, tendo também atividade antimicrobiana, antioxidante, 

anticancerígena, imunomoduladora, hipocolesterolemiantes, entre outras (Jacobo-

Valenzuela et al., 2011). Pelas propriedades indicadas, os frutos deste género podem 

assim ser considerados como alimentos funcionais. Até à data, alguns componentes 

bioativos destas plantas já foram identificados, salientam-se alguns compostos fenólicos, 

terpenos, entre outros. 

 

1.2. Compostos fenólicos 
 

Os compostos fenólicos são sintetizados pelas plantas durante o seu metabolismo 

secundário, sendo considerados metabolitos secundários (Ignat et al., 2011). Geralmente, 

estes são produzidos em condições de stresse, tendo funções importantes entre outras na 

defesa da planta (Zwenger and Basu, 2008). Algumas destas funções importantes são: 

atuar como fitoalexinas1, pigmentação da planta, proteção contra radiações UV, 

antioxidantes, crescimento e reprodução das plantas (Ignat et al., 2011). Do mesmo modo 

que estes compostos exercem ação na planta que os produz, estudos recentes têm 

demonstrado que também exercem ação nos indivíduos que os ingerem, contudo, muitos 

dos mecanismos da sua ação fisiológica estão ainda por esclarecer. 

Apesar da elevada quantidade de literatura descrevendo as bioatividades dos 

compostos fenólicos, pouco se sabe sobre a sua absorção no corpo humano. Durante o 

processo de absorção, alguns compostos fenólicos são conjugados nas células do intestino 

delgado ou grosso produzindo conjugados de glicuronídeo ou metilo. Estes compostos 

conjugados são posteriormente enviados para o fígado onde, através de enzimas, são 

ainda conjugados por glucuronidação, sulfatação e metilação. Este processo é importante 

                                                 
1 Compostos produzidos pelas plantas após uma infeção por microrganismos para defesa da planta, evitando 

a sua propagação.   
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para a desintoxicação metabólica (evitando efeitos tóxicos), para aumentar a sua 

hidrofilicidade, facilitando assim a sua eliminação biliar e urinária. Quando os compostos 

fenólicos são excretados na bílis, são libertados no duodeno através do trato biliar, onde 

são expostos à ação de enzimas intestinais e bacterianas (glucuronidases e sulfatases) 

presentes no intestino delgado e no cólon, podendo posteriormente ser reabsorvidos, 

aumentando assim o tempo de exposição do organismo aos compostos fenólicos. Estas 

formas de eliminação dependem da natureza do composto fenólico (Tomás-Barberán et 

al., 2009; Heleno et al., 2015). Durante o ciclo em que os compostos fenólicos são 

ingeridos, absorvidos, conjugados e eliminados, estão expostos à ação do metabolismo 

celular sendo também agentes moduladores do metabolismo celular. As vias pelas quais 

essa modulação ocorre são hoje em dia alvo de estudo por investigadores de várias áreas 

e, sabe-se, ser dependente da classe de compostos. 

As principais classes de compostos fenólicos são os ácidos fenólicos, flavonóides, 

taninos, estilbenos e lignanos (Ignat et al., 2011). Para este trabalho as classes com mais 

interesse são os ácidos fenólicos e os flavonóides e a sua estrutura será descrita 

resumidamente a seguir.   

 

1.2.1. Ácidos fenólicos  

 

Os ácidos fenólicos constituem cerca de 1/3 dos compostos fenólicos da nossa 

dieta (Ignat et al., 2011), são sintetizados pela via do chiquimato a partir de L-fenilalanina 

ou L-tirosina (Heleno et al., 2015). Este grupo de compostos fenólicos está dividido em 

duas classes, os ácidos hidroxibenzóicos (apresentando uma estrutura em C6-C1) e os 

ácidos hidroxicinâmicos (apresentando uma estrutura em C6-C3) (Ignat et al., 2011). Os 

ácidos fenólicos da classe dos ácidos hidroxibenzóicos, incluem: o ácido p-

hidroxibenzóico, o ácido gálico, o ácido vanílico, o ácido siríngico e o ácido 

protocatecuico, os ácidos fenólicos pertencentes ao grupo dos ácidos hidroxicinâmicos, 

incluem o ácido p-cumárico, o ácido cafeico, o ácido ferúlico e o ácido sinápico (Blum, 

2014), como ilustrado na Figura 1.  
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1.2.2. Flavonóides  

 

Os flavonóides são compostos fenólicos constituídos em geral por uma estrutura 

base com 15 átomos de carbono, com uma estrutura em C6-C3-C6. Esta classe de 

compostos fenólicos contém dois anéis aromáticos (anéis A e B), unidos por uma ponte 

de 3 carbonos geralmente na forma de um anel heterocíclico (anel C). O anel A é 

sintetizado pela via do acetato/malonato, o anel B é sintetizado a partir da fenilalanina 

pela via do ácido chiquimico e a estrutura do anel C definem a classe de flavonóides, ou 

seja, flavonóis, flavonas, flavanonas, flavanois, isoflavonas e antocianinas, como 

ilustrado na Figura 2. Já as substituições nos anéis A e B definem diferentes compostos 

dentro de cada classe dos flavonóides (Ignat et al., 2011).     

A 

 

B 

 

R1 R2 R3  R1 R2 R3  

H H H Ácido benzoico H H H Ácido cinâmico 

OH OH H Ácido protocatecuico OH OH H Ácido cafeico 

OMe OH H Ácido vanílico OMe OH H Ácido ferúlico 

OMe OH OMe Ácido siríngico OMe OH OMe Ácido sinápico 

H OH H Ácido p-hidroxibenzóico H OH H Ácido p-cumárico 

OH OH OH Ácido gálico     

Figura 1.1: Representação da estrutura geral dos ácidos fenólicos. A: Estrutura dos derivados do ácido 

benzoico; B: Estrutura dos derivados do ácido cinâmico. Adaptado de: (Bravo et al., 2013; Blum, 2014). 
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1  2 

3  4 

5  6 

Figura 1.2: Estrutura química de várias classes de flavonóides; 1: Flavonol; 2: Flavanol; 3: Antocianina; 

4: Flavanona; 5: Isoflavona; 6: Flavona; Adaptado de (Março et al., 2008). 

 

1.3. Terpenos   
 

Os terpenos pertencem a uma vasta classe de metabólitos secundários. São 

biossintetizados a partir de acetilcoenzima A (acetil-CoA) ou de intermediários 

glicolíticos, sendo que alguns são voláteis e insolúveis em água. Os terpenoides são 

moléculas derivadas ou modificadas dos terpenos. 

As moléculas de terpenos são alcenos naturais que apresentam na sua composição 

ligações duplas de carbono (C=C), no qual a presença de oxigênio no composto o 
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configura como terpenoide. Pode-se ainda observar outras funções químicas como 

álcoois, ácidos, cetonas, aldeídos, éteres, epóxidos terpênicos ou fenóis. 

Todos os terpenos são constituídos pela união de cinco átomos de carbono, isto é, por 

estruturas básicas de isoprenos (C5H8), que se polimerizam formando uma variedade de 

terpenos. A polimerização ocorre pela ligação das moléculas pela ordem “cabeça-a-

cauda”. 

 
Figura 1.3: Biossíntese de terpenos; (A): DMAP: Pirofosfato de dimetilalilo; (B): IPP: Pirofosfato de 

isopentenila ; (C):GPP: Pirofosfato de geranil.  

Os terpenos podem ser classificados de acordo com a quantidade de estruturas 

básicas de isopreno. O hemiterpeno (C5), os monoterpenos (C10), os sequiterpenos 

(C15), os diterpenos (C20), os triterpenos (C30), os tetraterpenos ou carotenoides (C40). 

Estes têm aplicações na indústria de fragâncias (perfumaria), alimentar (aromas e 

sabores), química e farmacêutica. Recentemente foi-lhes também sugerindo um papel 

importante como agentes anti-proliferativos contra vários tipos de cancro (Sharma et al., 

2017), apresentando também propriedades anti-inflamatórias, hepatoprotetora, 

antimicrobiana, atividade anti-HIV-1, gastroprotetora, hipoglicémica e anti-

hiperlipidémica (Leal et al., 2017).    

 

1.4. Género Cucurbita L.: Características, aplicações e 

bioatividades 
 

O género Cucurbita L. pertence à família Cucurbitaceae (Patel and Rauf, 2017). 

Este género contém 14 espécies (Kates et al., 2017), sendo 4 delas muito utilizadas e 

estudadas, nomeadamente a C. pepo L. (várias cultivares que inclui curgete, abóbora-

amarela, abóbora, entre outras), C. maxima Duchesne (abóbora-menina), C. moschata 

Duchesne ex Poir. (abóbora cheirosa) e C. ficifolia Bouché (abóbora chila). 

A polpa e as sementes destas abóboras são comestíveis, sendo esse o motivo 

principal do seu cultivo. As sementes também são utilizadas para extrair óleo que, para 

além de ser utilizado na cozinha, também é utilizado em cosméticos, sendo rico em 

compostos bioativos, tais como polifenóis e terpenóides. Os óleos presentes nas sementes 

das abóboras têm o potencial de melhorar a função imunológica, reduzir o risco de 
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doenças cardíacas e de cancro, são também utilizados para o tratamento da próstata 

aumentada (Montesano et al., 2018). De entre os vários compostos bioativos presentes 

destacam-se as cucurbitacinas que são uma classe de terpenóides. Este grupo de 

compostos são classificados em 12 grupos, cucurbitacina A a cucurbitacina L, alterando 

a posição das duplas ligações e dos oxigénios. Atuam como agentes digestivos, 

estimulando a secreção gástrica, demonstram também potencial no tratamento da 

inflamação, do cancro e de doenças autoimunes. As pesquisas farmacológicas sobre esta 

classe de terpenóides mostraram que a cucurbitacina B e a cucurbitacina E (representadas 

na figura 3), possuem atividades antioxidantes, antimicrobiana, anti-tumoral, anti-

hepatite, hipoglicémico, anti-inflamatória e hépato-protetora (Valente, 2004; Montesano 

et al., 2018). 

A 

 

B 

 

Figura 1.4: Estrutura química das Cucurbitacinas; A: Cucurbitacina B; B: Cucurbitacina E 

 

Estas são encontradas na polpa e nas sementes de algumas espécies de abóbora, 

estas apresentam elevada toxicidade e por esse motivo são utilizadas pela medicina 

tradicional de alguns países, como por exemplo o Brasil. (Valente, 2004). 

Na literatura encontra-se referência à composição em compostos bioativos bem 

como às potenciais propriedades bioativas de alguns exemplares mais usados do género 

Cucurbita, que se encontra resumida na Tabela 1.  
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Tabela 1.1: Atividade biológica de diferentes partes da planta de alguns exemplares de espécies do 

género Cucurbita; 

Espécie 
Compostos bioativos 

encontrados 

Partes da 

planta  
Atividade biológica 

Cucurbita 

moschata 

Ácidos fenólicos (benzoico, 

cinâmico), pinoresinol 

(Chang et al., 2014), 

terpenóides (Montesano et 

al., 2018) 

Polpa 

Reduz a glicemia em ratos 

diabéticos (Chang et al., 

2014), Atividade 

antioxidante (Jacobo-

Valenzuela et al., 2011). 

Caule 

Anti-obesidade na 

obesidade induzida por dieta 

rica em gordura em 

murganhos (Chang et al., 

2014). 

Semente 

Antifúngico, antimicrobiano 

e hipoglicémico (Dash and 

Ghosh, 2017). 

Cucurbita 

maxima 

Vitaminas D, E e K-1, várias 

classes de ácidos gordos 

(Nishimura et al., 2014), 

ácidos fenólicos (cafeico, 

siríngico, vanílico, p-

cumárico e ferrúlico)(Rezig 

et al., 2012), terpenóides 

(Montesano et al., 2018) 

Sumo de 

polpa 

Anti-hiperglicémico 

(Andrade-Cetto and 

Heinrich, 2005). 

Semente 

Prevenção ou tratamento de 

distúrbios urinários 

(Nishimura et al., 2014). 

Antimicrobiano, 

antidiabético (inibição das 

enzimas α-amilase e α-

glucosidase), diminuição da 

glicemia (Kushawaha et al., 

2017). 

Cucurbita 

pepo 

Vitaminas, ácido linoleico e 

ácido oleico (Nishimura et 

al., 2014), 

ácidos fenólicos (p-cumárico, 

cafeíco, vanílico, sinápico e 

benzóico), terpenóides, 

flavonóides (Adnan et al., 

2017) 

Semente 

Inibição da hiperplasia 

benigna da próstata 

(Nishimura et al., 2014). 

Antioxidante, 

imunossupressor, 

antibacteriano (Adnan et al., 

2017). 

Flor 

 

Anti-bacteriano (Adnan et 

al., 2017) 

Polpa 

Antitumoral, antibacteriano 

e antivírico (Adnan et al., 

2017). 
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1.4.1. Cucurbita ficifolia Bouché  

1.4.1.1. Caracterização da espécie  

Reino: Plantae 

Filo: Tracheophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Cucurbitales 

Família: Cucurbitaceae 

Género: Cucurbita  

Espécie: Cucurbita ficifolia Bouché  

 

Figura 1.5: Classificação taxonómica da Cucurbita ficifolia Bouché (abóbora chila). Fotografia de um 

exemplar da espécie (à direita). 

 

1.4.1.1.1-Morfologia 

 

A planta Cucurbita ficifolia Bouché (Figura 1.5 e 1.6) tem um caule com 5 a 25 

metros de comprimento, apresentando pequenos espinhos espalhados ao longo de todo o 

caule. Ao longo de todo o caule desenvolvem-se folhas verdes escuras e flores amarelas, 

apresentando as masculinas três estames e as femininas cinco estames. Cada planta pode 

produzir até 50 frutos em condições favoráveis. O fruto é oval com comprimento entre 

25 a 50 cm e largura 15 a 25 cm, a sua coloração é verde clara ou escura com listras 

brancas longitudinais, a polpa é branca contendo sementes brancas ou pretas (Moya-

Hernández et al., 2018). 

   

Figura 1.6: Estrutura morfológica do fruto, folha e flor da Cucurbita ficifolia Bouché.  
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1.4.1.2. Distribuição geográfica 

 

A C. ficifolia era originalmente cultivada em áreas com uma altitude entre 1000 a 

3000 metros acima do nível do mar em climas quentes (Moya-Hernández et al., 2018). 

Esta é originária de montanhas da América latina (México e Chile). A sua chegada a 

Europa foi através dos frutos enviados para a Índia em rotas comerciais nos séculos XVI 

e XVII. Na atualidade esta abóbora é cultivada em várias zonas do globo, como Europa, 

África, terras altas da Etiópia, Quénia, Tanzânia, Índia, Japão, Coreia, China e nas 

Filipinas e ocasionalmente em Angola e na Ásia (Grubben, 2004). 

 

1.4.1.3. Bioatividades da C. ficifolia  

 

A Cucurbita ficifolia Bouché (abóbora chila) é utilizada na alimentação em vários 

países, sobretudo na confeção de compotas e doces. Esta é também utilizada no México, 

na medicina tradicional, para o tratamento de diabetes tipo 2 (Alarcon-Aguilar et al., 

2002), tendo outros benefícios para a saúde humana, tais como elevada atividade 

antioxidante, anti-inflamatória, anti-hipertensiva e também é conhecida como 

responsável pelo aumento da imunidade e da fertilidade (Aristatile and Alshammari, 

2017), sendo os flavonóides os responsáveis pelas bioatividades presente na C. ficifolia 

(Díaz-Flores et al., 2012). 

 Para além dos benefícios mencionados anteriormente, vários estudos têm 

mostrado vantagens no consumo de C. ficifolia. Estudos em ratos com diabetes, induzido 

por estreptozotocina, mostraram que estes beneficiaram do consumo de C. ficifolia 

aumentando a tolerância à glucose, o nível de glicogénio hepático, a insulina plasmática 

e, diminuindo os níveis de hemoglobina glicolisada, entre outros (Díaz-Flores et al., 

2012). Estes benefícios são atribuídos ao D-chiro-inositol presente na abóbora chila (Xia 

and Wang, 2006). Nestes ratos também se verificou a diminuição da peroxidação lipídica 

no pâncreas (Xia and Wang, 2007).   
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1.5. Stresse oxidativo 
 

1.5.1. ROS: Caracterização, formação e ação biológica  

 

 A oxidação é uma transformação química que envolve a cedência de um ou mais 

eletrões de uma espécie designada de espécie oxidada ou agente redutor para uma segunda 

espécie que aceita esses eletrões e dessa forma se reduz, designada de espécie reduzida 

ou agente oxidante. Em alguns processos de oxidação redução, muitos deles envolvendo 

o oxigénio e substâncias químicas contendo o oxigénio, o processo de redução do 

oxigénio leva à formação de espécies químicas apresentando um eletrão desemparelhado 

originado um espécie radicalar ou também designada de radical livre. 

Os radicais livres são agentes muito reativos, quando nestas moléculas o oxigénio 

é o átomo contendo um eletrão desemparelhado temos as designadas espécies reativas de 

oxigénio (ROS)2 (Yehye et al., 2015). Estas espécies são importantes para a fisiologia 

humana, em baixas concentrações então envolvidas na resposta celular a agentes nocivos, 

como na defesa contra agentes infeciosos (Valko et al., 2007). Quando estas espécies 

estão em excesso as células ficam sujeitas a stresse oxidativo, este ocorre quando os 

mecanismos homeostáticos falham e a produção de radicais livres está para além da 

capacidade do organismo se defender contra estes, ocorrendo assim danos na célula 

(Rahal et al., 2014).   

 Existes várias formas de ROS, tais como os radicais: hidroxilo (HO•−), 

superóxido (O2
•−), peroxila (ROO•), alcoxilas (RO•) e óxido nítrico (NO•) (Yehye et al., 

2015). A nível celular a formação de ROS ocorre na mitocôndria, nos lisossomas, nos 

peroxissomas, no núcleo, no retículo endoplasmático, na membrana plasmática e no 

citoplasma, através de auto-oxidação de alguns componentes celulares, através da 

atividade de algumas enzimas citoplasmáticas e membranares e através das oxidases 

presentes no processo de transporte de eletrões na mitocôndria havendo uma continua 

formação de ROS (Azevedo et al., 2010).   

As espécies reativas de oxigénio para além da sua origem endógena (metabolismo 

celular) pode ter uma origem exógena sendo por exemplo a poluição ambiental, a radiação 

solar, a nutrição, entre outros (Sies, 2018). 

                                                 
2 No caso de o eletrão desemparelhado estar num átomo de nitrogénio/azoto (N) temos as RNS (espécies 

reativas de nitrogénio/azoto).  
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As ROS podem atuar no DNA, nuclear e no mitocondrial, originando vários 

processos como quebras de cadeia (simples ou dupla), deleções e outras que podem levar 

à ocorrência de mutações. Na mitocôndria, pela sua proximidade à fonte primária de 

formação de ROS e pela baixa capacidade de reparação em comparação com o DNA 

nuclear. As ROS podem provocar a oxidação dos ácidos gordos insaturados, do conteúdo 

proteico celular, da membrana celular ocorrendo peroxidação e da mitocôndria ocorrendo 

influxo de cálcio, edema e lise mitocondrial. Estas alterações oxidativas levam a 

deficiências funcionais, levado a alterações fisiologias, provocando várias patologias 

(Rahal et al., 2014).     

 

1.5.2. Doenças associadas ao stresse oxidativo: Diabetes, cancro e 

inflamação  

1.5.2.1. Diabetes e stresse oxidativo  

 

A diabetes é uma doença multifatorial, sendo o aumento de ROS associado a uma 

diminuição da capacidade antioxidante uma das origens apontadas por vários 

investigadores. Um aumento de glucose no sangue é diretamente uma causa de aumento 

de ROS, ocorrendo por vários mecanismos, sendo eles: i) a via do poliol; ii) aumento de 

formação de produtos finais de glicosilação avançada (AGEs); iii) ativação da proteína 

cinase C (PKC); iv)  superprodução de superóxido pela cadeia transportadora de eletrões 

mitocondrial (Rains and Jain, 2011). Na primeira via (via do poliol) a glucose em excesso 

é reduzida ao sorbitol via aldose redutase (não tendo grande afinidade para a glucose em 

baixas concentrações) dependente de NADPH, de seguida o sorbitol é oxidado a frutose, 

pela enzima sorbitol desidrogenase, com NAD+ reduzido a NADH. Nesta via há um 

aumento da atividade enzimática, diminuindo assim os níveis de NADPH, sendo este 

necessário para a produção de glutationa (GSH, antioxidante endógeno), 

consequentemente há uma diminuição da capacidade antioxidante intracelular, 

aumentando consequentemente os níveis de ROS. Com a formação de NADH, através da 

NADH oxidase há também um aumento de ROS (Rains and Jain, 2011; Tang et al., 2012).  

 Na via de formação de AGEs, estes são formados através da ligação covalente de 

grupos aldeído ou cetona de açucares redutores e produtos de degradação como o glioxal 

e metilglioxal com grupos amina livres das proteínas (maioritariamente a cadeia lateral 

dos resíduos lisina), formando uma base de Schiff que posteriormente se rearranja a uma 
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cetoamida mais estável designado de (produto Amadori). Este pode ser convertido em 

AGEs ou sofrer auto-oxidação formando moléculas reativas, estas espécies atuam no 

recetor para produtos finais de glucalização avançada  (RAGE, presente em vários 

tecidos, recetor de moléculas pró-inflamatórias) ativando a NADPH oxidase, aumentando 

o teor em ROS (Rains and Jain, 2011). 

A via de ativação da PKC, pode contribuir diretamente ou indiretamente para a 

produção de ROS. Quando há hiperglicemia, há um aumento de fosfato intermediário 

glicolítico de di-hidroxiacetona (DHAP) reduzindo-se posteriormente a glicerol-3-

fosfato, aumentando a síntese de diacil glicerol (DAG), ativando a PKC, esta também 

pode ser ativa indiretamente a partir das outras vias indicadas anteriormente. A PKC é 

um ativador da NADPH oxidase, e de outras vias metabólicas, aumentando assim os 

níveis de ROS (Rains and Jain, 2011).  

 O excesso de glucose leva a um aumento da produção de superóxido através da 

cadeira transportadora de eletrões, pois durante a glicólise há formação de NADH e 

piruvato, o piruvato de seguida forma NADH e FADH, estes fornecem eletrões à cadeia 

transportadora de eletrões em elevada quantidade, estes são doados ao oxigénio, 

formando superóxido em elevados níveis (Rains and Jain, 2011). 

 As ROS também levam as células a criar resistência à insulina, através da indução 

da fosforilação de serina/ treonina pelo IRS (substrato do recetor de insulina), da 

perturbação da redistribuição celular dos componentes de sinalização da insulina, 

diminuição da transcrição do gene GLUT4 e alterações da atividade mitocondrial (Rains 

and Jain, 2011).    
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Figura 1.7: Representação esquemática dos vários mecanismos do aumento de ROS em hiperglicemia; 

(G-6-P): Glicose-6-fosfato; (F-6-P): Frutose-6-fosfato; (F-1,6-bis-P): Frutose-1,6-bisfofato; (GA3P): 

Gliceraldeído 3-fosfato; (TPI): Triose-fosfato isomerase; (DHPA): Fosfato de di-hidroxiacetona; 

(AGEs): Produtos finais de glicolisação avançada; (G-3-P): Glicerol-3-fosfato; (DAG): Diacil glicerol; 

(PKC): Proteina cinase C; (G-3-P DH): Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase; Adaptado de: (Tang et 

al., 2012) 

1.5.2.2. Cancro e stresse oxidativo  

 

O metabolismo elevado das células cancerígenas está associado a um aumento das 

espécies reativas de oxigénio (ROS), mas este aumento é menos tóxico para estas células 

do que para as células normais, pois com o aumento da sua taxa metabólica e da sua 

proliferação, as células tumorais não são tão afetadas pelos danos dos ROS como as 

células normais. As alterações genéticas do cancro também modulam a produção de 

antioxidantes específicos, conseguindo assim não ser afetadas pelas ROS (Sosa et al., 

2013).   

