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RESUMO 

Efeito neuroprotetor da casca de romã (Punica granatum)  

  

  

A doença de Alzheimer é uma afecção crônica degenerativa que não possui tratamento 

até o momento. O uso de alimentos funcionais como a romã na prevenção e/ou tratamento de 

doenças neurodegenerativas têm sido amplamente pesquisados. Diante disto, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a quantidade de compostos bioativos (antocianinas, 

compostos fenólicos e flavonoides), atividade anticolinesterásica e a capacidade antioxidante 

in vitro e on line dos extratos de polpa e casca de romã e posteriormente estudar o possível 

efeito neuroprotetor de micropartículas obtidas a partir do extrato da casca de romã em um 

animal submetido a infusão crônica de peptídeo β-amilóide. O extrato de casca de romã 

apresentou maior teor de antocianinas, compostos fenólicos, flavonoides e atividade 

antioxidante in vitro e on line do que o extrato da polpa. Na análise de compostos não voláteis 

pela técnica de GC-MS foram identificados 38 compostos no extrato da casca e 37 da polpa 

de romã, sendo o ácido gálico a principal substância detectada. Foram encontrados no total 13 

compostos no extrato de casca e 8 no extrato de polpa de romã que apresentaram atividade 

antioxidante pelo método HPLC-ABTS on line. A punicalagina, epicatequina e ácido gálico 

foram os compostos determinantes para a atividade antioxidante em ambos os extratos. O 

extrato da casca de romã apresentou atividade anticolinesterásica superior ao da polpa. Estes 

resultados, em conjunto, indicaram um possível potencial da casca de romã como um agente 

neuroprotetor na doença de Alzheimer. Para estudar o possível efeito neuroprotetor do extrato 

da casca de romã foram utilizados camundongos C57BL/6 cronicamente infundidos com 

peptídeo βA1-42 e/ou veículo através de mini-bombas osmóticas durante 35 dias e foram 

avaliados biomarcadores e alterações comportamentais. Micropartículas de extrato de casca 

de romã, produzidas em spray dryer, foram diluídas em água e administradas na dose de 800 

mg de casca de romã/kg de animal/dia. A memória espacial foi avaliada em labirinto de 

Barnes e uma redução no número de erros para encontrar a caixa de escape foi verificada nos 

animais tratados com micropartículas de casca de romã e nos animais do grupo controle, mas 

não nos animais do grupo βA. A atividade da acetilcolinesterase, neurotrofina BDNF, TNF-α 

e a enzima SOD foram avaliadas no hipocampo, córtex e soro dos animais. A peroxidação 

lipídica foi avaliada no fígado dos animais. Como a casca de romã não é comumente 

consumida foram dosados marcadores de dano isquêmico hepático. O consumo de 

micropartículas de casca de romã promoveu uma redução do acumulo de placas amiloides, 

aumento da expressão de neurotrofinas, redução da atividade da enzima acetilcolinesterase, 

redução da peroxidação lipídica e da citocina pró-inflamatória TNF-α em animais infundidos 

com peptídeo β-amilóide. O consumo das microcáspulas de casca de romã não acarretou 

nenhum tipo de lesão hepática. No geral, verificou-se que os compostos presentes na casca de 

romã podem apresentar um efeito neuroprotetor em animais submetidos a infusão crônica de 

peptídeo β-amilóide.  

 

 

Palavras-chave: Alzheimer; BDNF; Acetilcolinesterase; Antioxidantes; Punicalagina 
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ABSTRACT 

Neuroprotective effect of Pomegranate (Punica granatum) peel  

  

Alzheimer’s disease is a chronic and degenerative condition that have no treatment 

until now. The research of functional foods such as pomegranate for the prevention and/or 

treatment of many conditions, including neurodegenerative diseases, is increasing year after 

year. The amount of bioactive compounds (anthocyanins, phenolic compounds and 

flavonoids), acetylcholinesterase activity and antioxidant capacity in vitro and on line of 

pomegranate peel and pulp extracts were evaluated. Pomegranate peel extract has higher 

content of anthocyanins, phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity in vitro and 

on line than pulp. The analyses of the profile of non-volatile compounds identified 38 

compounds in the peel and 37 in the pulp. The gallic acid was main compound detected. 

Pomegranate peel showed 13 compounds with antioxidant activity by the HPLC-ABTS 

method online and pulp showed eight compounds. Punicalagin, Gallic acid and epicatechin 

were determinants for the antioxidant capacity of the aqueous-alcoholic extract of 

pomegranate. Pomegranate peel extract had greater anticholinesterase activity than pulp. 

These results together indicated a possible potential of pomegranate peel as a neuroprotective 

agent in Alzheimer's disease. This research had as objective to study the possible 

neuroprotective effect of pomegranate peel on an animal model of the Alzheimer's disease. 

For that purpose, mice model of Alzheimer's disease were used and biomarkers and 

behavioral changes were evaluated. C57BL/6 mice were chronically infused with βA1-42 

peptide and/or vehicle by mini - osmotic pumps during 35 days. Microparticles of 

pomegranate peel extract, produced by spray drying, were diluted in water and administered 

at a dose of 800 mg of pomegranate peel/ kg animal/day. The spatial memory was evaluated 

in the Barnes maze and a reduction of the errors to find the scape box was verified in animals 

treated with the PPE, as observed in the Control group, but not in th Aβ group. The activity of 

acetylcholinesterase, neurotrophin BDNF, TNF-α and SOD were measured in the 

hippocampus, cortex and serum. Lipid peroxidation was evaluated in the liver. As the 

pomegranate peel is not commonly consumed, biomarkers of liver ischemic damage were 

measured. Pomegranate peel consumption promoted a reduction of amyloid plaques, 

increasing neurotrophin expression, reduction in a AChE activity, reduced lipid peroxidation 

and reduced TNF-α in animal models of Alzheimer's disease. The consumption of 

pomegranate peel did not cause liver injury. In general, pomegranate peel showed a 

neuroprotective effect on animal models of the Alzheimer's disease. 

 

Keywords: Alzheimer; BDNF; Acetylcholinesterase; Antioxidants; Punicalagin 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A crescente longevidade da população mundial teve como consequência uma maior 

incidência de doenças neurodegenerativas, dentre as quais se destaca a doença de Alzheimer 

(DA). Estratégias terapêuticas para a redução dos sintomas indesejáveis causados por esta 

doença têm sido amplamente pesquisadas. Evidências epidemiológicas apontam uma forte 

relação inversa entre o consumo regular de frutas e hortaliças e a incidência destas 

enfermidades (FROZZA et al., 2013; MAGRONE et al., 2012), ação essa proporcionada pelos 

compostos biologicamente ativos presentes nestes alimentos.  

Dentre os alimentos fontes de compostos bioativos, pode-se destacar a romã (Punica 

granatum), uma das frutas mais tradicionalmente consumidas, no entanto, o seu interesse tem 

aumentado gradativamente nos últimos anos devido aos benefícios à saúde humana, conforme 

a literatura. Estas propriedades biológicas têm sido atribuídas principalmente aos compostos 

fenólicos presentes neste alimento. Normalmente, é consumida na forma in natura, e, dessa 

forma, toda a casca é descartada como resíduo. A casca da romã corresponde a cerca de 50% 

do peso total da fruta, e é uma importante fonte de compostos bioativos como ácido elágico e 

seus derivados e elagitaninos como punicalina e punicalagina (GULLON et al., 2016).  

 As pesquisas têm demonstrado o papel significativo da polpa de