Uma das formas de relacionar o stresse oxidativo e o cancro é através da via Nrf2-

Keap1, esta tem duplo papel no cancro, quando os níveis de ROS são baixos, esta protege 

as células contra danos no DNA, inibindo a iniciação tumoral. Quando há um nível de 

ROS elevado, sendo já uma célula cancerígena, a proteína Nrf2 entra no núcleo, pois a 

cisteína que era responsável pela ligação com a proteína repressora foi oxidada, havendo 

a ligação da proteína Nrf2 a elementos responsivos a antioxidantes, aumentando assim os 

níveis de antioxidantes, protegendo a célula cancerígena da apoptose (Milkovic et al., 

2017) (Schieber and Chandel, 2014).  
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Uma das vias mais importantes relacionadas com o cancro e o stresse oxidativo é 

a via Ras, esta via contém proteínas que participam na sinalização celular. Quando há 

alteração do gene Ras em tumores, há um aumento da atividade enzimática NADPH 

oxidase, entre outros, aumentando a produção de ROS (Sosa et al., 2013).  

   

1.5.2.3-Inflamação e stresse oxidativo   

 

As espécies reativas de oxigénio mitocondriais são essenciais para a inflamação, 

estas atuam como segundos mensageiros em células do sistema imunitário, também estão 

presentes na ativação de recetores em macrófagos (nomeadamente: TLR (recetor Toll-

like); NRL (recetor NOD-like); RLR (recetor RIG-1-like)), consequentemente há um 

aumento de ROS através da enzima NADPH oxidase mitocondrial. A libertação de 

citocinas pró-inflamatórias (nomeadamente: interleucina-1 β, IL-1β; fator de necrose 

tumoral α, TNFα; interferão beta, IFNβ) é dependente da ativação do fator de transcrição 

AP-1 e ao fator de transcrição nuclear NF-kB (kappa B), que consequentemente liberta 

em excesso ROS e RNS (Działo et al., 2016) (Schieber and Chandel, 2014).  

 Quando os níveis de ROS estão normais, ocorre o descrito anteriormente, quando 

estes níveis baixam, as respostas imunes não são adequadas, o que leva à 

imunossupressão. Quando os níveis de ROS aumentam, há posteriormente um aumento 

da libertação de citocinas pró-inflamatórias contribuindo assim para a autoimunidade e 

doenças inflamatórias (Schieber and Chandel, 2014).  

       

1.5.3. Atividade antioxidante 

 

O corpo humano defende-se das ROS através de mecanismos antioxidantes que 

irão reduzir os danos causados por estes, atuando como eliminadores de ROS. Alguns dos 

agentes antioxidantes são enzimas endógenas (por exemplo superóxido dismutase) ou 

componentes endógenas não-enzimáticas (ex. glutatião) ou exógenas, como as vitaminas 

e compostos fenólicos provenientes da fruta, vegetais e outros alimentos (Yehye et al., 

2015). 
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A defesa antioxidante endógena de natureza enzimática engloba enzimas 

responsáveis pela neutralização de radicais livres, como por exemplo: a superóxido 

dismutase (SOD), a catalase (CAT), a glutationa peroxidase (GPx) e a glutationa redutase 

(GR) (Azevedo et al., 2010; Yehye et al., 2015). Os antioxidantes não enzimáticos têm 

como principal função a prevenção da oxidação, alguns encontram-se no sangue, como 

por exemplo a ceruloplasmina, ferritina, transferrina e albumina, sendo a sua função inibir 

a formação através da ligação de iões metálicos, como o ferro e o cobre (Mirończuk-

Chodakowska et al., 2018). Os antioxidantes exógenos não são produzidos no corpo, ou 

seja, têm que ser fornecidos pela dieta, como vitaminas, flavonoides, carotenoides, ácidos 

gordos, entre outros (Yehye et al., 2015).  

 

Os compostos fenólicos têm elevado poder antioxidante, dependendo do número 

e da posição dos grupos hidroxilo nestes compostos. Os antioxidantes fenólicos (AH) 

podem doar átomos de hidrogénio a radicais lipídicos (R•/RO•/ROO•) produzindo 

derivados lipídicos (RH/ROH/ROOH) e radicais antioxidantes (A•): R•/RO•/ROO• + AH 

→ A• + RH/ROH/ROOH, sendo estes mais estáveis e menos disponíveis a promover 

auto-oxidação. O radical antioxidante pode reagir em mais duas reações: RO• /ROO• +A• 

→ ROA/ROOA e ROO• + RH → ROOH + R• (Shahidi and Ambigaipalan, 2015). A 

atividade antioxidante dos compostos fenólicos, deve-se à estrutura aromática da 

molécula, às ligações duplas conjugadas e à presença de grupos funcionais no anel. Estes 

compostos têm vários mecanismos de ação, podendo apresentar a sua ação pela inibição 

 

Figura 1.8: Esquema representativo da origem e da inibição da ROS, e possíveis consequências. 

Adaptado de: (Klaunig et al., 2010; Reuter et al., 2010). 
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da formação de ROS, o scavenging de ROS, a extinção de oxigénio singleto e a redução 

de iões metálicos e também a sua complexação (Działo et al., 2016). 

 

1.6-Inflamação   
 

A inflamação é uma resposta protetora por parte do sistema imunitário, a 

estímulos prejudiciais tais como danos nos tecidos, agentes patogénicos, substâncias 

químicas e doenças, eliminando células mortas e ativando os mecanismos de reparação 

dos tecidos (Fernando et al., 2016). A inflamação pode ser de fase aguda ou fase crónica, 

na fase aguda é um processo breve que é resolvido espontaneamente, a fase crónica esta 

associada a doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, metabólicas, neuro-

degenerativas e cancro (Muszyńska et al., 2018).   

Durante uma infeção microbiana o estímulo inflamatório pode ser um 

lipopolissacarídeo (LPS) presente na membrana de bactérias (Wu et al., 2003) ou pelo 

interferão-𝛾 (IFN-𝛾) (Lim and Chew, 2015). Estas moléculas ligam-se a recetores 

membranares TLRs (Toll-like receptor) estimulando os macrófagos que desencadeiam 

uma série de eventos, tais como internalização das moléculas/organismos que estimulam 

os macrófagos, e ativação de recetores membranares que desencadeiam outros sinais 

intracelulares. Entre várias moléculas, os macrófagos produzem mediadores 

inflamatórios, tais como o óxido nítrico (NO), produto da ativação da enzima óxido 

nítrico sintase induzível (iNOS), citocinas inflamatórias (e.g. interleucinas, IL), espécies 

reativas de oxigénio (ROS), prostaglandinas G2 (PEG2) pela ativação da cicloxigenase-

2 (COX-2), entre outros (Lee et al., 2012). O NO é produzido em excesso pela iNOS em 

resposta a estímulos inflamatórios como o LPS (Bak et al., 2013). 

Agentes anti-inflamatórios, de origem natural ou sintética, são conhecidos por 

suprimir a expressão dos genes que induzem a expressão de COX-2, iNOS, entre outros, 

não havendo processos de inflamação, e não havendo a produção de PGE2 e NO, 

respetivamente (Hwang and Lim, 2014). 
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Figura 1.9: Ligação do LPS a recetores da membrana do macrófago e consequente estimulação de sinais 

intracelulares. A ligação do LPS (lipopolissacarídeo) ao TRL 4 (Toll-like receptor 4) aumenta o potencial 

de fosforilação das proteínas ERK (Cinases reguladas por sinais extracelulares), JNK (C-Jun NH2-

terminal cinase) e p38 (Proteína 38 kD da família das MAPK), por sua vez ativam o NF-kB (Fator 

nuclear kappa B) que sinalizando para o núcleo induz a síntese das enzimas COX-2 (cicloxigenase-2) e 

iNOS (óxido nítrico sintase induzível), com a produção de PGE2 (Prostaglandina G2) e NO (Óxido 

nítrico)  respetivamente. Ainda, a ação do LPS nos macrófagos tem-se verificado o aumento de TNF-α 

(Fator de necrose tumoral-α) e IL-6 (Interleucina 6), que também são mediadores pró-inflamatórios. 

Adaptado de: (Lee et al., 2012). 

 

1.6.1. Mediadores anti-inflamatórios 

 

A atividade anti-inflamatória promovida pelos compostos fenólicos, deve-se à 

regulação da produção de moléculas pró-inflamatórias por parte destes compostos (Zhang 

et al., 2011).   

 Existem vários mecanismos envolvidos na atividade anti-inflamatória por parte 

de compostos fenólicos, tais como a inibição de enzimas pró-inflamatórias (COX-2, LOX 

e iNOS), inibição da fosfatidilinositol-3-cinase (PI 3-cinase), tirosina cinase, fator nuclear 

kappa B (NF-kB) e proteína c-JUN, a ativação da fase II de enzimas antioxidantes e ainda 

a modulação de vários genes de sobrevivência celular (Santangelo et al., 2007).   
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Figura 1.10: Pontos de atuação dos polifenóis na cascata de inflamação (Ʇ); (MAPK): proteína cinase 

ativada por mitógeno  (IKB): inibidor kB; (Ub): ubiquitina; (IKK): Cinase IkB; (ERK): Cinases 

reguladas pelo sinal extracelular; (JNK): c-Jun cinases terminais N; (p38): p38 proteina cinase ativada 

por mitogénio; (MEK): MAPK cinase; (MAPKKK): MAPK cinase cinase; (IL-8): interleucina-8; 

(IFNγ): interferão-γ; (TNF-α): Factor-α de necrose tumoral; (IL-1β): interleucina-1 β; (IL-6) interleucina 

6; (iNOS): Óxido nítrico sintase induzível; (LOX): Lipoxigerase; (COX): Cicloxigerase; (AA): Ácido 

araquidónico; (PLA2): Fosfolipase A2. Adaptado de: (Santangelo et al., 2007).      

 

1.7-Diabetes 
 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença crónica, sendo caracterizado por 

hiperglicemia. Existem três categorias principais de DM: i) DM dependente de insulina 

tipo 1, é uma doença auto-imune, onde há destruição as células beta pancreáticas por parte 

das células T, causando deficiência absoluta na secreção de insulina; ii) DM tipo 2, 

envolve a combinação de deficiência relativa na secreção de insulina pancreática e a 

resistência a insulina, no qual as células não respondem a insulina produzida, aumentado 

constantemente a resistência a insulina e a disfunção das células beta pancreáticas; iii) 

diabetes gestacionais, ocorre em mulheres grávidas, sendo caracterizada pelo tamanho 

excessivo do feto (Chinsembu, 2018).    

 

1.7.1. Atividade antidiabética 

 

Muito sucintamente a diabetes pode ser definida por uma alteração do 

metabolismo dos hidratos de carbono, resultando na interação complexa de vários fatores 
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caracterizando-se por duas desordens principais: a diminuição (ou aumento) de insulina 

libertada pelo pâncreas (hipo-insulinemia ou híper-insulinemia) e pela resistência das 

células de vários órgãos à insulina (levando à hiperglicemia), podendo estes últimos ser 

devido a vários fatores, como genéticos, idade, obesidade e hiperglicemia durante a 

doença (Andreani et al., 2009).  

 Uma forma de diminuir a hiperglicemia é pela inibição (ou redução) da absorção 

de glicose, através da inibição das enzimas α-amilase e α-glucosidase presentes no trato 

digestivo (a primeira também na saliva embora de menor importância) (Elya et al., 2015).  

 

Figura 1.11: Esquema do funcionamento da absorção de glicose; A: Enzimas funcionais; B: Enzimas 

inibidas; Adaptado de:(Naveen and Baskaran, 2018). 

Outra forma de diminuição da hiperglicemia é a inibição da DPP4 (dipeptidil 

peptidase IV, serina protease localizada na superfície celular), esta é responsável pela 

degradação das incretinas. As incritinas são um grupo de hormonas gastrointestinais, 

maioritariamente GLP-1 (Glucagon like peptíde-1) e GIP (Polipeptídeo inibidor gástrico), 

responsáveis pela libertação de insulina do pâncreas, de uma forma dependente da 

glucose. Se a DPP4 for inibida, esta já não degrada as incretinas, permitindo uma 

libertação continua de insulina, combatendo a hiperglicemia (Andreani et al., 2009). 

 

 

1.7.2- Efeitos benéficos de compostos fenólicos nas células β pancreáticas  

 

As células β pancreáticas têm um papel fundamental no desenvolvimento da 

diabetes tipo 2 (DT2), no estado inicial desta doença (na fase silenciosa da patogénese da 

DT2), ou numa síndrome metabólica, estas células têm a capacidade de compensar a 
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resistência a insulina, aumentando assim a sua massa e a sua produção de insulina. 

Durante a transição para DT2 as células β pancreáticas são expostas a stresse metabólico 

e inflamatório, levando a perda de massa e a perda de função destas ao longo do tempo 

(Rebuffat et al., 2018).    

 Já o diabetes tipo 1 (DT1) é caracterizado por uma doença autoimune, no qual há 

destruição seletiva das células β pancreáticas, devido a capacidade compensatória deste 

tipo de células, os sintomas desta doença só são notáveis quando cerca de 80% das células 

estão disfuncionais (Yosten, 2018).      

 Alguns compostos fenólicos são benéficos para as células β pancreáticas. Estudos 

feitos demonstraram que em ensaios in vitro, a quercetina (extraída com acetato da casca 

da raiz de Allium ascalonicum), melhorou a secreção de insulina, e tem efeitos protetores 

do dano oxidativo pelo peróxido de hidrogénio nas células β pancreáticas. A 

administração por via oral de ácido gálico (extraído dos frutos de Terminalia bellerica) 

em ratos com diabetes induzido por estreptozotocina, melhorou a regeneração destas 

células danificadas (García-Pérez et al., 2017). A genisteína (isoflavona) tem um efeito 

importante nas células β pancreáticas, a ação desta isoflavona é atuar como novo agonista 

do AMP cíclico/ proteína cinase, e também induzir a expressão da proteína ciclina D1, 

que são reguladores do ciclo celular, melhorando a proliferação celular, aumentando 

assim o número de células β pancreáticas (Bahadoran et al., 2013).      

 

1.7.3- Efeitos benéficos de compostos fenólicos na glucotoxicidade  

 

Os compostos fenólicos têm vários mecanismos de ação para prevenir, ou 

diminuir a glutoxicidade. Através da inibição das enzimas α-amilase e α-glucosidase, 

estas quando inibidas, o amido não é clivado, posteriormente não sendo absorvidos pelo 

organismo, não havendo uma elevação dos teores de glucose no sangue, prevenindo assim 

a glucotoxicidade em caso de diabetes (Naveen and Baskaran, 2018). Quando estes 

compostos atuam nas células β pancreáticas danificadas, induzem aumento da secreção 

de insulina por parte destas células, aumentam a sua proliferação, diminuindo assim a 

glucose presente no organismo, diminuindo a glucotoxicidade (Hanhineva et al., 2010).  
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2. Objetivos  

 

Dado que atualmente vários alimentos são classificados de alimentos funcionais, é de 

elevado interesse perceber quais os mecanismos de ação dos componentes destes 

alimentosde forma a serem classificados de funcionais. Também é de interesse saber se 

os sub-produtos destes alimentos têm componentes com propriedades bioativas. Neste 

trabalho vamos usar a abóbora chila (C. ficifolia), polpa e casca separadamente de forma 

a responder aos seguintes objetivos específicos:  

➢ Preparar extratos hidro-etanólicos da polpa e da casca, com posterior 

fracionamento em duas frações (aquosa e metanólica), de cada extrato hidro-

etanólico; 

➢ Quantificação dos compostos fenólicos presentes nos extratos e nas respetivas 

frações, através de métodos colorimétricos nomeadamente: fenóis totais, orto-

difenóis e flavonóides. 

➢ Identificação de compostos fenólicos através de HPLC-DAD e HPLC-ESI-

MSn, permitindo também a quantificação dos principais compostos; 

➢ Avaliar o potencial antioxidante dos extratos usando ensaios in vitro através 

da inibição radicalar dos radicais: ABTS •+, HO• e NO•; 

➢ Testar os efeitos citotóxicos, anti-proliferativos e anti-inflamatórios, dos 

extratos, através de modelos celulares e perceber os mecanismos de ação; 

➢ Avaliar a ação dos extratos e respetivas frações no stresse oxidativo celular, 

na progressão normal do ciclo celular e na proteção mitocondrial, através de 

citometria de fluxo, utilizando sondas fluorescentes adequadas;  

➢ Avaliar a capacidade dos extratos na ação anti-diabeética, anti-envelhicimento 

e neuroprotetora, através de ensaios de inibição enzimática in vitro, usando as 

enzimas responsáveis por estas atividades.  
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3. Materiais e métodos 

3.1. Obtenção de extratos e seu fracionamento 

3.1.1. Material vegetal: abóbora chila, Cucurbita ficifolia Bouché  

 

A abóbora chila (C. ficifolia) foi colhida numa quinta (Latitude: 41.61638376 e 

Longitude: −6.88961493) no estado de madura (outubro 2017). A casca e a polpa foram 

separadas e liofilizadas separadamente a uma temperatura de −40°C e a uma pressão de 

500 mTorr, durante 2 semanas, obtendo-se assim a matéria seca, casca e a polpa, que 

foram posteriormente trituradas. 

 

3.1.2. Extratos de casca e de polpa de Cucurbita ficifolia Bouché  

 

A partir do material seco de abóbora de chila (Cucurbita ficifolia Bouché), polpa e 

casca, foi feita uma extração usando uma mistura água-etanol (20:80, v/v), ou solução 

hidro-etanólica. A 1 g de casca, ou de polpa, de C. ficifolia liofilizada e triturada foram 

adicionados 50 mL da mistura água-etanol. A mistura foi agitada durante uma hora, num 

agitador orbital, a 150 rpm, sendo de seguida centrifugada e filtrada. Ao sedimento foram 

adicionados mais 50 mL da solução hidro-etanólica, este procedimento foi repetido no 

total de 5 vezes, para permitir uma extração total dos compostos solúveis no solvente 

utilizado. Para finalizar, juntaram-se todos os sobrenadantes que foram posteriormente 

concentrados para um volume de 100 mL, utilizando um evaporador rotativo a pressão 

reduzida num banho-maria a 37°C. Após, concentração da amostra, esta foi congelada a 

−20°C sendo posteriormente liofilizada. Os dois extratos hidro-etanólicos (H.E) obtidos, 

o extrato H.E da polpa e o extrato H.E da casca, serão designados por (Polpa H.E e Casca 

H.E). Este procedimento foi repetido as vezes necessárias até ser obtida a massa de extrato 

necessária para os próximos passos. 

 

3.1.3. Fracionamento do extrato  

 

Para o fracionamento dos extratos acima obtidos, usou-se o método de extração em 

fase sólida, utilizando um cartucho C-18 (20 mL, coluna de sílica de fase reversa (SPE), 

Supelclean LC-18 (SUPELCO)). Esta foi ativada através da passagem de 125 mL de 
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metanol seguido de 125 mL de água ultrapura. Os extratos foram fracionados em duas 

frações, a fração aquosa (Fr. Aq.) e a fração metanólica (Fr. MeOH), para isso 1 g de cada 

extrato hidro-etanólico (de polpa e de casca) foi dissolvido em 140 mL de água ultrapura. 

Seguidamente foi feito o acerto do pH=2 com HCl a 1 M, centrifugaram-se as soluções e 

o sobrenadante foi aplicado ao cartucho previamente ativado. De seguida passaram-se 

125 mL de água ultrapura pelo cartucho, obtendo-se a fração aquosa, depois passaram-se 

125 mL de metanol, obtendo-se a fração metanólica. Cada solução utilizada para a eluição 

foi concentrada num evaporador rotativo a pressão reduzida num banho a 37°C até se 

obter um volume de 100 mL, as soluções foram congeladas a −20°C e liofilizadas. 

Obtiveram-se quatro extratos/frações distintos: i) Fração aquosa do extrato hidro-

etanólico da polpa (Polpa H.E/ Fr. Aq.); ii) Fração metanólica do extrato hidro-etanólico 

da polpa (Polpa H.E/ Fr. MeOH); iii) Fração aquosa do extrato hidro-etanólico da casca 

(Casca H.E/ Fr. Aq.); e, iv) Fração metanólica do extrato hidro-etanólico da casca (Casca 

H.E/ Fr. MeOH).  

 

3.2. Caracterização química dos extratos usando métodos 

colorimétricos 
 

3.2.1. Determinação dos fenóis totais 

 

O teor em fenóis totais presentes nas amostras (frações obtidas no ponto anterior) foi 

determinado usando o reagente de Folin-Ciocalteau (Singleton et al., 1999). Numa 

microplaca de 96 poços foram misturados 20 µL de amostra (1 mg/mL diluído em água 

destilada) com 25 µL do reagente de Folin-Ciocalteu, 6 min depois foram adicionados 75 

µL de Na2CO3 (a 7% em água, e ajustou-se o volume final para 300 µL com água 

destilada, de seguida a placa foi agitada suavemente. A placa foi incubada durante 2 h, 

no escuro, à temperatura ambiente. Após incubação, efetuou-se a leitura da absorvância 

a 765 nm usando um leitor de microplacas. O ensaio foi feito em triplicado e utilizou-se 

o ácido gálico como padrão. Os resultados são expressos em equivalentes de ácido gálico 

(GAE). 
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3.2.2. Determinação de orto-difenóis   

 

A determinação de orto-difenóis foi efetuada seguindo o protocolo de Mateos et al. 

(2001). Os extratos (60 µL; 1 mg/mL) foram misturados numa microplaca de 96 poços 

com 200 µL de molibdato de sódio (5% em etanol/H2O 1:1), tendo sido incubados durante 

25 min, no escuro à temperatura ambiente. Após incubação efetuou-se uma leitura da 

absorvância a 370 nm usando um leitor de microplacas. O ensaio foi feito em triplicado 

e utilizou-se ácido gálico como padrão. Os resultados são expressos em equivalentes de 

ácido gálico (GAE).   

 

3.2.3. Determinação de Flavonóides  

 

O teor total em flavonóides foi determinado através de um método colorimétrico 

usando cloreto de alumínio descrito por Moreno et al. (2000). Os extratos (30 µL; 1 

mg/mL) foram misturados numa microplaca de 96 poços com 180 µL de água destilada 

e 10 µL de uma solução de NaNO2 (5% em água), 6 minutos depois adicionou-se 20 µL 

de uma solução de AlCl3 (a 10% em água), incubou mais 6 minutos e depois adicionou-

se 60 µL de NaOH (4% em água), e agitou-se aplaca. Após 15 minutos de incubação, 

efetuou-se uma leitura a 510 nm num leitor de microplacas. O ensaio foi efetuado em 

triplicado e a catequina foi utilizada como padrão. Os resultados são expressos em 

equivalentes de catequina (CE). 

 

3.3. Caracterização da atividade anti-radicalar dos extratos 

3.3.1. Ensaio de “scavenging” do radical ABTS •±  

 

O ensaio do radical ABTS (ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolino-6-sulfônico)) 

foi utilizado para avaliar a capacidade dos extratos na eliminação dos radicais (Re et al., 

1999). Foi preparada uma solução de ABTS a 7,4 mM com 2,45 mM de persulfato de 

potássio na razão 1:1 sendo incubada no escuro durante 16 horas à temperatura ambiente. 

Esta solução foi diluída em metanol e a sua absorvência a 734 nm foi ajustada para 0,7. 

Numa microplaca com 96 poços foram misturados 10 µL de extrato com 190 µL da 

solução ABTS e, após incubação, durante 6 min, no escuro e à temperatura ambiente, 

efetuou-se uma leitura a 734 nm num leitor de microplacas. Os ensaios foram efetuados 
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em triplicado e o Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico) foi 

utilizado como controlo positivo.  

 

3.3.2. Ensaio de “scavenging” do radical HO• 

 

O potencial de eliminação de radicais hidroxilo dos extratos foi avaliado utilizando o 

método do ácido salicílico (Halliwell, 1978), adaptado as microplacas de 96 poços. A 

amostra (50 µL) foi adicionada a cada poço com um gradiente de concentração entre 0,5 

mg/mL e 0,03125 mg/mL, de seguida misturou-se 50 µL de uma solução de FeSO4 (6 

mM) e uma solução de peróxido de hidrogénio (6 mM). Para o ensaio com EDTA, o 

FeSO4 foi substituído por FeSO4-EDTA 1:1 (6 mM). A placa foi incubada durante 10 min 

à temperatura ambiente, de seguida foram adicionados 50 µL de uma solução de ácido 

salicílico-etanólico (6 mM) e incubou-se por mais 30 min à temperatura ambiente. A 

placa foi lida a 510 nm num leitor de microplacas.  

 

3.3.3. Ensaio de “scavenging” do radical NO• 

 

A capacidade de eliminação de óxido nítrico foi determinada pela reação de Griess 

Illosvoy (Rao, 1997). Numa microplaca de 96 poços foram misturados 60 µL de amostra 

(em diferentes concentrações) com 60 µL de nitroprussiato de sódio (10 mM, em PBS a 

pH=7,4). A placa foi incubada durante 150 min à temperatura ambiente e foram 

adicionados 60 µL de reagente de Griess (1% de sulfanilamida em 5% de ácido fosfórico 

e 0,1% de cloreto de naftiletilenodiamina 1:1). A placa foi incubada, durante 30 min no 

escuro à temperatura ambiente, e foi efetuada uma leitura desta a 546 nm num leitor de 

microplacas.  

 

3.4. Análise qualitativa e quantitativa do perfil fenólico dos 

extratos  

3.4.1. Análise qualitativa e quantitativa do perfil fenólico dos extratos 

por HPLC-DAD 

 

 Para análise da composição fenólica dos extratos foi utilizado o HPLC-DAD (do 

inglês: High-performance liquid chromatography system with a photodiode array 
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detector). Foi utilizada uma coluna C18 (Ace 5, tamanho de partícula 5 µm, 250 mm × 

4,6 mm; Advanced Chromatography Technologies, Escócia), tendo sido usados os 

seguintes solventes: A - 5% ácido fórmico e B - metanol, ambos com pureza de 99,9%. 

A eluição iniciou-se a 90% B e manteve-se isocrática na duração das análises, a 30°C, 

com fluxo de 1,0 mL/min, tendo sido injetado 50 µL de amostra. O detetor de foto-díodos 

registou a totalidade das gamas de comprimento de onda entre 240-600 nm. A análise 

quantitativa foi efetuada com o respetivo padrão de cada composto, exceto os compostos 

não identificados que foi efetuada com o padrão ácido gálico.  

 

3.4.2. Análise qualitativa e quantitativa do perfil fenólico dos extratos 

por HPLC-ESI-MSn 

 

 Para a separação e análise de compostos dos extratos por HPLC-MSn foi utilizado um 

sistema Thermo Scientific equipado com um Finnigan Surveyor Plus com um auto-

amostrador, detetor de fotodíodos, bomba e um LXQ Linear trap como detetor de 

espetrometria de massa e ionização por electrospray (espetrómetro de retenção de iões 

em modo negativo), em uma coluna Luna C18 (250×4,6 mm, 5 µm de tamanho de 

partícula). Os solventes foram: A-0,1% ácido fórmico e B- metanol, ambos com pureza 

99,9%. No esquema de gradiente linear (tempo em min; %B): (0; 10%), (10; 12%), (15; 

35%), (60; 65%), (68; 100%), 7 minutos a 100% para limpar a coluna (75; 100%), (80; 

10%) e 3 minutos a 10% para preparar a coluna para a próxima amostra, (83; 10%). A 

taxa de fluxo e o volume de injeção foi de 1 mL/min e 20 µL, respetivamente. As massas 

foram medidas numa gama de m/z=100 ate m/z=1000.  

 

3.5. Avaliação da capacidade de inibição enzimática in vitro 
 

Estes ensaios foram feitos em microplaca com 96 poços, adicionou-se o volume 

requerido de cada extrato (A: Polpa H.E/ Fr. Aq; B: Polpa H.E/ Fr. MeOH; C: Casca 

H.E/ Fr. Aq; D: Casca H.E/ Fr. MeOH) às diferentes concentrações (300, 150, 75 e 37,5 

µg/mL) e em triplicado.  
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3.5.1. Ensaio de inibição da acetilcolinesterase (AChE): 

 

O ensaio de inibição da AChE foi adaptado do método descrito por Aktumsek et 

al. (2013). Adicionou-se 50 µL de cada extrato (A, B, C e D) de seguida adicionou-se 

125 µL de DTNB (ácido 5,5'-ditiobis- (2-nitrobenzóico); 0,3 mM em 50 mM Tris-HCl, 

pH 8 contendo 0,1 M NaCl e 0,02 M MgCl26H2O) e 25 µL de iodeto de acetilcolina 

(ATCI; 1,5 mM). Depois de 2 min de incubação adicionou-se 25 µL de acetilcolinesterase 

(AChE; 0,026 U/mL, em 20 mM Tris-HCl, pH 7,5), a placa incubou durante 10 min a 

25°C e efetuou-se uma leitura da absorvância num leitor de microplacas a 405 nm. A 

percentagem (%) de inibição foi calculada de acordo com a equação: Inibição (%)= [(Abs 

controlo-Abs amostra)/(Abs controlo)]*100. 

 

3.5.2. Ensaio de inibição da tirosinase  

 

O ensaio de inibição da tirosinase foi adaptado ao método descrito por Orhan et 

al. (2012). Adicionou-se 25 µL de cada extrato (A, B, C e D), de seguida adicionou-se 80 

µL de tampão fosfato (50 mM, pH 6,8) e 40 µL de L-DOPA (2,5 mM). Depois de 2 min 

de incubação a 37°C, iniciou-se a reação através da adição de 40 µL de tirosinase (40 

U/mL, em tampão fosfato (50 mM, pH 6,5)). Incubou-se a microplaca durante 10 min a 

37°C e efetuou-se uma leitura num leitor de microplacas a 492 nm. A percentagem de 

inibição (%) foi calculada através da equação: Inibição (%)= [(Abs controlo-Abs 

amostra)/(Abs controlo)]*100. 

3.5.3. Ensaio de inibição da elastase 

 

Adicionou-se 50 µL de cada extrato (A, B, C e D), de seguida adicionou-se 160 

µL de tampão Tris-HCl (0,2 mM, pH 8) e 20 µL de N-(metoxissuccinil)-Ala-Ala-Pro-

Val-4-nitroanilida (0,8 mM em tampão Tris-HCl). Depois de 10 min de incubação à 

temperatura ambiente, iniciou-se a reação através da adição de 20 µL de elastase (0,4 

U/mL) e a microplaca incubada durante mais 20 min. A leitura da absorvância das 

microplacas foi realizada num leitor adequado a 410 nm. A percentagem de inibição (%) 

foi calculada através da equação: Inibição (%)= [(Abs controlo-Abs amostra)/(Abs 

controlo)]*100. 
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3.5.4. Ensaio de inibição da α-amilase 

 

Para o ensaio de inibição da α-amilase, adaptado de Torres-Naranjo et al. (2016) 

adicionou-se 5 µL de cada extrato (A, B, C e D), de seguida adicionou-se 35 µL de PBS 

e 35 µL de uma solução de amido (0,05%, pH 7). Depois de 2 min de incubação a 37°C, 

adicionou-se 20 µL da solução de α-amilase (50 µg/mL) e incubou-se a placa durante 10 

min a 37°C, de seguida parou-se a reação adicionando 50 µL de HCl (0,1 M). De seguida 

adicionou-se 150 µL da solução de Lugol (I2 0,5 mM, KI 0,5 mM em água) e efetuou-se 

uma leitura num leitor de microplacas a 580 nm. A percentagem de inibição (%) foi 

calculada através da equação: Inibição (%) = [1−(ABS2−ABS1)/(ABS4−ABS3)*100]. 

No qual o ABS1 é a absorvância da solução que contém amostra, amido e amílase, o 

ABS2 é a absorvância da solução que contém apenas amostra e amido, ABS3 é a 

absorvância da solução que contém apenas amido e amílase e ABS4 é a absorvância da 

solução que contém apenas amido.   

 

3.5.5. Ensaio de inibição da α-glucosidase  

 

O ensaio de inibição da α-Glucosidase realizado de acordo com o descrito por 

Torres-Naranjo et al. (2016). Para a extração desta enzima, pesou-se 250 mg de extrato 

de acetona de intestinal de rato (em pó) e diluiu-se em tampão de fosfato de sódio (10 

mL; 0,1 M, pH=7,0). Levou-se a solução enzimática ao ultrassons, durante 30 segundos 

com uma pausa de 15 segundos, repetindo este ciclo 12 vezes, centrifugou-se a solução 

(5000 g, 20 min, 4°C) recolhendo-se o sobrenadante. Misturaram-se 100 µL de 

sobrenadante com 50 µL de extrato (A, B, C e D), incubando-se durante 10 min à 

temperatura ambiente. De seguida adicionou-se 50 µL de p-nitrofenil-α-D-

glucopiranósido (5 mM, em tampão fosfato de sódio), incubou-se a placa durante 30 min 

a 37°C e efetuou-se uma leitura de absorvância a 405 nm. A percentagem de inibição (%) 

foi calculada através da equação: Inibição (%)= [(Abs controlo-Abs amostra)/(Abs 

controlo)]*100. 
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3.6. Avaliação da ação dos extratos usando células em cultura  

3.6.1 Preparação de soluções stock e soluções a testar  

 

As amostras selecionadas para avaliação dos seus efeitos nas células em cultura 

foram pesadas e diluídas numa solução de dimetilsulfóxido (DMSO):H2O (1:4, v/v) de 

forma a obter uma concentração de 20 mg/mL de cada extrato. Estas foram 

posteriormente diluídas em meio de cultura sem soro para 100, 200, 500 e 750 µg/mL, 

ajustando-se a concentração de DMSO em todas as soluções para a maior concentração 

(sempre, inferior a 2% de forma a não induzir danos celulares (Da Violante et al., 2002). 

O meio de cultura sem soro foi preparado com meio de cultura base DMEM (Dulbeco`s 

Modified Eagles Medium, Gibco), suplementado com 2 mM de L-glutamina, antibióticos 

(200 U/mL Penicilina e 200 µg/mL Estreptomicina) e 1 mM de piruvato. Este meio base 

já contém 25 mM de glucose.  

 

 3.6.2. Culturas celulares: manutenção e manuseamento 

 

As linhas celulares utilizadas neste trabalho foram a HepG2 (linha derivada do 

carcinoma hepatocelular humana; ATCC, Rockville, MD, USA), a Caco-2 (linha 

derivada de adenocarcinoma do colon humano; Cell Line Service (CLS), Eppelheim, 

Germany), a RAW 264.7 (linha derivada de macrófagos de murganho, transformados 

com o vírus Abelson indutor de leucemia de murganho CLS, Eppelheim Germany), a 

HaCaT (linha derivada de queratinócitos humanos, CLS, Germany). 

As células foram mantidas em meio de cultura completo constituído por meio de 

base DMEM (Dulbeco`s Modified Eagles Medium, Gibco), contendo vermelho de fenol, 

25 mM de glucose e 0,1 g/L de piruvato, suplementado com 2 mM de L-glutamina, 10% 

(v/v) de soro fetal bovino (FBS) e antibióticos (200 U/mL Penicilina e 200 µg/mL 

Estreptomicina), numa incubadora (Binder) a 37°C com atmosfera 5% CO2/ 95% ar e 

humidade controlada, no laboratório de Biologia Celular e Bioenergética do 

Departamento de Biologia e Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(DeBA-UTAD).  

As linhas celulares foram sempre manipuladas em condições assépticas numa 

camara de fluxo laminar, classe I (Faster, B-EN 2004) para prevenir uma possível 
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contaminação celular, usando material descartável, estéril de origem ou esterilizado por 

autoclavagem.  

 

3.6.3. Avaliação da viabilidade celular usando o indicador Alamar Blue 

 

Este ensaio consiste na utilização o Alamar blue (AB), um indicador de 

viabilidade celular. O AB é um indicador sensível à oxidação-redução mudando de cor 

após a sua redução pelas células vivas, sendo a redução do AB mediada por enzimas 

mitocondriais, citosólicas e microssomáticas (Hamid et al., 2004; Gonzalez and Tarloff, 

2001). A componente principal do AB (resazurina; azul com absorvância a 620 nm) é 

reduzida formando-se resorufina (rosa-avermelhado com absorvância a 570 nm). 

Atendendo a que as células Caco-2, HaCaT e HepG2 crescem aderentes aos 

frascos de cultura (T25, Scientific, Orange), formando monocamadas ou agregados (no 

caso da linha celular HepG2), é necessário proceder à sua individualização para preparar 

os ensaios de cultura in vitro. Após remoção do meio de cultura, as células foram lavadas 

com 1 mL de solução Versene (Gibco, Alfagene), e adicionou-se 1 mL de solução de 

tripsina-EDTA a 0,05% (Severino et al. 2014).  

Após a tripsinização (dissociação das células aderentes por ação enzimática), 

procede-se à contagem das células individualizadas, usando um contador automático 

(TC10 automated cell counter; BIO-RAD, Amadora, Portugal). Para a contagem, uma 

alíquota de suspensão de células foi colocada numa lâmina de leitura (BIO-RAD, 

Portugal). Após determinado o número de células por mililitro de suspensão foram 

realizados cálculos de forma a proceder à diluição das mesmas para 5x104 células/mL, de 

forma a serem depositadas em microplacas de cultura de 96 poços (100 µL por poço), 

“seeding” ou sementeira, para adesão (mínimo de 24 h). 

As células RAW 264.7 crescem também aderentes as placas, mas a adesão é muito 

fraca pelo que a sua separação foi conseguida usando um raspador de células seguido de 

homogeneização com o auxílio de uma pipeta de Pasteur. O restante procedimento foi 

igual ao descrito anteriormente. 

Para testar o efeito dos extratos na viabilidade celular das células HepG2, Caco-

2, HaCaT e RAW 264.7, estas foram plantadas em microplacas de cultura de 96 poços 

como indicado anteriormente, deixando-as a incubar (para adesão às placas de cultura) 

por um período mínimo de 24 h.  
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Passado esse tempo, retirou-se o meio de cultura das células, e adicionaram-se as 

soluções preparadas anteriormente. As células foram expostas aos extratos por períodos 

de 24 ou 48 h. No fim de cada exposição, o meio de cultura com extrato foi removido, e 

foram de imediato adicionados 100 µL de solução AB diluída em meio de cultura sem 

soro e sem vermelho de fenol. 

 Após 4 h, da adição do AB, foi medida a absorvência, a 570 e 620 nm num 

espetrofotómetro de microplacas (Labsystems original Multiskan EX). Os ensaios foram 

realizados em quadruplicado.  

Os resultados foram analisados, calculando a percentagem (%) de redução do AB, 

utilizando a equação 1. Após cálculo da % de redução do AB para cada condição, os 

resultados foram normalizados relativamente ao grupo controlo (células não expostas a 

extratos, mas manuseadas do mesmo modo), e apresentados em % do controlo. 

 % 𝒓𝒆𝒅𝒖çã𝒐 𝑨𝑩 =
(𝛆𝒐𝒙 𝛌𝟐)(𝑨𝛌𝟏)−(𝛆𝒐𝒙 𝛌𝟏)(𝑨𝛌𝟏)

(𝛆𝒓𝒆𝒅𝛌𝟏)(𝑨′𝛌𝟐)−(𝛆𝒓𝒆𝒅𝛌𝟐)(𝑨′𝛌𝟏)
× 𝟏𝟎𝟎     Eq 1 

Na equação 1, ελ1 e ελ2 representam o coeficiente de extinção molar de AB a 570 

e 620 nm, respetivamente, no estado oxidado (εox) e reduzido (εred). Aλ1 e Aλ2 representam 

a absorvência da amostra a 570 e 620 nm, respetivamente. A’λ1 e A’λ2 representam a 

média da absorvência do controlo a 570 e 620 nm, respetivamente.  

 

3.6.4. Avaliação da atividade anti-inflamatória  

 

Para avaliar as propriedades anti-inflamatórias dos diferentes extratos, usaram-se 

diferentes concentrações de cada extrato e a linha celular de macrófagos, RAW 264.7, 

que liberta NO para o meio circundante quando exposta a agentes indutores de 

inflamação. Após individualização e contagem das células (procedimento igual ao 

descrito anteriormente (3.6.3) estas foram plantadas em microplacas de 96 poços, a uma 

densidade de 1x105 células/mL (100 µL por poço), durante pelo menos 24 h para adesão 

e estabilização. Após este período, as células foram expostas a quantidades não 

citotóxicas de cada extrato (25, 50, 75, 100 e 200 µg/mL), durante 24 h, na presença e na 

ausência de estímulo inflamatório usando o lipopolissacarídeo (LPS, 100 ng/mL, 

preparado em meio de cultura sem soro e sem vermelho de fenol), sob as mesmas 

condições. A acumulação de nitrito, um metabolito de óxido nítrico (NO) no meio de 

cultura foi medida pelo ensaio de Griesse (Grisham, Johnson, e Lancaster 1996). 

Resumidamente, 50 µL do sobrenadante do meio de cultura foram misturados com o 
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mesmo volume do reagente de Griesse (0,1% N-naftiletilenodiamina dihidrocloreto em 

H2O e 1% sulfanilamida em 5% H3PO4, misturados na proporção 1:1). Posteriormente, a 

mistura foi incubada, à temperatura ambiente, durante 10 min e depois foi medida a 

absorvância a 540 nm num leitor de microplacas Multiskan EX (Thermo Scientific, Porto, 

Portugal) contra um branco contendo só meio de cultura, como descrito anteriormente 

(Martins-Gomes et al., 2018; Coutinho, 2017)  

A quantidade de nitrito foi determinada a partir de uma curva padrão de nitrito de 

sódio (0-100 µmol/L) preparada em meio DMEM sem soro e sem vermelho de fenol.  

 

3.6.5. Avaliação da fragmentação do DNA, da despolarização 

mitocondrial e do conteúdo em ROS usando microscopia de 

fluorescência 

 

Nestes ensaios, pelas suas características de crescimento celular, aderentes e de 

crescimento em monocamada, usaram-se as células Caco-2. Estas foram plantadas em 

microplacas de 12 poços e após atingirem o crescimento adequado estas foram expostas 

a diferentes extratos (A, B, C e D) a diferentes concentrações (200, 300, 500 e 750 

µg/mL), durante 24 horas. Após este procedimento, de acordo com o pretendido, foram 

manuseadas de acordo com os seguintes procedimentos. No final as células foram 

observadas ao microscópio de fluorescência (Olympus IX51), usando o filtro adequado. 

De todos os ensaios foram obtidas fotografias, usando uma câmara CCD acoplada ao 

microscópio e um programa de aquisição de imagem Cell A^ (Doktorovová et al., 2014) 

  

3.6.5.1. Avaliação da ação dos extratos na fragmentação do DNA 

 

Para avaliar a fragmentação do DNA nas células Caco-2, pré-expostas aos 

diferentes extratos (A, B, C e D), usou-se a sonda fluorescente Hoescht 33342 (Invitrogen, 

Alfagene Portugal) diluiu-se em PBS a 5 µg/mL, adicionou-se às células e incubou-se 

durante 15 min no escuro à temperatura ambiente. As células  foram observadas e 

fotografadas num microscópio de fluorescência  acoplado a uma câmara CCD e foram 

fotografadas.  
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3.6.5.2. Avaliação da ação dos extratos no conteúdo em ROS intracelular  

 

 As células Caco-2 expostas a diferentes extratos (A, B, C e D) a diferentes 

concentrações (200, 300, 500 e 750 µg/mL) durante 24 horas. Após esta exposição, as 

células foram expostas à sonda fluorescente DCFDA (2′,7′-Diclorofluoresceina 

diacetato), diluída em meio de cultura sem soro (20 µM). Adicionou-se 300 µL de solução 

de DCFDA às células e, após incubação, durante 45 min na incubadora a 37°C 

(Doktorovová et al., 2014), estas foram observadas e fotografadas num microscópio de 

fluorescência (Olympus IX51) acoplado a uma camara CCD e foram fotografadas.  

 

3.6.5.3. Avaliação da ação dos extratos na despolarização mitocondrial 

 

 Células Caco-2 expostas a diferentes extratos (A, B, C e D) a diferentes 

concentrações (200, 300, 500 e 750 µg/mL), durante 24 horas, foram posteriormente 

incubadas com a sonda Rodamina 123 (50 nM) diluída em meio de cultura sem soro, a 

partir de uma solução stock preparada em DMSO), durante 2 horas, na incubadora a 37 

°C. Após incubação as células foram gentilmente lavadas com PBS, para remoção da 

solução de Rodamina 123, e, em cada poço, foram adicionados 300 µL de PBS, e foram 

observadas e fotografadas num microscópio de fluorescência (Olympus IX51) acoplado 

a uma camara CCD. 

 

3.6.6. Avaliação da ação dos extratos em vários parâmetros do 

metabolismo celular, usando citometria de fluxo e sondas fluorescentes 

 

Os ensaios de citometria de fluxo foram executadas utilizando mono ou dupla 

marcação, de células com sondas fluorescentes. A aquisição dos dados de citometria de 

fluxo foi realizada recorrendo a um citómetro de fluxo (BD AccuriTM C6; Becton 

Dickinson, CA, EUA), que adquiriu 10000 eventos, por amostra, bloqueados da ação da 

interferência de outros comprimentos de onda (gate compensation). A análise dos dados 

foi realizada com o software BD Accuri ™ C6, versão 1.0.264.21 (Becton Dickinson, 

CA, EUA). 

Estas células Caco-2, plantada em microplaca de 12 poços, foram expostas a 

diferentes extratos (A, B, C e D) a diferentes concentrações (200, 300, 500 e 750 µg/mL) 
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durante 24 h. Após 24 horas de exposição as células foram individualizadas por ação de 

tripsina. Após tripsinização, as células foram centrifugadas (5 min, a 500 g), após o que 

se removeu o sobrenadante e o sedimento foi ressuspenso em PBS. Cada amostra foi 

dividida por 3 tubos cónicos de 1,5 mL, e posteriormente, cada amostra foi exposta uma 

das seguintes sondas fluorescentes: DCFDA, para avaliação de ROS total intracelular; 

Laranja de Mercúrio (Mercury Orange), para avaliar o conteúdo intracelular em GHS 

total; e, DHPE-FITC, para avaliar a peroxidação lipídica. Às amostras incubadas com 

DCFDA e DHPE-FITC, foi-lhes também adicionado Iodeto de Propídio (PI) antes de 

iniciar o registo de citometria, para avaliar a viabilidade celular. 

 

3.6.6.1. Avaliação do conteúdo em GSH  

 

Para a quantificação da glutationa (GSH) utilizou-se a sonda Mercury Orange [1-

(4-cloromercuriofenil-azo-2-naftol)], laranja de mercúrio (Sigma Aldrich). As células 

foram expostas à sonda Mercury Orange (40 µM) durante 5 min, no escuro, à temperatura 

ambiente, efetuando-se de seguida a análise por citometria de fluxo (Domínguez-Perles 

et al., 2016).  

 

3.6.6.2. Avaliação da peroxidação lipídica utilizando a sonda DHPE-FITC  

 

Neste ensaio utilizou-se a sonda DHPE-FITC [(Fluoresceína-5-Tiocarbamoil)-

1,2-Di-hexadecanoil-sn-Glicero-3 Fosfoetanolamina], que na presença de produtos da 

peroxidação lipídica é quebrada, perdendo fluorescência. As células foram expostas 

DHPE-FITC (20 μM), durante 30 min, numa incubadora a 37°C. No final desta 

incubação, sempre que necessário, adicionou-se PI (50 μg/mL) efetuando-se de seguida 

a análise por citometria de fluxo (Domínguez-Perles et al., 2016).  

 

 

 

3.6.6.3. Avaliação do conteúdo em ROS total utilizando a sonda DCFDA 

 

 Para a quantificação de ROS intracelular total utilizou-se a sonda DCFDA. As 

células foram expostas à sonda DCFDA (20 μM), durante 40 min, numa incubadora a 
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37°C. Após incubação, cada amostra foi dividida em duas alíquotas, foram incubadas 

durante 20 min na presença (uma alíquota) e na ausência (a outra) de peróxido de 

hidrogénio (H2O2; 400 μM em PBS), numa incubadora a 37°C. De seguida, efetuando-se 

a análise por citometria de fluxo.   

 

3.6.6.4. Avaliação do potencial mitocondrial utilizando a sonda Rodamina 123 

 Para a análise do potencial de membrana mitocondrial utilizou-se a sonda 

Rodamina 123. As células foram expostas à sonda Rodamina 123 (50 nM) durante 2 

horas, numa incubadora a 37°C. Após incubação, efetuando-se a análise por citometria 

de fluxo. 

 

3.6.6.5. Avaliação da ação dos extratos nas várias fases do ciclo celular  

 

 Neste ensaio, após tripsinização das células (secção 3.6.6) e remoção da solução 

de tripsina por centrifugação, as células foram ressuspendidas com PBS gelado (~4ºC). 

Removeu-se o PBS, por centrifugação, e de seguida foram fixadas com EtOH:PBS (70:30 

v/v; previamente gelado a −20ºC), durante 2 horas a −20°C. Após fixação, as células 

foram centrifugadas, para remoção da solução de fixação, e ressuspensas em PBS. De 

seguida, adicionou-se uma solução para marcação de DNA (contendo PI, 50 µg/mL, e 

RNAse A, 50 µg/mL), incubou-se durante 30 minutos a 37 ºC e, de seguida, fez-se a 

análise por citometria de fluxo. 

   

3.7. Análise de dados e tratamento estatístico   
 

Todos os ensaios foram realizados pelo menos em triplicado (três ensaios 

independentes) e, por cada ensaio, realizaram-se quadriplicados.   

Os dados foram analisados estatisticamente por análise de variâncias bidirecional 

(em função do tempo e da concentração) (two-way ANOVA), seguidos dos testes de 

comparação de pares de Tukey e os dados foram expressos como média ± desvio padrão. 

As análises estatísticas foram realizadas usando o GraphPad Prim para Windows (Versão 

7) e as diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05 (95% de 

significância). Nalguns casos, que se encontram assinalados, considerou-se ainda 99% 

(p<0,01) e 99,9% (p<0,001) de significância.  
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4. Resultados e discussão  

4.1. Extração de bioativos de casca e polpa de Cucurbita 

ficifolia.  

4.1.1. Determinação do conteúdo em água da polpa e da casca 

 

 Após a colheita da Cucurbita ficifolia, a casca e a polpa desta foram separadas e  

foram removidas as sementes da polpa. Após pesagem da polpa e da casca, 

separadamente, estas foram liofilizadas em separado e pesadas depois da liofilização, 

obtendo assim o conteúdo em água de cada parte do fruto (Tabela 4.1).    

Tabela 4.1: Conteúdo em água da polpa e da casca da C. ficifolia, calculado pela diferença de peso antes e 

depois de liofilizados. 

Parte da C. ficifolia Conteúdo em água (%) 

Polpa 91,20 

Casca 80,80 

 

Na tabela 4.1 verificamos que há uma diferença entre a quantidade de água da 

polpa para a casca, sendo a polpa a que contém uma maior quantidade de água, isto poderá 

ser devido à própria fisiologia da planta, pois a função da casca é a proteção da polpa, 

sendo mais rija e fibrosa, contendo assim menos quantidade de água.  

 

4.1.2. Rendimento da extração e fracionamento 

 

 Após a liofilização, a polpa e a casca foram triturados em separado, e foram 

preparados dois extratos brutos através de agitação usando como solvente a mistura 

etanol:água (80:20), o extrato hidro-etanólico da polpa (Polpa H.E) e o extrato hidro-

etanólico da casca (Casca H.E). Depois da extração e liofilização dos extratos, foi 

calculado o peso do extrato, obtendo-se assim os rendimentos das extrações (Tabela 4.2).  

Tabela 4.2: Rendimento de extração, calculado após liofilização. Os resultados são apresentados pela 

média (n=3) ± S.D. A diferença entre as extrações é considerada significativa quando p<0,05 (*).   

Extratos Rendimento (%) p<0,05 

Polpa H.E 59,91 ± 5,22 
* 

Casca H.E 28,66 ± 1,03 
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 Os resultados apresentados na tabela 4.2, mostram que existe uma diferença 

significativa entre os valores calculados para o rendimento de extração da Polpa H.E em 

relação ao rendimento da extração da Casca H.E (p=0,0005), isto poderá indicar que a 

polpa tem maior quantidade de compostos solúveis na mistura EtOH/H2O ((80:20) %, 

v/v) do que a casca. Martins-Gomes et al. (2018) descreve que este tipo de extração hidro-

etanólica é exaustiva, sendo eficaz na extração de compostos fenólicos, conseguindo 

retirar ~99% dos compostos fenólicos presentes no material vegetal. 

 Após a liofilização os extratos brutos foram fracionados por extração em fase 

sólida, obtendo-se para cada um duas frações: fração aquosa (Fr.-Aq) e fração metanólica 

(Fr.-MeOH). Depois do fracionamento e liofilização das respetivas frações, foi calculado 

o rendimento destas (Tabela 4.3).  

Tabela 4.3: Rendimentos dos fracionamentos, calculado após liofilização. Os resultados são apresentados 

média (n=3) ± S.D. A diferença entre os rendimentos do fracionamento da polpa ou da casca quando p<0,05 

(*). 

Extratos fracionados Rendimento (%) p<0,05 

Polpa H.E/ Fr.-Aq 93,26 ± 4,69 
* 

Polpa H.E/ Fr.-MeOH 2,91 ± 0,44 

Casca H.E/ Fr.-Aq 99,62 ± 0,55 
* 

Casca H.E/ Fr.-MeOH 6,08 ± 1,60 

  

Os resultados apresentados na tabela 4.3, mostram que os rendimentos das frações 

aquosas, dos extratos da polpa e da casca, são significativamente maiores que as frações 

metanólica de ambos os extratos (p<0,0001), indicando que os compostos presentes nos 

extratos são maioritariamente solúveis em água. 

Dado que a casca da abóbora chila é considerada um subproduto e a polpa um 

alimento, a apresentação e discussão dos resultados será dividida em duas secções, a dos 

resultados obtidos para a caracterização dos extratos de polpa e suas bioatividades, de 

forma a contribuir para a valorização deste alimento como alimento funcional, e de 

seguidas serão apresentados os resultados relativos à casca com vista à valorização destes 

subprodutos.   
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4.2. Caracterização dos extratos hidro-etanólicos da polpa e 

suas bioatividades 

4.2.1. Determinação de fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides  

 

Os resultados obtidos para os fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides, das 

diferentes frações do extrato hidro-etanólico da polpa estão apresentados na figura 4.1 e 

na tabela 4.4.    
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Figura  4.1: Quantificação de (A): Fenóis totais; (B): Orto-difenóis; (C): Flavonóides; (1): Resultado 

em mg/g de extrato fracionado; (2): Resultado em mg/g de polpa liofilizada; GAE: Equivalente de ácido 

gálico; CE: Equivalente de catequina. Os resultados são apresentados pela média ± S.D. A diferenças 

são consideradas significativas quando p<0,05 (*). 

 

Na figura 4.1 e na tabela 4.4 verificamos que o conteúdo em fenóis totais nas 

frações aquosa e metanólica do extrato hidro-etanólico da polpa é semelhante (p=0,0663), 

isto também se verifica para o conteúdo em orto-difenóis (p=0,7169), não sendo as 

diferenças obtidas estatisticamente significativas (p<0,05). Já o conteúdo em flavonóides 
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na fração metanólica do extrato hidro-etanólico apresenta-se ligeiramente superior, mas 

estatisticamente significativo, em relação à fração aquosa (p=0,0390). 

Tabela 4.4: Conteúdo em fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides, representados em extrato fracionado e 

em abóbora liofilizada; GAE: Equivalente de ácido gálico; EC: Equivalente de catequina; Os resultados 

são apresentados pela média (n=3) ± S.D. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05 (*).   

Extratos 
Conteúdo em fenóis totais (mg 

GAE/g de extrato fracionado) 

Conteúdo em fenóis totais (mg 

GAE/g de polpa liofilizada) 

Polpa H.E/ 

Fr. Aq 
51,40 ± 0,36 

 

28,71 ± 0,20 

* 
Polpa H.E/ 

Fr. MeOH 
58,15 ± 4,65 1,01 ± 0,08 

 
Conteúdo em orto-difenóis (mg 

GAE/g de extrato fracionado) 

Conteúdo em orto-difenóis (mg 

GAE/g de polpa liofilizada) 

Polpa H.E/ 

Fr. Aq 
252,19 ± 17,83 

 

140,89 ± 9,96 

* 
Polpa H.E/ 

Fr. MeOH 
257,55 ± 15,84 4,49 ± 0,28 

 
Conteúdo em flavonóides (mg 

CE/g de extrato fracionado) 

Conteúdo em flavonóides (mg 

CE/g de polpa liofilizada) 

Polpa H.E/ 

Fr. Aq 
115,34 ± 6,28 

* 

64,44 ± 3,51 

* 
Polpa H.E/ 

Fr. MeOH 
132,60 ± 7,64 2,31 ± 0,13 

 

   

Quando os valores são apresentados em mg por grama de polpa liofilizada, 

verificam-se diferenças significativas entre as diferentes frações quer no conteúdo em 

fenóis totais, quer em orto-difenóis e flavonóides (p<0,0001), pois o rendimento do 

fracionamento é significativamente mais elevado na fração aquosa que na fração 

metanólica (Tabela 4.3), justificando-se assim os valores significativamente mais 

elevados para o conteúdo em compostos fenólicos por grama de abóbora liofilizada, na 

fração aquosa. 

Como não existem dados na literatura para a espécie de abóbora utilizada neste 

estudo, estes valores serão comparados com os de outras espécies de Cucurbita. Blanco-

Díaz et al. (2015), utilizaram extratos metanólicos a 80% da polpa de C. pepo, plantada 
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em diferentes locais (Espanha, Isarael e Estados Unidos), sujeita a diferentes tratamentos 

durante o crescimento, quantificaram o teor em fenóis totais da polpa de cada abóbora, e 

verificaram que os valores variaram entre 1,98 e 5,49 mg de GAE/g de peso fresco de 

polpa da C. pepo, em comparação com os resultados obtidos neste estudo (Tabela 4.4), 

verificamos que o conteúdo em fenóis totais da polpa de C. ficifolia, estão dentro do 

intervalo dos da polpa de C. pepo. Deng et al. (2013), quantificou o teor em fenóis totais 

da polpa de duas espécies diferentes, a Cucurbita pepo e a Cucurbita moschata L., após 

uma extração com tetra-hidrofurano, obtendo um teor em fenóis totais de 4,99 ± 0,29 mg 

GAE/g de peso fresco na C. pepo e 7,16 ± 0,15 mg GAE/g de peso fresco na C. moschata. 

Em comparação com os resultados obtidos (Tabela 4.4), o teor em compostos fenólicos é 

maior na C. pepo e na C. moschata que na C. ficifolia, isto poderá ser devido a vários 

fatores, como a natureza das diferentes espécies de Cucurbita, o solvente utilizado na 

extração e as condições edafoclimáticas e o stresse a que o fruto foi exposto durante o seu 

crescimento. 

Relativamente à quantificação de orto-difenóis e flavonóides não existem dados 

na literatura para comparar com os resultados obtidos para a polpa da C. ficifolia.  

 

4.2.2. Atividade antioxidante in vitro  

4.2.2.1. Capacidade de “scavenging” do radical ABTS•+  

 

 A capacidade de “scavenging” do radical ABTS•+ pela fração aquosa e metanólica 

do extrato hidroetanólico da polpa apresenta-se na figura 4.2 e na tabela 4.5.  

 

Na figura 4.2 e na tabela 4.5 observamos que a percentagem de inibição do radical 

ABTS•+, aumenta significativamente com o aumento da concentração de extrato a partir 

de 0,125 mg/mL no caso da fração metanólica (p<0,0001) e entre 0,125 e 0,25 mg/mL no 

caso da fração aquosa (p<0,0001) do extrato hidro-etanólico da polpa. Isto verifica-se, 

pois, com o aumento da concentração, o teor em compostos bioativos aumenta, sendo 

estes os responsáveis pela inativação de radicais livres, havendo assim um aumento da 

percentagem de inibição do radical ABTS•+. Verifica-se também um aumento 

significativo da percentagem de inibição do radical ABTS•+, na fração metanólica em 

relação à fração aquosa a partir de 0,125 mg/mL de ambas as frações (p<0,0001), com 

um máximo de inibição de 2,83 ± 0,45 % e de 10,46 ± 0,36 % para 0,5 mg/mL de 
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H.E/Fr.Aq e de H.E/Fr.MeOH, respetivamente. Como os fracionamentos foram efetuados 

com solventes diferentes, a fração metanólica poderá conter maior teor de compostos 

bioativos que a fração aquosa, verificando-se assim o aumento da capacidade de captação 

de radicais ABTS•+ na fração metanólica (Tabela 4.5, Figura 4.2). 

 

 

Tabela 4.5: Capacidade de ”scavenging“ do radical ABTS•+. Os resultados são apresentados pela média 

(n=3) ± S.D. 

Extrato 
Concentração do 

extrato (mg/mL) 

Percentagem (%) de 

inibição do radical 

ABTS•+ 

mM 

Equivalentes 

de Trolox/ g 

de extrato 

Polpa H.E / Fr.Aq 

0,03125 1,49 ± 0,00 

0,073 ±0,010 

0,0625 1,24 ± 0,00 

0,125 1,11 ± 0,36 

0,25 2,65 ± 0,18 

0,5 2,83 ± 0,45 

Polpa H.E / 

Fr.MeOH 

0,03125 1,24 ± 0,18 

0,250 ± 0,024 

0,0625 1,43 ± 0,09 

0,125 3,22 ± 0,27 

0,25 5,89 ± 0,07 

0,5 10,46 ± 0,36 
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Figura 4.2: Capacidade de “scavenging“ do radical ABTS•+, representada por % inibição do radical vs 

concentração dos extratos (mg/mL); Letras diferentes indicam diferença significativa entre 

concentrações do mesmo extrato (letras minúsculas Polpa H.E./Fr.Aq e letras maiúsculas Polpa 

H.E./Fr.MeOH); (*) indica diferenças significativas entre a mesma concentração dos diferentes extratos. 

Os resultados são apresentados pela média (n=3) ± S.D. As diferenças são consideradas significativas 

quando p<0,05. 
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4.2.2.2. Capacidade de “scavenging” do radical HO•  

 

 Na Figura 4.3 e na Tabela 4.6 verificamos que a percentagem de inibição do 

radical HO•, aumenta significativamente com a concentração do extrato aumenta de 

0,0625 mg/mL para 0,125 mg/mL (p=0,0007) e de 0,25 mg/mL para 0,5 mg/mL 

(p=0,0003) no caso da Fr.Aq. Verifica-se também um aumento significativo quando a 

concentração da Fr.MeOH do extrato hidro-etanólico da polpa aumenta de 0,03125 

mg/mL para 0,0625 mg/mL (p=0,0017) e de 0,125 mg/mL até 0,5 mg/mL (p<0,0001). A 

razão deste o aumento da concentração de extrato deve-se ao aumento do teor de 

compostos bioativos, responsáveis pela captação de radicais livres como o HO•. Verifica-

se também um aumento significativo da percentagem de inibição do radical HO•, na Fr.-

MeOH em relação a Fr.-Aq. a partir de 0,25 mg/mL de ambas as frações (p<0,001), com 

um máximo de inibição de 33,66 ± 0,88 % para 0,5 mg/mL na fração aquosa e 44,88 ± 

1,52 % na fração metanólica do extrato hidro-etanólico da polpa. Estas diferenças 

significativas devem resultar da diferença de solventes utilizados no fracionamento, a 

fração metanólica poderá conter maior teor em compostos bioativos, havendo assim uma 

maior % de inibição do radical HO•.  
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Figura 4.3: Capacidade de “scavenging“ do radical HO•, representado por % inibição do radical vs 

concentração dos extratos; Letras diferentes indicam diferença significativa entre concentrações do 

mesmo extrato (letras minúsculas Polpa H.E./Fr.Aq e letras maiúsculas Polpa H.E./Fr.MeOH); (*) indica 

diferenças significativas entre a mesma concentração dos diferentes extratos. Os resultados são 

apresentados pela média (n=3) ± S.D. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 
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Tabela 4.6: Capacidade de ”scavenging“ dos extratos para o radical HO•. Os resultados são apresentados 

pela média (n=3) ± S.D. 

Extrato 
Concentração do 

extrato (mg/mL) 

Percentagem (%) de inibição do 

radical HO• 

Polpa H.E / Fr.Aq 

0,03125 22,21 ± 0,30 

0,0625 24,39 ± 1,60 

0,125 29,36 ± 0,36 

0,25 28,31 ± 0,92 

0,5 33,66 ± 0,88 

Polpa H.E / Fr.MeOH 

0,03125 22,44 ± 1,29 

0,0625 26,80 ± 1,26 

0,125 29,53 ± 0,97 

0,25 34,48 ± 0,56 

0,5 44,88 ± 1,52 

 

 

4.2.2.3. Capacidade de “scavenging” do radical NO•  

 

A capacidade de “scavenging” do radical NO• foi avaliado, tendo-se obtido 

valores de percentagem de inibição de 0% para todas as concentrações testadas, 

concluindo-se assim que quer a fração aquosa quer a metanólica do extrato hidro-

etanólico da polpa não contêm compostos capazes de captar o radical específico NO•.  

 

4.2.3. Análise qualitativa e quantitativa do perfil fenólico dos extratos 

por HPLC-DAD e HPLC-ESI-MSn 

 

Os cromatogramas obtidos para a Fr.Aq. e para a Fr.MeOH do extrato hidro-

etanólico da polpa estão representados na figura 4.4 e a identificação de compostos 

encontra-se na tabela 4.7. 
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Figura  4.4: Cromatogramas obtidos no HPLC-DAD; (A): cromatograma do extrato Polpa H.E/ Fr.Aq; 

(B): cromatograma do extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH; (1): Luteolina-O-(?)-hexosídeo; (3): Isoramnetina-

(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-ramnosídeo. Os cromatogramas são relativamente à leitura de 280 nm.    

Observando os cromatogramas obtidos no HPLC-DAD (Figura 4.4.A e B), 

verificamos uma diferença notória entre os cromatogramas das duas frações. Uma dessas 

diferenças é que no cromatograma da Polpa H.E/ Fr. MeOH (Figura 4.4B) verificamos 

um maior teor em compostos que no cromatograma da Polpa H.E/ Fr. Aq (Figura 4.4A), 

isto deve-se à diferença de solventes usados no fracionamento. O metanol extrai mais 

compostos que são detetáveis por HPLC, o que não acontece com o solvente água, daí 

que o número de picos na fração aquosa é reduzido. 
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Tabela 4.7: Compostos identificados por HPLC-MS2, nas frações do extrato hidro-etanólico da polpa; RT: 

tempo de retenção; λ máx a 280 nm.   

Composto 
HPLC-DAD 

R.T. (min) 

HPLC-ESI 

R.T. (min) 

λ máx. 

(nm) 
[M-H]- MS2 

(1): Luteolina-(?)-

O-hexosídeo 
24,8 21,31 280; 314 447 [447]: 285 

(2): Não 

identificado  
25,87 - 295; 322 - - 

(3): Isoramnetina-

(?)-O-rutinosídeo-

(?)-O-ramnosídeo 

32,79 31,79 265; 353 769 

[769]: 737; 

623; 605; 503; 

315 

(4): Não 

identificado  
37,48 - 269 - - 

(5): Não 

identificado  
40,23 - 278 - - 

 

A identificação de compostos presentes no extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH foi 

efetuada a partir da fragmentação obtida por HPLC-ESI-MSn, os espetros de massa e a 

devida identificação da fragmentação encontra-se na figura 4.5. Observando os espetros 

de massa (Figura 4.5), identificam-se dois compostos, o primeiro é a Luteolina-(?)-O- 

hexosídeo com uma razão massa/carga (m/z) = 448, representado no cromatograma com 

o pico de m/z = 447, devido ao modo negativo, com uma fragmentação com perda de m/z 

= 162 (significando que há perda de um hexosídeo), e ficando m/z = 285 que representa 

a luteolina. Não se conseguindo identificar a posição exata do açúcar no flavonóide. O 

segundo composto identificado é a Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-ramnosídeo 

com uma razão massa/carga (m/z) = 770, apresenta duas fragmentações, uma com perda 

de m/z = 146, perdendo assim o ramnosídeo, e na segunda fragmentação há perda de m/z 

= 308, perdendo assim o rutinosídeo, o pico de m/z = 315, representa a isoramnetina. 

Também neste composto não se conseguem identificar as posições exatas dos açúcares 

no flavonóide, concluindo assim a presença deste composto. 
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Figura  4.5: Espetro de massa e fragmentação apresentada para cada composto; (1): Luteolina-(?)-O- 

hexosídeo; (3): Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-ramnosídeo. 
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Na fração metanólica do extrato hidro-etanólico da polpa, foram identificados 

dois compostos por HPLC-ESI-MSn. Contudo, não foi identificado nenhum composto na 

fração aquosa. A identificação foi facilitada pela análise do espetro de massas para 

identificação dos fragmentos. Verificou-se que as intensidades dos picos obtidas no 

cromatograma de HPLC-DAD são baixas, sendo, portanto, complicado a obtenção de 

bandas de absorção UV/Vis bem definidas para a identificação dos compostos. 

Em comparação com os resultados obtidos de fenóis totais, orto-difenóis e 

flavonóides, verificamos que no extrato Polpa H.E/ Fr. Aq, não há identificação de 

compostos fenólicos no HPLC, o que indica de podemos ter uma interferência nos 

métodos colorimétricos, ou um conjunto de compostos que não detetados no método 

utilizado em HPLC.      

 No entanto foi possível uma quantificação dos compostos presentes na Fr.MeOH 

do extrato hidro-etanólico da polpa da C. ficifolia, utilizado o HPLC-DAD e padrões de 

compostos puros. A quantificação encontra-se na Tabela 4.8, onde verificamos que o 

composto Luteolina-(?)-O-hexosídeo, identificado no extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH como 

(1), está presente em maior quantidade que a Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-

ramnosídeo (3). 

 

  

Tabela 4.8: Quantificação dos compostos presentes no extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH. Os resultados são 

apresentados pela média (n=3) ± S.D. 

Composto 
Concentração (µg/g de abóbora 

liofilizada) 

(1): Luteolina-(?)-O-hexosídeo 11,45 ± 0,23 

(2): Não identificado 85,2 ± 7,20 

(3): Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-

ramnosídeo 
0,26 ± 0,02 

(4): Não identificado 73,05 ± 23,20 

(5): Não identificado  65,91 ± 16,65 
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4.2.4. Avaliação da ação dos extratos em células em cultura   

4.2.4.1. Ação dos extratos na viabilidade celular  

 

 Com o objetivo de avaliar a ação dos diferentes extratos (Polpa H.E/ Fr. Aq e 

Polpa H.E/ Fr. MeOH) foram utilizadas quatro linhas celulares distintas (Caco-2, HaCaT, 

HepG2 e Raw 264.7), que foram expostas a concentrações diferentes, com exposição de 

24 ou 48 horas a cada extrato. 

Na Figura 4.6, apresentam-se os resultados da ação do extrato Polpa H.E/Fr.-Aq, 

na proliferação e viabilidade celular das diferentes linhas celulares, usando o indicador 

de metabolismo celular Alamar blue, que difunde através da membrana plasmática e uma 

vez no citoplasma de células metabolicamente ativas é reduzido mudando de cor (de azul 

para rosa), sendo assim usado para quantificar a viabilidade celular. 

Observando os resultados apresentados na Figura 4.6, verificamos para as células 

Caco-2 (Figura 4.6 A), que há uma ligeira diminuição da viabilidade celular com o 

aumento da concentração do extrato a partir de 200 µg/mL em relação ao controlo, para 

os dois tempos de exposição (24 e 48 horas), que embora ligeira é estatisticamente 

significativa (p=0,0002 controlo vs 200 µg/mL; p=0,0280 controlo vs 500 µg/mL e 

p<0,0001 controlo vs 750 µg/mL nas 24 horas de exposição), (p=0,0332 controlo vs 200 

µg/mL; p=0,0113 controlo vs 500 µg/mL e p<0,0001 controlo vs 750 µg/mL nas 48 horas 

de exposição). Verifica-se também uma diminuição da viabilidade celular nas células 

expostas a 500 µg/mL e a 750 µg/mL nos dois tempos de exposição (p<0,0001 para 

ambos tempos de exposição). Verifica-se uma diminuição significativa com o aumento 

do tempo de exposição a 750 µg/mL (p=0,0002), registando-se para as 24 h e 48 h de 

exposição uma viabilidade de 81,45 ± 1,72 % e de 72,17 ± 4,33 %, respetivamente, em 

relação ao controlo (células não expostas).  
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Figura  4.6: Ação da Fr.-Aq. do extrato H.E. da polpa na viabilidade celular usando o método de redução 

do Alamar Blue. Neste ensaio usaram-se as células: (A): Caco-2; (B): HaCaT; (C): HepG2; e (D): Raw 

264.7. Estas foram expostas durante 24 (barras a cinza claro) ou 48 (barras a cinza escuro) horas ao 

extrato Polpa H.E/ Fr.Aq a diferentes concentrações; Letras minúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações nas 24 horas (a, b, c e d); Letras maiúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações nas 48 horas (A, B, C e D); (*): diferença significativa entre 24 e 48 

horas na mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 

  Na Figura 4.6 B (células HaCaT), verificamos que há diminuição da viabilidade 

celular mais acentuada que nas células Caco-2 (Figura 4.6A), sendo estatisticamente 

diferente do controlo concentração do extrato a partir de 500 µg/mL e de 200 µg/mL, em 

relação ao controlo, nas 24 e 48 horas de exposição respetivamente (p<0,0001 todas as 

comparações vs controlo). Observa-se também uma diminuição significativa da 

viabilidade celular, com o aumento de concentração do extrato a partir de 200 µg/mL para 

as 24 horas de exposição (p<0,0001 para 200 µg/mL vs 500 µg/mL e p=0,0006 para 500 

µg/mL vs 750 µg/mL) e com o aumento de concentração do extrato a partir de 200 µg/mL 

nas 48 hora de exposição (p=0,0032 para 100 µg/mL vs 200 µg/mL; p=0,0025 para 200 

µg/mL vs 500 µg/mL e para 500 µg/mL vs 750 µg/mL). Verificamos que há uma 

diminuição significativa da viabilidade celular com o aumento do tempo de exposição, de 
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24 para 48 horas, a partir de 200 µg/mL (p<0,0001 para 200 µg/mL; p=0,0021 para 500 

µg/mL e p=0,0090 para 750 µg/mL). Obtendo-se assim os seguintes valores de 

viabilidade celular, 63,92 ± 2,37 % e de 52,22 ± 0,47 %, para a exposição a 750 µg/mL, 

durante 24 e 48 horas, respetivamente.  

 Na Figura 4.6 C (células HepG2), verifica-se um ligeiro aumento da viabilidade 

celular, em relação ao controlo para a exposição de 48 h a 100 µg/mL, embora 

estatisticamente significativo (p=0,0109). Há ligeira diminuição da viabilidade celular 

com o aumento da concentração do extrato, a partir de 500 µg/mL em relação ao controlo 

nos dois tempos de exposição (24 e 48 horas) (p=0,0319 para controlo vs 500 µg/mL e 

p<0,0001 para controlo vs 750 µg/mL nas 24 horas de exposição) e (p<0,0001 para 

controlo vs 500 µg/mL e p=0,0004 para controlo vs 750 µg/mL nas 48 horas de 

exposição). O efeito citotóxico deste extrato nas células HepG2 é nulo ou muito ligeiro 

para as concentrações mais elevadas, registou-se uma viabilidade de 88,51 ± 2,52 % para 

exposição a 750 µg/mL (24 horas exposição) e de 90,00 ± 2,66 % para 500 µg/mL nas 48 

horas de exposição.  

 Na Figura 4.6 D (células Raw 264.7) é onde verificamos a maior diminuição da 

viabilidade celular com o aumento da concentração do extrato, sendo mais notória a partir 

de 200 µg/mL até 500 µg/mL (24 horas de exposição; p<0,0001) e uma ligeira diminuição 

a partir de 100 µg/mL em relação ao controlo para 48 horas de exposição  (p<0,0001 

controlo vs 100 µg/mL; p=0,0197 controlo vs 200 µg/mL; p<0,0001 controlo vs 500 

µg/mL e p=0,0157 controlo vs 750 µg/mL, 48 horas de exposição). Nas 48 horas de 

exposição, há um ligeiro aumento na viabilidade celular, embora estatisticamente 

significativo, quando há aumento da concentrações de 100 µg/mL para 200 µg/mL 

(p=0,0140) e de 500 µg/mL para 750 µg/mL (p<0,0001). Quanto à ação do extrato 

dependente de tempo de exposição, verificamos uma ligeira diminuição da viabilidade 

com o aumento do tempo de exposição a 100 µg/mL (p=0,0029), contudo, a 200 µg/mL 

e a 500 µg/mL verifica-se um ligeiro aumento da viabilidade celular com o tempo de 

exposição (p<0,0001 para ambos). Registou-se um mínimo de viabilidade de 53,84 ± 5,66 

% e de 66,58 ± 2,82 %, para 500 µg/mL, às 24 e 48 horas de exposição, respetivamente. 

 Analisando assim os resultados obtidos no extrato Polpa H.E/Fr.-Aq, verificamos 

que nas células Caco-2, HaCaT e HepG2, o aumento da concentração do extrato leva a 

um aumento da citotoxicidade, que deve ser da responsabilidade do aumento dos 

compostos bioativos, diminuindo assim a viabilidade. O mesmo não se verificou nas 

células Raw 264.7, para todas as concentrações, isto pode acontecer devido a ação de 
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compostos nas células, que numa concentração pode prevalecer o efeito de um composto 

que ativa a apoptose, mas numa concentração mais alta a sua ação pode ser diminuída 

devido a ação de outro composto que tenha o mecanismo inverso na célula, aumentando 

assim a viabilidade celular. Na literatura não há estudos relativamente à ação de extratos 

da espécie C. ficifolia em culturas celulares, não podendo assim comparar resultados com 

a literatura.  

 

Na Figura 4.7 apresenta-se a ação do extrato Polpa H.E/Fr.-MeOH, na viabilidade 

celular, de diferentes linhas celulares.    
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  Figura  4.7: : Ação da Fr.-MeOH. do extrato H.E. da polpa na viabilidade celular usando o método de 

redução do Alamar Blue. Neste ensaio usaram-se as células: (A): Caco-2; (B): HaCaT; (C): HepG2; e 

(D): Raw 264.7. Estas foram expostas durante 24 (barras a cinza claro) ou 48 (barras a cinza escuro) 

horas ao extrato Polpa H.E/ Fr.Aq a diferentes concentrações; Letras minúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações nas 24 horas (a, b, c e d); Letras maiúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações nas 48 horas (A, B, C e D); (*): diferença significativa entre 24 e 48 

horas na mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05.    
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Observando os resultados da figura 4.7 A (células Caco-2), verificamos, que não 

existe nenhuma alteração (redução ou aumento) da viabilidade celular em relação ao 

controlo, nem dependente do aumento da concentração do extrato nem do tempo de 

exposição ao extrato (p>0,05).  

 Na Figura 4.7 B (células HaCaT), verificamos que há diminuição da viabilidade 

celular para exposição de 24 h a 100, 500 e 750 µg/mL, em relação ao controlo (p<0,0001 

controlo vs 100 µg/mL e controlo vs 500 µg/mL; p=0,0310 controlo vs 750 µg/mL), e na 

concentração de 100 e 750 µg/mL em relação ao controlo nas 48 horas de exposição 

(p<0,0001 controlo vs 100 µg/mL; p=0,0023 controlo vs 750 µg/mL). Observa-se 

também uma diminuição da viabilidade celular, com o aumento de contração do extrato 

de 200 µg/mL para 500 µg/mL (p<0,0001), há também um aumento da viabilidade celular 

com o aumento da concentração do extrato de 100 µg/mL para 200 µg/mL (p<0,0001) e 

de 500 µg/mL para 750 µg/mL (p=0,0024)  para as 24 horas de exposição. Nas 48 hora 

de exposição, verifica-se um aumento da viabilidade celular aumentando a concentração 

do extrato de 100 µg/mL para 200 µg/mL (p<0,0001) e uma diminuição da viabilidade 

celular com o aumento da concentração de 200 µg/mL para 750 µg/mL (p=0,0023). 

Verificamos que há um aumento da viabilidade celular com o aumento do tempo de 

exposição de 24 para 48 horas na concentração do extrato de 500 µg/mL (p=0,0001). O 

mínimo de % de células viáveis, de 71,92 ± 3,4 %, foi obtido para a exposição a 500 

µg/mL durante 24 horas e de 79,94 ± 4,73 % para 100 µg/mL para exposição de 48 horas.  

 Na Figura 4.7 C (células HepG2), verificamos um ligeiro aumento da viabilidade 

celular com o aumento da concentração de extrato a partir de 100 µg/mL em relação ao 

controlo nas 24 horas de exposição (p=0,0108 controlo vs 100µg/mL; p=0,0025 controlo 

vs 200 µg/mL; p<0,0001 controlo vs 500 µg/mL e p=0,0003 controlo vs 750 µg/mL). Nas 

48 horas de exposição, há também um ligeiro aumento da viabilidade em relação ao 

controlo para a exposição a 100 e 200 µg/mL (p=0,0007 controlo vs 100µg/mL e 

p=0,0051 controlo vs 200 µg/mL). Verifica-se um ligeiro aumento da viabilidade com o 

aumento da concentração do extrato de 100 µg/mL para 500 µg/mL (p=0,0138), nas 24 

horas de exposição ao extrato. E uma ligeira diminuição da viabilidade celular entre os 

tempos de exposição na concentração de 500 µg/mL (p=0,0026). 

 No Figura 4.7 D (células Raw 264.7), verificamos que há diminuição significativa 

da viabilidade celular com o aumento da concentração do extrato. Sendo notória a partir 

de 200 µg/mL (24 h e 48 h de exposição), em relação ao controlo (p<0,0001). Observa-
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se também uma ligeira diminuição significativa da viabilidade, para 200 µg/mL nas 24 

horas de exposição (p<0,0001 para 100 µg/mL vs 200 µg/mL, para 200 µg/mL vs 500 

µg/mL e para 500 µg/mL vs 750 µg/mL). Nas 48 horas de exposição, há uma diminuição 

significativa na viabilidade celular, quando há um aumento de concentrações de 200 

µg/mL para 500 µg/mL (p<0,0001). Verificamos que há um ligeiro aumento da 

viabilidade celular com o aumento de tempo de exposição, de 24 para 48 horas, a 200 

µg/mL (p=0,0065), mas a 500 µg/mL há uma diminuição significativa da viabilidade 

celular com o tempo de exposição (p<0,0001). Obtendo-se assim um mínimo de % de 

células viáveis, de 2,38 ± 3,82 % e de 0,00 ± 0,90 % para a exposição a 750 µg/mL durante 

24 e 48 horas, respetivamente. 

 Analisando assim os resultados obtidos para a ação do extrato Polpa H.E/Fr.-

MeOH na viabilidade celular, verificamos que estes são muito ativos nas células Raw 

264.7, para concentrações acima de 200 µg/mL, verificando-se que há aumento da 

citotoxicidade celular com a concentração, que deve dever-se ao aumento da 

concentração dos compostos fenólicos nos extratos sendo responsáveis pela morte 

celular, diminuindo assim a viabilidade. O mesmo não se verificou nas células HaCaT, 

havendo o aumento da viabilidade celular com o aumento de algumas concentrações, isto 

pode acontecer devido a ação de compostos nas células, que numa concentração pode 

prevalecer o efeito de um composto que ativa a apoptose, mas numa concentração mais 

alta a sua ação pode ser diminuída devido a ação de outro composto que tenha o 

mecanismo inverso na célula, aumentando assim a viabilidade celular. Nas células HepG2 

e nas Caco-2 a ação do extrato foi praticamente nula.  

 

4.2.4.2. Avaliação da atividade anti-inflamatória dos extratos 

 

 Com o objetivo de determinar o potencial anti-inflamatório dos extratos (Polpa 

H.E/Fr.-Aq e Polpa H.E/Fr.-MeOH) foi utilizada a linha celular Raw 264.7 (macrófagos 

de murganho) que em presença do lipopolissacarídeo (LPS) libertam NO como reação 

inflamatória. Na presença de compostos com atividade anti-inflamatória a quantidade de 

NO libertada é menor. Assim, foi determinada a percentagem de inibição da produção de 

NO (usando o reagente de Griesse para quantificar o NO) pelas células sujeitas à ação de 

diferentes concentrações (não citotóxicas) dos extratos e de LPS.  
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 Na figura 4.8 está representada a % de inibição de produção de NO pelas células 

Raw 264.7, quando expostas, durante 24 horas, a diferentes concentrações não citotóxicas 

de extrato. 
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Figura  4.8: Atividade anti-inflamatória avaliada pela % de inibição da produção de NO (em função do 

controlo) vs concentração de extrato; Letras minúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração aquosa (a e b); Letras maiúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração metanólica (A, B e C); (*): diferença significativa entre as duas frações na 

mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 

 Verificamos que o extrato Polpa H.E/Fr.-Aq produz uma redução na de produção 

de NO, relativamente ao controlo, de ~35% e que não varia significativamente com o 

aumento da concentração. Aumento a concentração de 25 µg/mL para 100 µg/mL, 

observa-se um ligeiro decréscimo da inibição de produção de NO (p=0,0457) podendo 

ser uma ação pró-inflamatória. Com o extrato Polpa H.E/Fr.-MeOH, há um aumento 

significativo da capacidade anti-infamatória (diretamente proporcional à inibição de 

produção de NO) com a concentração de 25 µg/mL até 100 µg/mL, (p<0,0001 para 25 

µg/mL vs 50 µg/mL; p=0,0220 para 50 µg/mL vs 100 µg/mL). Quando comparamos os 

extratos, verificamos que 25 µg/mL de extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH são menos eficazes 

em inibir a produção de NO que 25 µg/mL do extrato Polpa H.E/ Fr.Aq (p=0,0102), mas 

nas concentrações de 50 µg/mL e 100 µg/mL verifica-se o contrário, a % de inibição de 

produção de NO aumenta significativamente no extrato Polpa H.E.Fr.-MeOH em relação 

ao extrato Polpa H.E/Fr.-Aq (p<0,0001). As diferentes atividades anti-inflamatórias 

observadas nos extratos Polpa H.E/Fr.-Aq e Polpa H.E/ Fr. MeOH, deve-se à diferença 

composição destes, dado que o extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH, tem maior teor em 

compostos fenólicos, podendo ser estes os responsáveis pelo potencial anti-inflamatório 

do extrato.  
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 Neste ensaio, foi quantificada a quantidade de NO libertado pelas células Raw 

264.7 (macrófagos), todas expostas ao lipopolissacarídio, a redução na libertação de NO. 

Como descrito anteriormente (4.2.2.3) estes extratos não têm capacidade de “scavenging” 

do radical NO•, sendo assim estes extratos devem estar a atuar diretamente sobre o 

metabolismo destas células, inibindo a produção de NO. 

Como na literatura não há estudos efetuados com extratos da C. ficifolia, os 

resultados serão discutidos comparando com os compostos presentes nos extratos. O 

composto do extrato Polpa H.E/Fr.-MeOH em maior quantidade é a Luteolina-O-(?)-

hexosídeo (Tabela 4.8). Está descrito que a luteolina inibe as vias de produção de 

interleucinas, interferão-β (IFN) e todas as citocinas pró-inflamatórias, e aumenta o nível 

de IL-10 (uma citocina anti-inflamatória), sendo este composto descrito como 

interveniente na modulação inflamatória (Aziz et al., 2018). Foi também demonstrado 

que luteolina e seus derivados têm a capacidade de inibir a produção de NO em células 

Raw 264.7 (Park et al., 2010), o que pode explicar os resultados aqui apresentados. 
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4.2.4.3. Ação dos extratos na modulação de parâmetros de stresse oxidativo  

4.2.4.3.1. Avaliação da ação dos extratos no conteúdo em ROS intracelular  

 

 Para avaliar e quantificar o conteúdo em espécies reativas de oxigénio (ROS) 

celular, usou-se a sonda DCFDA (Diacetato de 2’,7’-dicloro-di-hidrofluoresceína). Esta 

sonda permeia a membrana plasmática na forma de H2DCFDA, uma vez no citoplasma é 

clivada pelas esterases citoplasmáticas, resultando em H2DCF, que na presença de ROS 

é oxidada resultando num produto fluorescente (DCF). A quantidade deste produto 

fluorescente (excitação a 495 nm, emissão a 520 nm) é diretamente dependente da 

quantidade de ROS presentes na célula (Oparka et al., 2016).  

 Células Caco-2 foram expostas a 500 e 750 µg/mL de extratos de Polpa H.E/Fr.-

Aq e Polpa H.E/Fr.-MeOH, durante 24 h, e posteriormente foram tratadas de forma a 

quantificar as ROS intracelulares por citometria de fluxo ou a medir variações de 

quantidade de ROS por microscopia de fluorescência. Os resultados de ambos os ensaios 

(realizados em diferentes células) encontram-se na Figura 4.9. Na Figura 4.9 (coluna da 

esquerda) apresentam-se os valores médios de fluorescência emitida pelas células 

controlo (não expostas) e expostas aos extratos Polpa H.E/Fr.-Aq e Polpa H.E/Fr.-MeOH 

(como indicado na legenda). Na Figura 4.9 apresenta-se ainda fotografias de campo claro 

(2ª coluna) e de fluorescência (3ª coluna) de células expostas às mesmas concentrações e 

incubadas com a mesma sonda.    
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Figura  4.9: Ação dos extratos no conteúdo em ROS intracelular de células Caco-2. Conteúdo em ROS 

medido por citometria de fluxo (coluna da esquerda) e por microscopia de fluorescência (coluna da direita); 

(A): Controlo; (B): 500 µg/mL de Polpa H.E/Fr.-Aq; (C): 750 µg/mL de Polpa H.E/Fr.-Aq; (D): 500 µg/mL 

de Polpa H.E/Fr.-MeOH; (E): 750 µg/mL de Polpa H.E/Fr.-MeOH; (1): Média de fluorescência emitida; 
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(2): Fotografia campo claro, ampliação de 200x; (3): Fotografia em microscopia de fluorescência usando 

o filtro FITC, ampliação de 200x. A barra representa a média de fluorescência do controlo. 

 Da análise dos histogramas obtidos na citometria de fluxo, relativos à média de 

fluorescência por condição experimental, obtiveram-se os resultados apresentados na 

Figura 4.10, onde se apresentam os valores da média de fluorescência normalizados para 

o controlo (amostra/controlo), que traduzem  a quantificação do conteúdo em ROS, 

apresentado na figura 4.9.    
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Figura  4.10: Conteúdo em ROS medido por citometria de fluxo, valores representados em (média de 

fluorescência da amostra/ média de fluorescência do controlo) vs concentração de cada extrato (Polpa 

H.E/Fr.-Aq e Polpa H.E/Fr.-MeOH). Letras minúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração aquosa (a); Letras maiúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração metanólica (A e B); (*): diferença significativa entre as duas frações na mesma 

concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 

Observando os resultados apresentados nas figuras 4.9 e 4.10, verificamos que 

não há diferenças significativas nos resultados obtidos para as diferentes concentrações 

de Polpa H.E/Fr.-Aq em relação ao controlo, havendo inclusive uma ligeira redução dos 

conteúdos em ROS para a concentração mais elevada, contudo essa diferença não é 

estatisticamente significativa. No entanto, nos resultados obtidos para a exposição ao 

extrato Polpa H.E/Fr.-MeOH verifica-se um aumento significativo do conteúdo em ROS 

com a concentração, sendo cerca de 3x o valor do controlo para 750 µg/mL (p=0,0007). 

Verificamos uma diferença significativa para a ação de 750 µg/mL do extrato Polpa 

H.E/Fr.-MeOH em relação à mesma concentração do extrato Polpa H.E/Fr.-Aq 

(p=0,0007). O efeito do extrato Polpa H.E/Fr.-MeOH no conteúdo em ROS é bem visível 

nas fotografias de fluorescência quer para a concentração de 500 µg/mL (Figura 4.9D3) 
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e 750 µg/mL (Figura 4.9E3) em relação ao controlo (Figura 4.9A3) e às mesmas 

concentrações do extrato Polpa H.E/Fr/Aq (Figura 4.9B3 e C3).   

 

4.2.4.3.2.  Avaliação da ação dos extratos na peroxidação lipídica usando a 

sonda DHPE-FITC e citometria de fluxo 

 

 A avaliação da peroxidação lipídica (PL) foi efetuada com recurso à sonda DHPE-

FITC. Esta molécula fluorescente quando exposta a produtos resultantes da peroxidação 

lipídica sofre um consequentemente decréscimo de fluorescência, dado que os aldeídos e 

cetonas provenientes da PL clivam a fração fluorescente da sonda, resultando em DHPE 

que não é fluorescente (Queiroz et al., 2017). De notar que a variação de florescência é 

inversamente proporcional à PL. 

 A ação dos extratos na peroxidação lipídica foi testada nas células Caco-2 e a 

fluorescência de DHPE-FITC foi medida e quantificada por citometria de fluxo, os 

resultados encontram-se na Figura 4.11. 
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Figura  4.11: Ação dos extratos na peroxidação lipídica das células Caco-2. Avaliação da peroxidação 

lipídica pela média de fluorescência (amostra/controlo) vs concentração de cada extrato (Polpa H.E/Fr. 

Aq e Polpa H.E/Fr. MeOH); Letras minúsculas diferentes: diferença significativa entre concentrações 

na fração aquosa (a); Letras maiúsculas diferentes: diferença significativa entre concentrações na fração 

metanólica (A e B); (*): diferença significativa entre as duas frações na mesma concentração de extrato. 

As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 

Os resultados apresentados na Figura 4.11, mostram que ocorre uma diminuição 

da fluorescência das células expostas ao extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH à concentração de 

750 µg/mL (p=0,0014 vs controlo), significando que os extratos induzem peroxidação 
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lipídica, o que pode ser o resultado do aumento das ROS observado nas Figuras 4.9 e 

4.10.  

Por outro lado, verificamos que os extratos aquosos são eficazes em reduzir a 

peroxidação lipídica, observando-se em média um aumento na fluorescência de DHPE-

FITC, relativamente ao controlo, embora este aumento não seja estatisticamente 

significativo. Estes resultados corroboram com os observados nas Figuras 4.9 e 4.10. 

 

4.2.4.3.3. Ação dos extratos no conteúdo intracelular de GSH 

 

Para avaliação do efeito dos extratos no conteúdo em glutatião (também 

designado por glutationa, GSH) nas células Caco-2, foi utilizada a sonda Mercury Orange 

(laranja de mercúrio, MO) que se liga a grupos tiol (sulfidrilo), tendo sido já demonstrado 

que o grupo tiol preferencial pela ligação desta sonda é o presente em GSH, e que esta 

sonda forma aductos com GSH emitindo fluorescência (Hedley and Chow, 1994). 

Na Figura 4.12, apresentam-se os resultados relativos à ação dos extratos no 

conteúdo intracelular de GSH, expressos relativamente ao controlo (média de 

fluorescência de amostra em relação à do controlo).   
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 Figura 4.12: Avaliação do conteúdo em GSH em média de fluorescência (amostra/controlo) vs 

concentração de cada extrato (Polpa H.E/ Fr. Aq e Polpa H.E/ Fr. MeOH); Letras minúsculas diferentes: 

diferença significativa entre concentrações na fração aquosa (a); Letras maiúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações na fração metanólica (A e B); (*): diferença significativa entre as duas 

frações na mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05.  
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Dos resultados apresentados na figura 4.12, verificamos que todas as 

concentrações e todos os extratos aumentaram em média o conteúdo em GSH. Contudo, 

relativamente ao controlo, há um aumento estatisticamente significativo dos níveis de 

GSH nas células pré-expostas a 500 µg/mL (p=0,0295) de extrato Polpa H.E/ Fr. Aq e 

nas células pré-expostas a 500 µg/mL (p=0,0193) e 750 µg/mL (p=0,0010) de extrato 

Polpa H.E/ Fr. MeOH. Comparando extratos diferentes, também se verificam diferenças 

significativas no teor em GSH para as células expostas a 750 µg/mL do extrato Polpa 

H.E/Fr.-MeOH e de Polpa H.E/Fr.-Aq (p=0,0034), sendo o extrato Polpa H.E/Fr.-MeOH 

mais eficaz em elevar os níveis de GSH intracelular, provavelmente como resposta ao 

aumento de ROS (Figuras 4.9.e.4.10) ou ao aumento da peroxidação lipídica (Figura 

4.11).  

 

4.2.4.3.4. Correlação entre os valores obtidos para o teor em ROS, 

peroxidação lipídica e GSH  

 

 De forma a correlacionar os valores obtidos nas três secções anteriores, fez-se a 

análise ilustrada na Figura 4.13. Nesta análise os valores foram todos normalizados para 

o controlo. Esta representa a comparação/correlação do conteúdo em ROS, em GSH e em 

peroxidação lipídica, na fração aquosa e na fração metanólica do extrato hidro-etanólico 

da polpa. 

 Observando a Figura 4.13, verificamos que a fração aquosa (extrato Polpa 

H.E/Fr.-Aq) protege as células, aumentando a GSH, reduzindo a PL e não variando o 

conteúdo em ROS. Por outro lado, o extrato Polpa H.E/Fr.-MEOH aumenta 

significativamente o conteúdo em ROS aumentando também os níveis de GSH, verifica-

se ainda que apesar de GSH aumentar ocorre peroxidação lipídica, para a exposição a 750 

µg/mL do extrato Polpa H.E/ Fr. MEOH, em relação ao controlo.   
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Figura  4.13: Correlação entre o conteúdo de ROS, de GSH e a peroxidação lipídica, nas células 

expostas à concentração de 750 µg/mL dos extratos Polpa H.E/Fr. Aq e Polpa H.E/Fr. MeOH; Os 

resultados de ROS e GSH são apresentados por média de fluorescência (amostra/controlo), a 

peroxidação lipídica é apresentado como (1/média de fluorescência (amostra/controlo)).  

 

4.2.4.4. Ação dos extratos na variação do potencial mitocondrial  

 

 A avaliação do potencial mitocondrial foi feita através da sonda Rodamina 123 

com recurso à citometria de fluxo. A despolarização mitocondrial (decréscimo do 

potencial da mitocôndria), tem como consequência o aumento da emissão de 

fluorescência por parte desta sonda, enquanto com a polarização da mitocôndria 

(energização da mitocôndria) dá-se o quenching da Rodamina 123 e a emissão de 

fluorescência diminui (Baracca et al., 2003). 

Na Figura 4.14, apresenta-se o valor médio de fluorescência emitido pela 

Rodamina 123 (coluna da esquerda) de células pré-expostas a 500 e 750 µg/mL de 

extratos Polpa H.E/Fr.-Aq (Figura 4.14 B1 e C1) e Polpa H.E/Fr.-MeOH (Figura 4.14 D1 

e E1). Apresentam-se também fotografias representativas da fluorescência emitida por 

Rodamina 123 em células sujeitas incubadas com Rodamina 123 (ver métodos) e pré-

expostas aos extratos, nas mesmas concentrações (coluna da direita) e comparadas com o 

controlo (Figura 4.14A1, citometria, e 4.14A2 fluorescência). 
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A1  

A2  

 

B1  
B2  

C1  
C2  

D1  D2  

E1  
E2  

Figura  4.14: Avaliação do potencial mitocondrial medido por citometria de fluxo em células Caco-2; 
(A): Controlo; (B): 500 µg/mL da Polpa H.E/ Fr. Aq; (C): 750 µg/mL da Polpa H.E/ Fr. Aq; (D): 500 
µg/mL da Polpa H.E/ Fr. MeOH; (E): 750 µg/mL da Polpa H.E/ Fr. MeOH; (1): Média de fluorescência 
emitida; (2): Fotografia em microscopia de fluorescência usando o filtro FITC, ampliação de 200x. A 
barra representa a média de fluorescência do controlo. 
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Da análise dos vários ensaios de citometria, idênticos aos ilustrados na Figura 

4.14, resultou a Figura 4.15, onde se apresentam os valores da média de fluorescência 

(amostra/controlo), para avaliação do potencial mitocondrial. 
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Figura  4.15: Avaliação do potencial mitocondrial em média de fluorescência (amostra/controlo) vs 

concentração de cada extrato (Polpa H.E/ Fr. Aq e Polpa H.E/ Fr. MeOH); Letras minúsculas diferentes: 

diferença significativa entre concentrações na fração aquosa (a); Letras maiúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações na fração metanólica (A e B); (*): diferença significativa entre as duas 

frações na mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05.  

 

 Observando os resultados apresentados na figura 4.15, verificamos que há um 

aumento significativo da fluorescência, em relação ao controlo, nas células expostas ao 

extrato Polpa H.E/Fr.-MeOH, às concentrações de 500 µg/mL e 750 µg/mL (p<0,0001). 

Verifica-se ainda que o extrato H.E/Fr.-Aq, à concentração de 750 µg/mL, reduz a 

fluorescência emitida pelas células podendo indicar algum aumento na 

polarização/energização mitocondrial (p=0,0309). Observamos que há diferenças 

estatisticamente significativas da fluorescência emitida pelas células expostas a 500 

µg/mL e 750 µg/mL do extrato Polpa H.E/Fr. MeOH em relação às mesmas 

concentrações do extrato Polpa H.E/ Fr.Aq (p<0,0001). Os resultados demonstram um 

efeito protetor dos componentes presentes no extrato aquoso. 
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4.2.4.5. Avaliação da ação dos extratos nas várias fases do ciclo celular  

 

 Para avaliar a ação dos extratos nas várias fases do ciclo celular de células Caco-

se, foi utilizada a sonda PI, esta sonda marca DNA sendo o sinal de fluorescência 

diretamente proporcional à sua quantidade na célula, sendo assim possível verificar em 

que fase do ciclo celular a célula foi fixada: Neste estudo usou-se a citometria de fluxo, e 

a análise de resultados foi feita com base na representação ilustrada na Figura 4.16.  

 

Figura  4.16: Representação da identificação do ciclo celular por citometria de fluxo. 

 Na figura 4.17, apresentam-se os resultados da análise dos vários ensaios, em 

termos de em percentagem de células em cada fase do ciclo celular, por amostra. As 

células foram expostas a 500 e 750 µg/mL dos extratos da Polpa H.E, frações aquosa (Fr. 

Aq) e metanólica (MeOH).  
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Figura  4.17: Percentagem de células por amostra em cada fase do ciclo celular (G1, S e G2/M) em 

função das várias concentrações de extratos Polpa H.E/Fr. Aq e Polpa H.E/Fr. MeOH; (A): Células 

expostas ao extrato Polpa H.E/Fr. Aq; (B): Células expostas ao extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH; (500): 

Concentração do extrato 500 µg/mL; (750): Concentração do extrato 750 µg/mL.     
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 E na tabela 4.9, estão apresentados os valores e respetivas diferenças significativas 

relativamente.  

 

Tabela 4.9: Percentagem de cada fase celular (G1, S e G2/M) em função de várias concentrações dos 

extratos Polpa H.E/ Fr. Aq e Polpa H.E/ Fr. MeOH; Letras minúsculas diferentes: diferença significativa 

entre concentrações na fração aquosa (a e b); Letras maiúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração metanólica (A, B e C); (*): diferença significativa entre as duas frações na 

mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. Os 

resultados são apresentados pela média (n=3) ± S.D. 

Extrato Concentração (µg/mL) Interfase celular (%) 

 

 G1 S G2/M 

Controlo 
59,13 ± 1,02 

(a;A;B) 

11,78 ± 1,19 

(a;A) 

29,09 ± 0,17 

(a;A) 

Polpa H.E/ Fr. Aq 

500 
59,95 ± 0,89 

(a;*) 

15,14 ± 0,71 

(b;*) 

24,91 ± 1,60 

(b) 

750 
60,18 ± 0,86 

(a) 

17,47 ± 0,76 

(b) 

22,34 ± 0,10 

(b;*) 

Polpa H.E/ Fr. 

MeOH 

500 
56,49 ± 3,02 

(A;*) 

19,07 ± 0,63 

(B;*) 

24,44 ± 2,39 

(B) 

750 
60,28 ± 0,71 

(B) 

20,36 ± 0,65 

(B) 

19,35 ± 0,06 

(C;*) 

  

Observando os resultados obtidos na Figura 4.17 e na Tabela 4.9, verificamos que 

há uma ligeira diminuição, embora estatisticamente significativa, da percentagem de 

células que está em fase G1, para as células expostas a 500 µg/mL do extrato Polpa 

H.E/Fr.-MeOH, em relação às expostas a 500 µg/mL do extrato Polpa H.E/ Fr. Aq 

(p=0,0170). Há também um ligeiro aumento, embora estatisticamente significativo, das 

células em fase G1, na concentração de 750 µg/mL em relação à concentração de 500 

µg/mL do extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH (p=0,0076).  

 Quanto à percentagem de células na fase S, verificamos que há um aumento 

significativo de células em fase S, para todas as concentrações dos dois extratos, em 

relação ao controlo (Polpa H.E/Fr. Aq (p=0,0215 controlo vs 500µg/mL e p<0,0001 

controlo vs 750 µg/mL) e Polpa H.E/ Fr. MeOH (p<0,0001 controlo vs ambas as 

concentrações). 

 Na percentagem de células em fase G2/M, verificamos uma diminuição 

significativa para as células expostas a 500 e 750 µg/mL do extrato Polpa H.E/ Fr. Aq 

(p=0,0028 controlo vs 500 µg/mL e p<0,0001 controlo vs 750 µg/mL) e Polpa H.E/ Fr. 
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MeOH (p=0,0008 controlo vs 500 µg/mL e p<0,0001 controlo vs 750 µg/mL). E observa-

se que o efeito é dose-dependente.  

 No geral verificamos a exposição das células aos extratos produz um aumento de 

percentagem de células na fase S e consequentemente uma diminuição de células na fase 

G2/M, em relação ao controlo. Podemos inferir que os extratos induzem paragem do ciclo 

na fase S. 

 O ciclo celular é regulado por quatro pontos de verificação (checkpoints), quando 

estes pontos são acionados, as CDKs (Cyclin-Dependent Kinases; proteínas cinase 

dependentes de ciclinas, proteínas que regulam o ciclo celular) são geralmente inibidos, 

parando assim o ciclo celular, para decorrerem os reparos do DNA ou se o dano for 

elevado para ocorrer a apoptose. Os quatro pontos de verificação situam-se um em cada 

fase do ciclo celular, o ponto de verificação da fase G1 impede a replicação de material 

genómico danificado bloqueando assim a entrada na fase S, ou seja, são inibidas as 

proteínas CDK2 que esta associada à ciclina E. O ponto de verificação da fase S impede 

a replicação do DNA danificado e impede o avanço para a fase G2/M quando as células 

apresentam alterações na forquilha de replicação do DNA, ou seja, são inibidas proteínas 

CDK2 associada a ciclina A. O ponto de verificação da fase G2, impede que as células 

com DNA danificado, ou falha na separação completa de cromossomas entrem na mitose, 

através da inibição das proteínas CDK1 associadas a ciclina A e o ponto de verificação 

na transição da metáfase para anáfase durante a mitose (El-Aouar Filho et al., 2017; 

Gabrielli et al., 2012). 

 Como os extratos da polpa (Polpa H.E/ Fr. Aq e Polpa H.E/ Fr. MeOH) induzem 

nas células um aumento significativo de células na fase S e consequentemente uma 

diminuição significativa de células na fase G2/M, em relação ao controlo, verificamos 

que não houve passagem da fase S para a fase G2/M, ou seja, as células não passaram no 

ponto de verificação da fase S, podendo assim haver danificação do DNA ou alterações 

na forquilha de replicação, sendo então inibidas as proteínas CDK2 associada a ciclina A. 

Este ponto merece a atenção em estudos posteriores onde se pretenda ver alterações na 

expressão de proteínas recorrendo a outras metodologias. 

Comparando com os resultados de Aristatile and Alshammari (2017), onde a 

extração foi efetuada com metanol, foi efetuado o ensaio do ciclo celular em células hBM-

MSCs (células estromais multipotentes da medula óssea humana), onde se verificou no 

geral uma diminuição da fase G1, e um aumento da fase S e G2/M, nos resultados 

apresentados anteriormente verificamos que também há um aumento da fase S mas há 
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diminuição da fase G2/M, indicando que só há retenção de células na fase S, enquanto 

que Aristatile and Alshammari (2017) verificou que havia retenção celular nas fase S e 

G2/M, podendo haver diferenças devido a serem linhas celulares distintas ou pela 

diferença na extração efetuada.  

 

4.2.4.6. Avaliação da ação dos extratos na integridade do núcleo celular com 

recurso à sonda Hoechst  

 

 A sonda Hoechst 33342 permeia células vivas e liga-se a regiões ricas em adenina-

timina, emitindo uma fluorescência azul quando observada sob um microscópio 

fluorescente (excitação / emissão máxima ~ 350/461 nm, quando ligada ao DNA). 

Hoechst 33342 cora a cromatina condensada / fragmentada de forma mais brilhante que 

a cromatina das células normais. Assim, através da sonda Hoechst, avaliámos a ação dos 

extratos (Polpa H.E/ Fr. Aq e Polpa H.E/ Fr. MeOH) na fragmentação do DNA, nas 

possíveis alterações morfológicas do núcleo das células.  

 Na figura 4.18, apresentam-se fotografias de campo claro (coluna da esquerda) e 

de fluorescência (coluna da direita), para avaliar a morfologia das células Caco-2 e do 

núcleo.     

Da observação à Figura 4.18, conclui-se que no geral não há um grande aumento 

do número de células com intensidade de fluorescência aumentada, quando expostas ao 

extrato Polpa H.E/Fr. Aq, somente na concentração de 750 µg/mL se verificam 2 ou 3 

células com nítida fragmentação de DNA (fluorescência aumentada). Nas imagens de 

campo claro verificamos que a morfologia das células, é no geral mantida, sendo notável 

a redução no número de células (corroborando os resultados de viabilidade celular). 

Observamos ainda que a exposição ao extrato Polpa H.E/Fr.-MeOH induz, de forma dose-

dependente, alteração morfológica típica de alguma morte celular (Figura 4.18D1 e E1), 

observamos também que a densidade de núcleos é menor (Figura 4.18D2 e E2), 

denotando a redução no número de células e que o número de núcleos com maior 

intensidade de fluorescência é ligeiramente maior que no controlo (Figura 4.18A). 

Contudo, a análise das imagens no geral indica que não há uma massiva fragmentação do 

DNA. 
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A1  A2  

B1  B2  

C1  C2  

D1  D2  

E1  E2  

Figura  4.18: Fotografias tiradas num microscópio de fluorescência a células Caco-2; (A): Controlo; 
(B): 500 µg/mL da Polpa H.E/ Fr. Aq; (C): 750 µg/mL da Polpa H.E/ Fr. Aq; (D): 500 µg/mL da Polpa 
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H.E/ Fr. MeOH; (E): 750 µg/mL da Polpa H.E/ Fr. MeOH; (1): Fotografia campo claro, ampliação de 
200x; (3): Fotografia em microscopia de fluorescência usando o filtro FITC, ampliação de 200x. 

 

4.2.5. Avaliação da capacidade dos extratos na inibição da atividade 

enzimática in vitro   

 

 A avaliação da capacidade dos extratos em inibir a atividade enzimática in vitro, 

foi efetuada usando cinco enzimas distintas: a acetilcolinesterase (AChE), a Elastase, a 

α-amilase, a α-glucosidase e a tirosinase. Os resultados da percentagem de inibição 

enzimática, para a concentração de 300 µg/mL de cada extrato (concentrações não 

citotóxicas) encontram-se na tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10: Percentagem de inibição enzimática induzida pelos extratos a uma concentração de 300 

µg/mL, Polpa H.E/ Fr. Aq e Polpa H.E/ Fr. MeOH. Os resultados são apresentados pela média (n=3) ± 

S.D. 

 
Extrato  

Polpa H.E/ Fr. Aq Polpa H.E/ Fr. MeOH p<0,005 

E
n

zi
m

a
s 

Acetilcolinesterase 23,31 ± 2,79 % 22,68 ± 0,00 %  

Elastase 100,00 ± 5,58 % 100,00 ± 13,67 %  

α-amilase 13,53 ± 0,74 % 34,65 ± 1,47 % * 

α-glucosidase - -  

Tirosinase 7,85 ± 0,95 % 12,11 ± 1,55 % * 

 

 Observando os resultados da tabela 4.10, verificamos que ambas as frações do 

extrato exercem uma ação idêntica na AChE (300 µg/mL inibem ~23% da AChE) e na 

Elastase (300 µg/mL inibem ~100%). Contudo, a fração aquosa (Polpa H.E/Fr.-Aq) é 

menos eficiente que a fração metanólica (Polpa H.E/Fr.-MeOH) na inibição da enzima α-

amilase, quer na inibição da enzima tirosinase (extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH em relação 

ao extrato Polpa H.E/ Fr. Aq: p<0,0001 para α-amilase e p=0,0056 para tirosinase). 

Verificamos também que nenhum dos extratos tem capacidade inibitória da α-

glucosidase. Neste sentido ambos os extratos, possuem elevada atividade anti-

envelhecimento, moderada atividade neuroprotetora e moderada atividade antidiabética. 

Podemos assim inderir que estes extratos têm propriedades nutracêuticas e 

cosmocêuticas. 
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4.3. Caracterização dos extratos hidro-etanólicos da casca e 

suas bioatividades 

4.3.1. Determinação de fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides 

O extrato HE da casca da abobora chila também foi fracionado, obtendo-se a 

fração aquosas (Casca H.E/Fr.-Aq) e a fração metanólica (Casca H.E/Fr.-MeOH). Estas 

foram caracterizadas no que diz respeito a composição química e bioatividades, com vista 

à valorização de subprodutos. Os resultados obtidos para a quantificação de fenóis totais, 

orto-difenóis e flavonóides, apresentam-se na figura 4.19 e na tabela 4.11.    
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Figura  4.19: Quantificação de (A): Fenóis totais; (B): Orto-difenóis; (C): Flavonóides; (1): Resultado 

em mg/g de extrato fracionado; (2): Resultado em mg/g de abóbora liofilizada; GAE: Equivalente de 

ácido gálico; CE: Equivalente de catequina. Os resultados são apresentados pela média ± S.D. A 

diferenças são consideradas significativas quando p<0,05  (*) 

 

Na Figura 4.19 e na tabela 4.11 observamos que o conteúdo em fenóis totais do extrato 

hidro-etanólico da casca é maior na fração metanólica que na fração aquosa (p<0,0001), 

o mesmo também se verifica para o teor em orto-difenóis (p<0,0001) e em flavonóides 

(p=0,0014).  
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 Quando os valores são apresentados em gramas de abóbora liofilizada, 

verificam-se diferenças significativas entre as diferentes frações no conteúdo em fenóis 

totais, orto-difenóis e flavonóides (p<0,0001), pois o rendimento do fracionamento é mais 

elevado na fração aquosa que na fração metanólica, verificando-se assim um aumento 

significativo no teor de compostos fenólicos por grama de abóbora liofilizada, na fração 

aquosa.    

Tabela 4.11: Conteúdo em fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides, representados em extrato 

fracionado e em abóbora liofilizada; GAE: Equivalente de ácido gálico; EC: Equivalente de catequina; 

Os resultados são apresentados pela média (n=3) ± S.D. As diferenças são consideradas significativas 

quando p<0,05 (*). 

Extratos 

Conteúdo em fenóis totais 

(mg GAE/g de extrato 

fracionado) 

Conteúdo em fenóis totais 

(mg GAE/g de casca 

liofilizada) 

Casca H.E/ Fr. Aq 52,66 ± 2,30 

* 

15,04 ± 0,67 

* 

Casca H.E/ Fr. MeOH 99,05 ±1,51 1,73 ± 0,03 

 

Conteúdo em orto-

difenóis (mg GAE /g de 

extrato fracionado) 

Conteúdo em orto-

difenóis (mg GAE /g de 

casca liofilizada) 

Casca H.E/ Fr. Aq 232,73 ± 3,59 

* 

66,44 ± 1,03 

* 

Casca H.E/ Fr. MeOH 398,88 ± 4,96 6,95 ± 0,09 

 

Conteúdo em flavonóides 

(mg CE/g de extrato 

fracionado) 

Conteúdo em 

flavonóides (mg CE/g 

de casca liofilizada) 

Casca H.E/ Fr. Aq 105,62 ± 4,07 

* 

30,15 ± 1,16 

* 

Casca H.E/ Fr. MeOH 143,29 ± 7,18 2,50 ± 0,13 

 

  

 Na literatura não se encontraram dados para a C. ficifolia, então os valores serão 

comparados com outra espécie de Cucurbita. Blanco-Díaz et al. (2015) utilizaram a C. 

pepo, plantada em diferentes locais e tratada de diferente forma durante o crescimento, 

depois de uma extração metanólica a 80% da casca, quantificaram o teor em fenóis totais 

de cada abóbora, verificaram que os valores variaram entre 3,19 e 5,29 mg de GAE/g de 

peso fresco de casca da C. pepo, em comparação com os resultados obtidos neste estudo, 

verificamos que os valores da casca da C. ficifolia, estão dentro do intervalo da casca da 
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C. pepo. Relativamente à quantificação de orto-difenóis e flavonóides não existem dados 

na literatura para comparar com os resultados obtidos para a casca da C. ficifolia.  

 Em comparação com a polpa verificamos que os extratos da casca são mais ricos 

em compostos bioativos, mas por grama de abobora liofilizada, a polpa é mais rica em 

compostos bioativos que a casca  

  

4.3.2. Atividade antioxidante in vitro  

 

4.3.2.1. Capacidade de “scavenging” do radical ABTS•+ 

 

A capacidade de ”scavenging” do radical ABTS•+ pela fração aquosa e matanólica do 

extrato hidroetanólico da casca está apresentado na figura 4.20 e na tabela 4.12. 

 

Na figura 4.20 e na tabela 4.12 verificamos que a percentagem de inibição do 

radical ABTS•+, aumenta com o aumento da concentração de extrato, para ambas as 

frações do extrato hidro-etanólico da polpa. Este aumento é estatisticamente significativo 

a partir de 0,0625 mg/mL, no caso da fração metanólica (p<0,0001), e de 0,25 mg/mL, 

no caso da fração aquosa (p=0,0070). Com o aumento da concentração, o teor em 

compostos fenólicos aumenta, sendo estes os responsáveis pela captação de radicais 

livres, havendo assim um aumento da percentagem de inibição do radical ABTS•+. 

Verifica-se também que a fração metanólica tem maior capacidade de scavenging do 

radical ABTS•+ que a fração aquosa, a partir da concentração de 0,0625 mg/mL 

(p<0,0001) de ambas as frações, com um máximo de inibição de 8,28 ± 0,54 % para 0,5 

mg/mL na fração aquosa e de 30,32 ± 2,10 % para 0,5 mg/mL na fração metanólica 

(Tabela 4.12). Como os compostos fenólicos são mais solúveis em metanol, a fração 

metanólica poderá conter maior teor destes que a fração aquosa, verificando-se assim o 

aumento da capacidade de captação de radicais ABTS•+ na fração metanólica.  
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Tabela 4.12: Capacidade de ”scavenging“ do radical ABTS•+; Os resultados são apresentados pela média 

(n=3) ± S.D. 

Extrato 
Concentração do 

extrato (mg/mL) 

Percentagem (%) de 

inibição do radical 

ABTS•+ 

mM 

Equivalentes 

de Trolox/ g 

de extrato  

Casca H.E / Fr.Aq 

0,03125 0,07 ± 0,12 

0,189 ± 0,012 

0,0625 1,28 ± 0,53 

0,125 2,13 ± 0,54 

0,25 4,57 ± 0,00 

0,5 8,28 ± 0,54 

Casca H.E / 

Fr.MeOH 

0,03125 2,86 ± 0,74 

0,661 ± 0,045 

0,0625 5,81 ± 0,63 

0,125 10,08 ± 0,90 

0,25 17,08 ± 1,60 

0,5 30,32 ± 2,10 

 

 

 

 

0 ,0 3 1 2 5 0 ,0 6 2 5 0 ,1 2 5 0 ,2 5 0 ,5

0

1 0

2 0

3 0

4 0

[E x ]  m g /m L

C a s c a  H .E /F r .A q

C a s c a  H .E /F r .M e O H

%
 i

n
ib

iç
a

o

*

*

*

*

a
a a

b

b

c

A

A

B

C

D

 
Figura  4.20: Capacidade de ”scavenging“ do radical ABTS•+, representado por % inibição do radical 

vs concentração dos extratos; Letras diferentes indicam diferença significativa entre concentrações do 

mesmo extrato (letras minúsculas Casca H.E./Fr.Aq e letras maiúsculas Casca H.E./Fr.MeOH); (*) 

indica diferenças significativas entre a mesma concentração dos diferentes extratos. Os resultados são 

apresentados pela média (n=3) ± S.D. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05 
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4.3.2.2. Capacidade de “scavenging” do radical HO•  

 

 A capacidade de “scavenging” do radical HO• está representada na figura 4.21 e 

na tabela 4.13. 

Na figura 4.21 e na tabela 4.13 observamos que a percentagem de inibição do 

radical HO•, aumenta com a concentração do extrato. Na fração aquosa, o aumento é 

estatisticamente significativo de 0,0625 mg/mL para 0,125 mg/mL (p=0,0092), não 

havendo diferenças significativas a partir de 0,125 mg/mL. Na Casca H.E/Fr.MeOH, as 

diferenças na capacidade de scavenging são significativas para concentrações do extrato 

a partir de 0,125mg/mL (p<0,0001). Com o aumento da concentração do extrato há um 

aumento do teor de compostos bioativos, sendo estes responsáveis pela captação de 

radicais livres como o HO•. A fração aquosa apresenta menor capacidade de inibição o 

radical HO•. Registou-se um valor máximo de inibição de 28,40 ± 0,37 % para 0,5 mg/mL 

na fração aquosa (Casca H.E/Fr.Aq) e 44,83 ± 1,12 % na fração metanólica (Casca 

H.E/Fr.MeOH). 
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Figura  4.21: Capacidade de “scavenging“ do radical HO•, representado por % inibição do radical vs 

concentração dos extratos; Letras diferentes indicam diferença significativa entre concentrações do 

mesmo extrato (letras minúsculas Casca H.E./Fr.Aq e letras maiúsculas Casca H.E./Fr.MeOH); (*) 

indica diferenças significativas entre a mesma concentração dos diferentes extratos. Os resultados são 

apresentados pela média (n=3) ± S.D. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 
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Tabela 4.13: Capacidade de ”scavenging“ do radical HO•; Os resultados são apresentados pela média (n=3) 

± S.D. 

Extrato 
Concentração do 

extrato (mg/mL) 

Percentagem (%) de inibição do 

radical HO• 

Casca H.E / Fr.Aq 

0,03125 23,69 ± 1,60 

0,0625 22,73 ± 0,00 

0,125 26,92 ± 0,70 

0,25 27,67 ± 1,42 

0,5 28,40 ± 0,37 

Casca H.E / Fr.MeOH 

0,03125 24,22 ± 1,36 

0,0625 28,05 ± 1,11 

0,125 30,64 ± 0,86 

0,25 36,57 ± 1,91 

0,5 44,83 ± 1,12 

 

4.3.2.3. Capacidade de “scavenging” do radical NO•  

 

Tal como observado para as frações do extrato da polpa, a capacidade de 

“scavenging” do radical NO• foi nula, para todas as concentrações, concluindo-se assim 

que as frações aquosa e metanólica do extrato hidro-etanólico da casca não contém 

compostos capazes de captar o radical específico NO•.  

 

4.3.3. Análise qualitativa e quantitativa do perfil fenólico dos extratos 

por HPLC-DAD e HPLC-ESI-MSn 

 

Os cromatogramas obtidos para a fração aquosa e a fração metanólica do extrato 

hidro-etanólico de casca de abóbora chila estão apresentados na figura 4.22 e a 

identificação de compostos encontra-se na tebela 4.14.     
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Figura  4.22: Cromatogramas obtidos no HPLC-DAD; (A): cromatograma do extrato Casca H.E/ Fr.Aq; 

(B): cromatograma do extrato Casca H.E/ Fr. MeOH; (1): Não identificado; (2): Luteolina-(?)-O-

hexosídeo; (3): Não identificado; (4): Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-ramnosídeo; (5): 

Quercitina-rutinosídeo; (6): Não identificado; (7): Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo.  

Observando os resultados obtidos no HPLC-DAD (Figura 4.22), verificamos uma 

diferença notória entre as duas frações, na Figura 4.22B (Casca H.E/ Fr. MeOH), 

verificamos um maior teor em compostos que na Figura 4.22A (Casca H.E/ Fr. Aq), isto 

deve-se à diferença de solventes no fracionamento, o metanol tem mais afinidade por 

compostos fenólicos, extraindo maior quantidade de compostos que são detetáveis no 

HPLC, o que não acontece na fração aquosa.   
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Tabela 4.14: Compostos identificados por HPLC-MS2, nas frações do extrato hidro-etanólico da casca; 

RT: tempo de retenção; λ máx a 280 nm. 

Composto 
HPLC-DAD 

R.T. (min) 

HPLC-ESI 

R.T. (min) 
λ máx. (nm) [M-H]- MS2 

(1): Não identificado  23,16 - 285; 323 - - 

(2): Luteolina-(?)-O-

hexosídeo 
24,8 21,31 280; 314 447 [447]: 285 

(3): Não identificado  25,83 - 295; 321 - - 

(4): Isorametina-(?)-

O-rutinoside-(?)-O-

ramnosídeo 

32,79 31,79 265; 353 769 

[769]: 737; 

623; 605; 

503; 314 

(5): Quercetina-O-

rutinosídeo 
33,46 34,46 268; 351 609 

[609]: 591; 

343; 301; 

271; 255; 

179 

(6): Não identificado  38,35 - 264;347 - - 

(7): Isoramnetina-(?)-

O-rutinosídeo 
39,92 40,88 254; 354 623 

[623]: 315; 

300; 271; 

255 

(8): 5-

metoxilariciresinol-4-

O-glucosídeo 

- 23,59 288; 318 551 
[551]: 389; 

341; 193 

 

A identificação de compostos presentes no extrato Casca H.E/ Fr.-MeOH foi 

efetuada a partir da fragmentação obtida por HPLC-ESI-MSn. Os espetros de massa e a 

respetiva identificação da fragmentação estão apresentados na figura 4.23.   
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Figura 4.23: : Espetro de massa e fragmentação obtida para o composto; (2): Luteolina-(?)-O-

hexosídeo; (4): Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-ramnosídeo; (5): Quercitina-O-rutinosídeo; (7): 

Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo; (8): 5-metoxilariciresinol-4-O-glucosídeo. 
 

Observando os espetros de massa (Figura 4.23), identificamos cinco compostos, 

o primeiro é a Luteolina-(?)-O-hexosídeo com uma razão massa/carga m/z = 448, 

representado no cromatograma com o pico de m/z = 447, devido ao modo negativo, com 

uma fragmentação com perda de m/z = 162, significando que há perda de um hexosídeo, 

e m/z = 285 representa a luteolina, não se conseguindo identificar a posição exata do 

açúcar no flavonóide, concluindo assim somente a presença deste composto. O segundo 

composto é a Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-ramnosídeo com uma razão 

massa/carga m/z = 770, contém duas fragmentações, uma com perda de m/z = 146, 

perdendo assim o ramnosídeo, a segunda fragmentação há perda de m/z = 308, perdendo 

assim o rutinosídeo, o pico de m/z = 315, representa a isoramnetina, não conseguindo 

identificar as posições exatas dos açúcares no flavonóide, concluindo-se assim somente a 

presença destes compostos. O terceiro composto é a Quercetina-O-rutinosídeo com uma 

razão de massa/carga m/z = 610, representado no cromatograma com o pico de m/z = 

609, com uma fragmentação com perda de m/z = 308, perdendo assim o rutinosídeo, o 

pico m/z = 301 representa a perda da quercetina. O quarto composto é a Isoramnetina-

(?)-O-rutinosídeo com uma razão massa/ carga de m/z = 624, contém um pico m/z = 315, 
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sendo a fragmentação da isoramnetina, há uma perda de m/z = 308, que é o rutinosídeo. 

O quinto composto é o 5-metoxilariciresinol-4-O-glucosídeo com uma razão massa/carga 

m/z = 552, contém um pico m/z = 389, revelando a perda do 5-metoxilariciresinol, a 

fragmentação de m/z = 162, revelada a perda do glucosídeo.   

Nas frações do extrato hidro-etanólico da casca, foram identificados cinco 

compostos, estes foram identificados por HPLC-ESI-MSn, estando estes presentes na 

fração metanólica, não foi identificado nenhum composto na fração aquosa. As 

intensidades dos picos no HPLC-DAD são baixas, sendo complicado a obtenção de 

bandas de absorção UV/Vis bem definidas para a identificação dos compostos.  

Em comparação com os resultados obtidos de fenóis totais, orto-difenóis e 

flavonóides, verificamos que no extrato Casca H.E/ Fr. Aq, não há identificação de 

compostos fenólicos no HPLC, o que indica de podemos ter uma interferência nos 

métodos colorimétricos, ou um conjunto de compostos que não detetados no método 

utilizado em HPLC. 

No entanto, foi possível uma quantificação dos compostos presentes exceto do 

composto 5, utilizado o HPLC-DAD, através de padrões de compostos puros. A 

quantificação esta presente na tabela 4.15. 

 

Tabela 4.15: Quantificação dos compostos presentes no extrato Casca H.E/ Fr. MeOH; Os resultados são 

apresentados pela média (n=3) ± S.D. 

Composto 
Concentração (µg/g de 

abóbora liofilizada) 

(1): Não identificado  525,7 ± 59,28 

(2): Luteolina-(?)-O-hexosídeo 57,84 ± 28,83 

(3): Não identificado 294,4 ± 79,68 

(4): Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo-(?)-O-

ramnosídeo 
25,97 ± 0,28 

(5): Quercitina-O-rutinosídeo 37,85 ± 18,48 

(6): Não identificado  321,59 ± 56,17 

(7): Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo 112,70 ± 12,54 

Da tabela 4.15, verificamos que o composto maioritário é a Isoramnetina-(?)-O-

rutinosídeo, identificado no extrato Casca H.E/ Fr. MeOH, os restantes compostos 

identificados na casca da C. ficifolia estão em quantidades menores.  
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4.3.4. Avaliação da ação dos extratos em células em cultura   

4.3.4.1. Ação dos extratos na viabilidade celular  

 

Com o objetivo de avaliar a ação dos diferentes extratos (Casca H.E/ Fr. Aq e 

Casca H.E/ Fr. MeOH) foram utilizadas quatro linhas celulares distintas (Caco-2, HaCaT, 

HepG2 e Raw 264.7), que foram expostas a concentrações diferentes, com exposição de 

24 ou 48 horas a cada extrato.  Na figura 4.24 está representado a ação do extrato Casca 

H.E/ Fr. Aq, na viabilidade celular, avaliado através do indicador de metabolismo celular 

Alamar blue das diferentes linhas celulares.    

A

C o n tr o lo 1 0 0 2 0 0 5 0 0 7 5 0

0

5 0

1 0 0

[C a s c a  H .E / F r .  A q ] µ g /m L

V
ia

b
il

id
a

d
e

 c
e

lu
la

r
 (

%
 c

o
n

tr
o

lo
)

2 4 h 4 8 h

b

a A
a A a A

a
A A

b

 

B

C o n tr o lo 1 0 0 2 0 0 5 0 0 7 5 0

0

5 0

1 0 0

[C a s c a  H .E / F r .  A q ] µ g /m L

V
ia

b
il

id
a

d
e

 c
e

lu
la

r
 (

%
 c

o
n

tr
o

lo
) 2 4 h 4 8 h

b

B

A*
a A

a

A
a A a

b
b b

 

C

C o n tr o lo 1 0 0 2 0 0 5 0 0 7 5 0

0

5 0

1 0 0

[C a s c a  H .E / F r .  A q ] µ g /m L

V
ia

b
il

id
a

d
e

 c
e

lu
la

r
 (

%
 c

o
n

tr
o

lo
)

2 4 h 4 8 h

B B

B

B

*
*

a
A a a a a

 

D

C o n tr o lo 1 0 0 2 0 0 5 0 0 7 5 0

0

5 0

1 0 0

[C a s c a  H .E / F r .  A q ] µ g /m L

V
ia

b
il

id
a

d
e

 c
e

lu
la

r
 (

%
 c

o
n

tr
o

lo
)

2 4 h 4 8 h

b
b bB B

*

a A a

A

C

 

Figura 4.24: Ação da Fr.-Aq. do extrato H.E. da casca na viabilidade celular usando o método de 

redução do Alamar Blue. Neste ensaio usaram-se as células: (A): Caco-2; (B): HaCaT; (C): HepG2; e 

(D): Raw 264.7. Estas foram expostas durante 24 (barras a cinza claro) ou 48 (barras a cinza escuro) 

horas ao extrato Casca H.E/ Fr.Aq a diferentes concentrações; Letras minúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações nas 24 horas (a, b, c e d); Letras maiúsculas diferentes: diferença 
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significativa entre concentrações nas 48 horas (A, B, C e D); (*): diferença significativa entre 24 e 48 

horas na mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 

 

Na figura 4.24 A (células Caco-2), verificamos que a ação do extrato para 

qualquer concentração é praticamente nula. Havendo, contudo, uma leve diminuição da 

viabilidade celular para 750 µg/mL, em relação ao controlo (p=0,0008), na exposição ao 

extrato de 24 horas.   

 Na figura 4.24 B (células HaCaT), verificamos também que o extrato 

praticamente não afeta a viabilidade celular, sendo os valores próximos de 100% até 200 

µg/mL. Contudo há uma ligeira diminuição, embora estatisticamente significativa, da 

viabilidade celular para 750 µg/mL, em relação ao controlo, nas 24 horas de exposição 

(p=0,0134), e para 500 µg/mL, em relação ao controlo, nas 48 horas de exposição 

(p<0,0001). Verificamos que não há grandes diferenças entre tempos de exposição, salvo 

para a exposição de 48 h a 500 µg/mL (p<0,0001). Obtendo-se assim um mínimo de % 

de células viáveis, de 86,98 ± 3,30 % para a concentração de 750 µg/mL nas 24 horas de 

exposição e de 60,60 ± 4,69 % para a concentração de 500 µg/mL para o tempo de 

exposição de 48 horas.  

 Na Figura 4.24 C (células HepG2), verificamos que não há redução da viabilidade 

celular com a concentração ou tempo de exposição. Só se verifica um ligeiro aumento da 

viabilidade celular com o aumento da concentração de extrato a partir de 100 µg/mL em 

relação ao controlo nas 48 horas de exposição (p=0,0016 controlo vs 100µg/mL; 

p=0,0080 controlo vs 200 µg/mL; p<0,0001 controlo vs 500 µg/mL e p=0,0010 controlo 

vs 750 µg/mL). Observa-se diferenças estatisticamente significativas na viabilidade 

celular, entre os tempos de exposição (24 e 48 horas), na concentração de 500 µg/mL 

(p=0,0006) e de 750 µg/mL (p=0,0005). 

 Na Figura 4.24 D (células Raw 264.7), verificamos que há diminuição 

significativa da viabilidade celular com o aumento da concentração do extrato a partir de 

200 µg/mL em relação ao controlo nas 24 e 48 horas de exposição (p<0,0001). Nas 48 

horas de exposição, há ainda uma diminuição significativa na viabilidade celular, quando 

há um aumento de concentrações de 500 µg/mL para 750 µg/mL (p=0,0003). Verificamos 

que há uma diminuição significativa com o aumento do tempo de exposição de 24 para 

48 horas na concentração de 750 µg/mL (p=0,0005). Obtendo-se assim um mínimo de % 

de células viáveis, de 67,59 ± 2,32 % e de 58,39 ± 2,55 % para a concentração de 750 

µg/mL para o tempo de exposição de 24 e 48 horas respetivamente. 
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Analisando assim os resultados obtidos para o extrato Casca H.E/Fr.-Aq, 

verificamos que para a linha celular Raw 264.7, o aumento da concentração do extrato 

leva a um aumento da citotoxicidade celular. O mesmo não se verificou nas células 

HaCaT, havendo o aumento da viabilidade celular com o aumento de algumas 

concentrações e tempo de exposição. Na linha celular HepG2 verificou-se um ligeiro 

aumento da viabilidade celular com o aumento da concentração do extrato, a linha celular 

Caco-2 apresentou uma diminuição (cerca de 10%) da viabilidade na concentração mais 

elevada do extrato.  

Observando os resultados obtidos por Ferreira (2014), verificamos que na fração 

aquosa do extrato hidro-etanólico da casca, numa exposição de 48 horas, há uma pequena 

diminuição de viabilidade em 500 µg/mL na linha Caco-2, isto não se verifica nos 

resultados observados anteriormente. Já na linha celular HepG2 Ferreira (2014) obteve 

um leve aumento da viabilidade celular em 100, 200 e 500 µg/mL, quando observamos 

os resultados obtidos anteriormente vemos que se verificou esse aumento de viabilidade.  

Na figura 4.25, apresentam-se os resultados da ação do extrato Casca H.E/Fr. 

MeOH, na viabilidade celular.  

Dos resultados apresentados na figura 4.25 A (células Caco-2) verificamos que há 

uma diminuição significativa da viabilidade celular com o aumento da concentração do 

extrato a partir de 200 µg/mL em relação ao controlo para os dois tempos de exposição 

(24 e 48 horas) (p<0,0001). Verifica-se também uma diminuição significativa da 

viabilidade celular com o aumento de concentração a partir de 100 µg/mL nas 24 e 48 

horas de exposição (p=0,0046 para 100 µg/mL vs 200 µg/mL; p<0,0001 para 200 µg/mL 

vs 500 µg/mL e para 500 µg/mL vs 750 µg/mL nas 24 horas de exposição) e (p<0,0001 

para 100 µg/mL vs 200 µg/mL e para 200 µg/mL vs 500 µg/mL; p=0,0002 para 500 

µg/mL vs 750 µg/mL), Obtendo-se assim um mínimo de % de células viáveis, de 6,83 ± 

1,11 % e de 0,00 ± 0,56 % para a concentração de 750 µg/mL no tempo de exposição de 

24 e 48 horas respetivamente. Verificamos assim, que elevadas concentrações desta 

fração resultam em elevada toxicidade para as células Caco-2. 

Na Figura 4.25 B (células HaCaT), verificamos que há um ligeiro aumento da viabilidade 

celular, embora estatisticamente significativo com o aumento da concentração do extrato 

para 100 µg/mL e 200 µg/mL (48 horas de exposição (p<0,0001), em relação ao controlo) 

e para 100 µg/mL em relação ao controlo nas 24 horas de exposição (p<0,0001). Para 

concentrações mais elevadas, observa-se uma diminuição significativa da viabilidade 

celular, a partir de 200 µg/mL nas 24 horas de exposição (p<0,0001 para 200 µg/mL vs 
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500 µg/mL; p=0,0018 para 500 µg/mL vs 750 µg/mL) e de 200 µg/mL para 500 µg/mL 

nas 48 horas de exposição (p<0,0001). Verificamos que há uma variação  significativa da 

viabilidade celular com o aumento do tempo de exposição de 24 para 48 horas nas 

concentrações de 100, 200 e 500 µg/mL (p<0,0001 para 100 µg/mL e para 200 µg/mL e 

p=0,0013 para 500 µg/mL). Obtendo-se assim um mínimo de % de células viáveis, de 

0,21 ± 1,76 % para 750 µg/mL (para 24 horas de exposição) e de 0,00 ± 0,42 % para 500 

µg/mL às 48 horas de exposição.  
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Figura 4.25: Ação da Fr.-MeOH. do extrato H.E. da casca na viabilidade celular usando o método de 

redução do Alamar Blue. Neste ensaio usaram-se as células: (A): Caco-2; (B): HaCaT; (C): HepG2; e 

(D): Raw 264.7. Estas foram expostas durante 24 (barras a cinza claro) ou 48 (barras a cinza escuro) 

horas ao extrato Casca H.E/ Fr.MeOH a diferentes concentrações; Letras minúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações nas 24 horas (a, b, c e d); Letras maiúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações nas 48 horas (A, B, C e D); (*): diferença significativa entre 24 e 48 

horas na mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 
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Na Figura 4.25 C (células HepG2), verificamos que para 48 horas de exposição 

há um ligeiro aumento da viabilidade celular para 100 µg/mL (p<0,0001) e de 200 µg/mL 

(p=0,0216), em relação ao controlo. Verificando-se uma diminuição significativa da 

viabilidade celular, a partir de 500 µg/mL, em relação ao controlo (24 e 48 horas de 

exposição) (p<0,0001 controlo vs 500 µg/mL; e controlo vs 750 µg/mL, 24 horas de 

exposição) e (p<0,0001 controlo vs 500 µg/mL e controlo vs 750 µg/mL, 48 horas de 

exposição). Verifica-se também efeito do tempo de exposição (de 24 para 48 horas) para 

100 (p<0,0001) e 200 µg/mL (p=0,0032), e a partir de 500 µg/mL (p<0,0001). Obtendo-

se assim um mínimo de % de células viáveis, de 17,23 ± 2,50 e de 0,58 ± 0,63 para 750 

µg/mL, nas 24 e 48 horas de exposição, respetivamente.  

 Na Figura 4.25 D (células Raw 264.7), verificamos um elevado efeito citotóxico 

do extrato, havendo uma diminuição significativa da viabilidade celular com o aumento 

da concentração do extrato a partir de 200 µg/mL em relação ao controlo nas 24 

(p<0,0001) e a partir de 100 µg/mL nas 48 horas de exposição ao extrato (p<0,0001)..  

 Analisando assim os resultados obtidos no extrato Casca H.E/Fr.-MeOH, 

verificamos que nas linhas celulares Caco-2, HaCaT, HepG2 e Raw 264.7, o aumento da 

concentração do extrato leva a um aumento da citotoxicidade celular, de modo 

dependente da linha celular sendo a toxicidade para as células Raw 264.7 > HaCaT  

Caco-2 > HepG2. A elevada resistência das células HepG2 para esta toxicidade deve estar 

associada ao facto de estas células terem como função a degradação de xenobióticos. O 

aumento da concentração implica um aumento dos compostos bioativos responsáveis pela 

morte celular, diminuindo assim a viabilidade, verificando-se o mesmo para o aumento 

do tempo de exposição.  

Observando os resultados obtidos por Ferreira (2014), verificamos que na fração 

metanólica do extrato hidro-etanólico da casca, numa exposição de 48 horas, há uma 

pequena diminuição de viabilidade em 500 µg/mL na linha Caco-2, nos resultados 

observados anteriormente verifica-se uma leve diminuição na concentração de 200 

µg/mL. Já na linha celular HepG2 Ferreira (2014) obteve uma leve diminuição da 

viabilidade celular a partir da concentração de 100 µg/mL, quando observamos os 

resultados obtidos anteriormente verificou-se uma diminuição só a partir de 500 µg/mL.  
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4.3.4.2. Avaliação da atividade anti-inflamatória dos extratos 

 

 De igual modo, procedeu-se à avaliação do potencial anti-inflamatório dos 

extratos (Casca H.E/Fr.-Aq e Casca H.E/Fr.-MeOH) nas células Raw 264.7, pela 

capacidade dos extratos em inibir a produção de NO, em situação de estimulação da sua 

produção com LPS. Usou-se reagente de Griesse para a quantificação do NO libertado, e 

concentrações (não citotóxicas) dos extratos.  

 Na figura 4.26 está representado a % de inibição de produção de NO nas células 

Raw 264.7, quando estão expostas durante 24 horas a concentrações de extrato não 

citotóxicas, na presença de LPS. 
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Figura  4.26: Atividade anti-inflamatória avaliada pela % de inibição da produção de NO (em função 

do controlo) vs concentração de extrato; Letras minúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração aquosa (a e b); Letras maiúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração metanólica (A, B e C); (*): diferença significativa entre as duas frações na 

mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 

Observando os resultados (Figura 4.26), verificamos que o extrato Casca H.E/Fr.-

Aq não produz diferenças significativas na inibição da produção de NO com o aumento 

da concentração de extrato. As células expostas ao extrato Casca H.E/Fr. MeOH, 

apresentam um aumento significativo na inibição da produção e libertação do NO, com o 

aumento da concentração de 25 µg/mL até 100 µg/mL, (p<0,0001 para 25 µg/mL vs 50 

µg/mL; p=0,0167 para 50 µg/mL vs 100 µg/mL). Quando comparamos a ação dos 

extratos, verificamos que para todas as concentrações há diferenças significativas na 

capacidade de inibição de produção de NO (p=0,0424 para 25 µg/mL; p<0,0001 para 50 

e 100 µg/mL). Verificamos que o extrato Casca H.E/Fr.-MeOH produz maior efeito na 
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inibição da produção de NO que o extrato Casca H.E/Fr.-Aq, isto deve-se à diferença de 

compostos presentes nos extratos. Foi demonstrado anteriormente que o extrato Casca 

H.E/Fr. MeOH, tem maior teor em compostos fenólicos (figura 4.22) podendo ser estes 

os responsáveis pelo potencial anti-inflamatório do extrato, como já referido 

anteriormente, tendo assim um maior potencial que o extrato Casca H.E/Fr.-Aq que tem 

menor teor em compostos fenólicos.  

Neste ensaio quantificou-se a quantidade de NO libertado pelas células Raw 

264.7, sendo esta diretamente proporcional à inflamação produzida nos macrófagos 

expostos a LPS. Verificou-se anteriormente que estes extratos não têm capacidade de 

“scavenging” do radical NO•, sendo assim podemos inferir que os extratos atuam 

diretamente sobre o metabolismo das células, inibindo a produção de NO. 

Na literatura não foram encontrados estudos sobre a ação de extratos da C. ficifolia 

na atividade anti-inflamatória, os resultados serão discutidos comparando com os 

compostos presentes nos extratos. Em estudos efetuados, verificou-se que a isoramnetina 

inibe a produção de NO em macrófagos expostos a LPS, por mecanismos que envolvem 

a inibição da iNOS, inibição da ativação da NF-kB, diminuindo assim a inflamação 

(Hämäläinen et al., 2007). Atendendo a que a isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo é o 

composto em maior quantidade no extrato Casca H.E/Fr.-MeOH, depreende-se que este 

deva ser o responsável pela inibição da produção de NO pelas células Raw 264.7 expostas 

a LPS.  

 

4.3.4.3. Ação dos extratos na modulação de parâmetros de stresse oxidativo  

4.3.4.3.1. Avaliação da ação dos extratos no conteúdo em ROS intracelular  

Células Caco-2 foram expostas a várias concentrações das frações aquosas e 

metanólicas do extrato HE da Casca, com vista a avaliar a sua ação nos níveis basais de 

ROS intracelulares. Na figura 4.27, apresenta-se o valor médio de fluorescência emitido 

pela DCF, das células expostas aos extratos Casca H.E/Fr. Aq e Casca H.E/Fr. MeOH 

(coluna da esquerda), fotografias de campo claro ilustrando a morfologia das células 

(coluna do meio) e respetivas fotografias obtidas no modo de fluorescência (coluna da 

direita), em cada linha as células foram expostas à mesma concentração e ao mesmo 

extrato.  
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Figura 4.27: Ação dos extratos no conteúdo em ROS intracelular de células Caco-2. Conteúdo em ROS 
medido por citometria de fluxo (coluna da esquerda) e por microscopia de fluorescência (coluna da direita); 
(A): Controlo; (B): 500 µg/mL de Casca H.E/Fr.-Aq; (C): 750 µg/mL de Casca H.E/Fr.-Aq; (D): 500 
µg/mL de Casca H.E/Fr.-MeOH; (E): 750 µg/mL de Casca H.E/Fr.-MeOH; (1): Média de fluorescência 
emitida; (2): Fotografia campo claro, ampliação de 200x; (3): Fotografia em microscopia de fluorescência 
usando o filtro FITC, ampliação de 200x. A barra representa a média de fluorescência do controlo. 
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Nesta figura não são apresentados dados de citometria de fluxo para a 

concentração de 500 µg/mL, para o extrato Casca H.E/ Fr. MeOH, pois os procedimentos 

necessários para remoção e lavagem de células para os ensaios de citometria danificaram 

as mesmas, pelo que não havia células suficientes para análise. 

Da análise dos dados de citometria de dados idênticos aos ilustrados na Figura 

4.27, construiu-se a Figura 4.28, onde se apresentam os valores da média de fluorescência 

(amostra/controlo) do conteúdo em ROS intracelular para as várias condições.   
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Figura  4.28: Conteúdo em ROS medido por citometria de fluxo, valores representados em (média de 

fluorescência da amostra/ média de fluorescência do controlo) vs concentração de cada extrato (Casca 
H.E/Fr.-Aq e Casca H.E/Fr.-MeOH). Letras minúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração aquosa (a); Letras maiúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração metanólica (A e B); (*): diferença significativa entre as duas frações na mesma 

concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 

Observando os resultados representados nas Figuras 4.27 e 4.28, verificamos que 

o extrato Casca H.E/ Fr. Aq não altera o conteúdo em ROS intracelular, em relação ao 

controlo. Na concentração mais baixa deste extrato nota-se uma ligeira redução dos níveis 

basais de ROS, como se pode também observar na Figura 4.27 B1, contudo não 

significativa. No entanto a exposição ao extrato Casca H.E/ Fr. MeOH produz um 

aumento significativo do conteúdo em ROS intracelular da concentração 200 µg/mL em 

relação ao controlo (p=0,0038). Na Figura 4.27 D3 e E3, verifica-se que a intensidade de 

fluorescência aumenta com a dose de extrato, mas infelizmente o nível de fluorescência 

nas células expostas a 500 µg/mL de Casca H.E/ Fr. MeOH não se conseguiu quantificar, 
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atendendo a que estas já se encontravam muito fragilizadas, como pode ser observado na 

Figura 4.27 E2.  

 

4.3.4.3.2.  Avaliação da ação dos extratos na peroxidação lipídica usando a 

sonda DHPE-FITC e citometria de fluxo 
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Figura  4.29: Ação dos extratos na peroxidação lipídica das células Caco-2. Avaliação da peroxidação 

lipídica pela média de fluorescência (amostra/controlo) vs concentração de cada extrato (Casca H.E/Fr. Aq 

e Casca H.E/Fr. MeOH); Letras minúsculas diferentes: diferença significativa entre concentrações na fração 

aquosa (a); Letras maiúsculas diferentes: diferença significativa entre concentrações na fração metanólica 

(A e B); (*): diferença significativa entre as duas frações na mesma concentração de extrato. As diferenças 

são consideradas significativas quando p<0,05. 

 Corroborado com os resultados apresentados anteriormente, observando na Figura 

4.29, uma diminuição significativa da fluorescência das células expostas às concentrações 

de 200 µg/mL e 500 µg/mL (p<0,0001) do extrato Casca H.E/Fr.-MeOH, em relação ao 

controlo, que indica peroxidação lipídica. Por outro lado, o extrato Casca H.E/Fr.-Aq 

produz um ligeiro aumento da fluorescência o que poderia indicar uma redução dos níveis 

basais de PL, contudo as diferenças não são estatisticamente diferentes do controlo. O 

aumento de PL observado pode ser o resultado do aumento de ROS registando na Figura 

4.28. 
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4.3.4.3.3. Ação dos extratos no conteúdo intracelular de GSH 

 

Nas células expostas aos extratos Casca H.E/Fr.-Aq e Casca H.E/Fr.-MeOH 

também se quantificou o conteúdo em GSH intracelular. A Figura 4.30 mostra a análise 

dos resultados, medidos pela média de fluorescência normalizada para o controlo 

(amostra/controlo). 
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Figura  4.30: Avaliação do conteúdo em GSH em média de fluorescência (amostra/controlo) vs 

concentração de cada extrato (Casca H.E/ Fr. Aq e Casca H.E/ Fr. MeOH); Letras minúsculas diferentes: 

diferença significativa entre concentrações na fração aquosa (a); Letras maiúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações na fração metanólica (A e B); (*): diferença significativa entre as duas 

frações na mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. 

Verificamos que o extrato Casca H.E/Fr.-Aq aumenta ligeiramente os níveis de 

GSH intracelulares, contudo as diferenças não são estatisticamente significativas 

relativamente ao controlo. Mas, verifica-se um aumento significativo da fluorescência das 

células expostas à concentração de 500 µg/mL ao extrato Casca H.E/ Fr. MeOH em 

relação ao controlo (p=0,0031).  
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4.3.4.3.4. Correlação entre os valores obtidos para o teor em ROS, 

peroxidação lipídica e GSH  

 

Na Figura 4.31, apresenta-se a correlação entre o conteúdo em ROS, em GSH e a 

peroxidação lipídica, nas células expostas à fração aquosa e à fração metanólica do extrato 

hidro-etanólico da casca. Nesta figura verificamos que há um aumento significativo do 

conteúdo em ROS nas células expostas a 200 µg/mL do extrato Casca H.E/Fr.-MeOH 

que não é contrariado pelo aumento em GSH intracelular e que resulta em peroxidação 

lipídica. Por outro lado, nas células expostas a 750 µg/mL do extrato Casca H.E/ Fr. Aq 

verifica-se um aumento de GSH, não havendo aumento de ROS ou de PL, em relação ao 

controlo. 

 

 

Figura 4.31: Correlação entre o conteúdo de ROS, de GSH e a peroxidação lipídica, nas células expostas 

à concentração de 750 µg/mL dos extratos Casca H.E/Fr. Aq e 200 µg/mL Casca H.E/Fr. MeOH; Os 

resultados de ROS e GSH são apresentados por média de fluorescência (amostra/controlo), a peroxidação 

lipídica é apresentado como (1/média de fluorescência (amostra/controlo)). 

 

4.3.4.4. Ação dos extratos na variação do potencial mitocondrial  

 

Na Figura 4.32, apresenta-se o valor médio de fluorescência emitido pela 

Rodamina 123 (coluna da esquerda), por células Caco-2 expostas aos extratos Casca 

H.E/Fr.-Aq e Casca H.E/Fr.-MeOH, a várias concentrações. Esta figura mostra também 

fotografias tiradas num microscópio de fluorescência (coluna da direita) de células 

expostas às mesmas concentrações de extratos e de sonda. 
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Figura 4.32: Avaliação do potencial mitocondrial medido por citometria de fluxo; (A): Controlo; (B): 500 µg/mL 

da Casca H.E/ Fr. Aq; (C): 750 µg/mL da Casca H.E/ Fr. Aq; (D): 200 µg/mL da Casca H.E/ Fr. MeOH; (E): 500 

µg/mL da Casca H.E/ Fr. MeOH; (1): Média de fluorescência emitida; (2):Fotografia em microscopia de 

fluorescência com o filtro FITC em 200x. 
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Figura 4.33: Avaliação do potencial mitocondrial em média de fluorescência (amostra/controlo) vs 

concentração de cada extrato (Casca H.E/ Fr. Aq e Casca H.E/ Fr. MeOH); Letras minúsculas diferentes: 

diferença significativa entre concentrações na fração aquosa (a); Letras maiúsculas diferentes: diferença 

significativa entre concentrações na fração metanólica (A); (*): diferença significativa entre as duas frações 

na mesma concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05 

Nos resultados representados na figura 4.33, verificamos que não há qualquer 

diferença estatisticamente significativa da média de fluorescência, para as diferentes 

concentrações dos extratos Casca H.E/ Fr. Aq e Casca H.E/ Fr. MeOH. Contudo, 

observamos que em média o extrato Casca H.E/ Fr. MeOH provoca um aumento de 

fluorescência que indica despolarização mitocondrial e que pode ser a consequência do 

aumento de ROS intracelular, observado anteriormente. 

 

4.3.4.5. Avaliação da ação dos extratos nas várias fases do ciclo celular  

 

Na Figura 4.34, apresentam-se os valores da percentagem de células, em cada fase 

celular, nas células expostas aos extratos da Casca H.E nas frações aquosa (Fr. Aq) e 

metanólica (MeOH).  
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Figura  4.34: Percentagem de células em cada fase do ciclo celular (G1, S e G2/M) em função deas 

várias concentrações dos extratos Casca H.E/ Fr. Aq e Casca H.E/ Fr. MeOH; (C): Células expostas ao 

extrato Casca H.E/ Fr. Aq; (D): Células expostas ao extrato Casca H.E/ Fr. MeOH; (500): Concentração 

do extrato 500 µg/mL; (750): Concentração do extrato 750 µg/mL.  

  Na tabela 4.16 , está representado os valores e respetivas diferenças significativas 

relativamente à figura anterior. 

 

Tabela 4.16: Percentagem de cada fase celular (G1, S e G2/M) em função de várias concentrações dos 

extratos Casca H.E/ Fr. Aq e Casca H.E/ Fr. MeOH; Letras minúsculas diferentes: diferença significativa 

entre concentrações na fração aquosa (a e b); Letras maiúsculas diferentes: diferença significativa entre 

concentrações na fração metanólica (A, B e C); (*): diferença significativa entre as duas frações na mesma 

concentração de extrato. As diferenças são consideradas significativas quando p<0,05. Os resultados são 

apresentados pela média (n=3) ± S.D. 

Extrato 
Concentração 

(µg/mL) 
Interfase celular (%) 

 

 G1 S G2/M 

Controlo 
59,13 ± 1,02 

(a;A) 

11,78 ± 1,19 

(a;A) 

29,09 ± 0,17 

(a;A) 

Casca H.E/ 

Fr. Aq 

500 
64,07 ± 0,50 

(b;*) 

13,47 ± 0,85 

(a;b;*) 

22,46 ± 0,35 

(b;*) 

750 
63,47 ± 0,84 

(b) 

15,16 ± 0,09 

(b) 

21,37 ± 0,75 

(b) 

Casca H.E/ 

Fr. MeOH 

200 
55,94 ± 2,91 

(B) 

17,91 ± 1,87 

(B) 

26,15 ± 1,05 

(B) 

500 
54,56 ± 0,69 

(B;*) 

19,61 ± 0,11 

(B;*) 

25,83 ± 0,58 

(B;*) 
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Observando os resultados obtidos na figura 4.34e na tabela 4.16, verificamos que 

há um aumento significativo da percentagem de células que está em fase G1, nas células 

expostas a 500 e 750 µg/mL do extrato Casca H.E/ Fr.Aq. em relação ao controlo 

(p<0,0001 controlo vs 500 µg/mL e p=0,0004 controlo vs 750 µg/mL). Nas células 

expostas a 200 e 500 µg/mL do estrato Casca H.E/ Fr. MeOH há uma diminuição 

significativa da percentagem de células na fase G1, em relação ao controlo (p=0,0121 

controlo vs 200 µg/mL e p=0,0002 controlo vs 500 µg/mL).  

 Verificamos um aumento significativo da percentagem de células em fase S, 

quando expostas a 750 µg/mL do extrato Casca H.E/Fr.-Aq, em relação ao controlo 

(p=0,0071 controlo vs 750 µg/mL). Nas células expostas a 200 e 500 µg/mL Casca H.E/ 

Fr. MeOH, este aumento ainda é mais significativo, comparando com o controlo 

(p<0,0001). Verifica-se também que o extrato Casca H.E/ Fr. MeOH é mais eficaz em 

aumentar a percentagem de células em fase S, a 500 µg/mL, que o extrato Casca H.E/ Fr. 

Aq (p<0,0001).  

 Consequentemente, verificamos que os dois extratos reduzem a percentagem de 

células na fase G2/M. Há uma diminuição significativa da percentagem de células em 

fase G2/M, quando expostas a 500 e 750 µg/mL de extrato Casca H.E/Fr.-Aq, em relação 

ao controlo (p<0,0001). Nas concentrações de 200 e 500 µg/mL do extrato Casca H.E/Fr.-

MeOH, também se verifica diminuição significativa da % de células na fase G2/M, em 

relação ao controlo (p=0,0238 controlo vs 200 µg/mL e p=0,0100 controlo vs 500 

µg/mL).  

 De acordo com Gabrielli et al. (2012) e El-Aouar Filho et al. (2017), e com os 

valores representados na tabela 4.16 verificamos que há um aumento significativo da 

percentagem de células em fase G1 e uma diminuição significativa da percentagem de 

células em fase G2/M, quando expostas ao extrato Casca H.E/Fr.-Aq em relação ao 

controlo, também há um aumento significativo da percentagem de células em fase S para 

células expostas a 750 µg/mL deste extrato, em relação ao controlo. Sendo assim, 

verificamos que há células que ficaram retidas no ponto de verificação G1, pois há um 

aumento de percentagem de células nesta fase, podendo ser devido a não conter fatores 

de crescimento suficientes, ou a algum dano no DNA, sendo então inibidas as proteínas 

CDK2 associada a ciclina E. Para a exposição à concentração mais alta deste extrato 

também houve células retidas no ponto de verificação S, pois há um aumento de 

percentagem de células nesta fase e uma diminuição na fase G2/M, podendo ser pelo facto 

das células apresentarem alterações na forquilha de replicação ou por danos no DNA. No 
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caso do extrato Casca H.E/ Fr. MeOH, verificamos que há uma diminuição de 

percentagem de células na fase G1, um aumento de percentagem de células na fase S e 

uma diminuição de percentagem de células na fase G2/M em relação ao controlo, isto 

significa que há uma retenção de células no ponto de verificação da fase S, podendo ser 

devido a danificações no DNA, ou a alterações da forquilha de replicação de DNA, 

havendo assim uma inibição da proteína CDK2 associada a ciclina E. 

 Em conclusão verifica-se que o extrato Casca H.E/ Fr. Aq induz paragem do ciclo 

na fase G1 e S e o extrato Casca H.E/ Fr. MeOH na fase S. 

 

4.3.4.6. Avaliação da ação dos extratos na integridade do núcleo celular com 

recurso à sonda Hoechst  

 

De igual modo, células Caco-2 expostas a os extratos Casca H.E/ Fr. Aq e Casca 

H.E/ Fr. MeOH foram avaliadas para verificar a ação destes extratos na indução de dado 

do DNA, usando a sonda Hoechst, que se liga ao DNA, para assim avaliarmos a 

fragmentação do DNA. Avaliou-se também possíveis alterações morfológicas no núcleo 

das células (por fluorescência) e alterações morfológicas em geral pela observação das 

imagens de campo claro.  

 Na figura 4.35 estão representadas fotografias tiradas num microscópio de 

fluorescência a células incubadas com Hoechst, que nos permitem avaliar a morfologia e 

integridade do núcleo. 

Observamos que pela exposição à frações aquosas (Figura 4.35 B e C) quer a 

morfologia das células quer a intensidade de fluorescência do núcleos é idêntica à do 

controlo (Figura 4.35 A). Por outro lado, verificamos que as frações metanólicas induzem 

a formação de núcleos com maior intensidade de fluorescência o que pode ser sinal de 

danos no DNA, que são mais visíveis para a concentração maior (Figura 4.35 E2). Para 

comprovar a existência destes danos teríamos de realizar outros métodos como o ensaio 

do cometa (que ficará para estudos posteriores). 
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A1  A2  

B1  B2  

C1  C2  

D1  D2  

E1  E2  
Figura  4.35: Fotografias tiradas num microscópio de fluorescência; (A): Controlo; (B): 500 

µg/mL da Casca H.E/ Fr. Aq; (C): 750 µg/mL da Casca H.E/ Fr. Aq; (D): 200 µg/mL da Casca 

H.E/ Fr. MeOH; (E): 500 µg/mL da Casca H.E/ Fr. MeOH; (1): Fotografia campo claro, 

ampliação de 200x; (3): Fotografia em microscopia de fluorescência usando o filtro FITC, 

ampliação de 200x. 
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4.3.5. Avaliação da capacidade dos extratos na inibição da atividade 

enzimática in vitro   

 

 A avaliação da capacidade de inibição enzimática in vitro, foi efetuada em cinco 

enzimas distintas: a acetilcolinesterase (AChE), a elastase, a α-amilase, a α-glucosidase e 

a tirosinase. Na tabela 4.17, mostram-se os resultados obtidas para a percentagem de 

inibição enzimática, usando a 300 µg/mL (concentrações de extratos não citotóxicas para 

células Caco-2 e HepG2). 

 

Tabela 4.17: Percentagem de inibição enzimática induzida pelos extratos a uma concentração de 300 

µg/mL, Casca H.E/ Fr. Aq e Casca H.E/ Fr. MeOH. Os resultados são apresentados pela média (n=3) ± 

S.D. 

 
Extrato  

Casca H.E/ Fr. Aq Casca H.E/ Fr. MeOH p<0,005 

E
n

zi
m

a
s 

Acetilcolinesterase 21,47 ± 5,85 % 22,56 ± 1,73 %  

Elastase 72,37 ± 5,58 % 96,05 ± 5,58 % * 

α-amilase 12,59 ± 0,45 % 24,09 ± 1,12 % * 

α-glucosidase - -  

Tirosinase 5,83 ± 1,90 % 8,52 ± 0,00 %  

  

 Observando os resultados da tabela 4.17, verificamos que ambas as frações 

possuem uma atividade anti-AChE moderada e idêntica, denotando algum potencial 

neuroprotetor. Verificamos que o extrato Casca H.E/ Fr. MeOH tem maior potencial para 

inibir as enzimas α-amilase e elastase, que o extrato Casca H.E/ Fr. Aq (p<0,0001 para α-

amilase e p=0,0125 para elastase). Verificamos também que os extratos têm elevada 

atividade anti-elastase e não apresentam nenhum potencial para inibir a α-glucosidase. 

Podemos concluir que os extratos têm uma boa atividade anti-envelhecimento, podendo 

fornecer bons ingredientes para a indústria de cosmética, possuem moderada atividade 

neuroprotetora e anti-diabética. 
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5. Conclusão 

Com os resultados obtidos nesta dissertação concluímos que:  

➢ A polpa de C. ficifolia contém maior quantidade de compostos solúveis em 

EtOH/H2O ((80:20) %, v/v) do que a casca; 

➢ Os compostos presentes nos extratos (Polpa H.E e Casca H.E) são mais solúveis 

na fração aquosa que na fração metanólica; 

➢  As frações metanólicas dos extratos (Polpa H.E e Casca H.E) contêm maior 

quantidade em fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides, que a fração aquosa, 

verificando-se ainda que a casca contém maior teor destes que a polpa; 

➢ As frações metanólicas dos extratos (Polpa H.E e Casca H.E) têm maior 

capacidade de “scavenging” dos radicais ABTS•+ e HO•, que as frações 

aquosas.Verificando-se ainda, uma maior capacidade de “scavenging” no extrato 

Casca H.E. A capacidade de “scavenging” do radical NO• é nula nos dois extratos; 

➢ Só foi possível identificar compostos por HPLC, nas frações metanólicas dos dois 

extratos (Polpa H.E e Casca H.E), eventualmente devido ao baixo teor em 

compostos fenólicos nas outras frações;  

➢ O composto identificado em maior quantidade no extrato Polpa H.E/ Fr. MeOH 

foi a Luteolina-(?)-O-hexosídeo, enquanto que no extrato Casca H.E/ Fr. MeOH, foi a 

Isoramnetina-(?)-O-rutinosídeo;  

➢ As frações metanólicas dos extratos (Polpa H.E e Casca H.E) são mais citotóxicas 

nas diferentes linhas celulares que as frações aquosas. Verificou-se ainda que a 

fração metanólica da casca é mais citotóxica do que a fração metanólica da polpa;  

➢ As frações metanólicas dos dois extratos (Polpa H.E e Casca H.E) têm maior  

capacidade em inibir a produção de NO pelas células Raw 264.7 que as frações 

aquosas;  

➢ As frações aquosas dos extratos (Polpa H.E e Casca H.E) têm a capacidade de 

prevenir aumento de teor em ROS em células Caco-2, aumentando o teor em GSH. 

As frações metanólicas, induzem aumento do teor em ROS, aumentando 

consequentemente o teor em GSH enventualmente do aumento de ROS; 

➢  A fração aquosa da polpa apresenta um efeito protetor nas mitocôndrias, através 

da sua energização, já a fração metanólica apresenta um efeito de despolarização 

mitocondrial;  
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➢ Os dois extratos (Polpa H.E e Casca H.E) induzem paragem do ciclo celular na 

fase S, verificando-se um aumento da polulação de células na fase S após 

exposição à fração metanólica dos extratos;  

➢ Os dois extratos possuem elevada atividade anti-envelhecimento, moderada 

atividade neuroprotetora e moderada atividade antidiabética;  
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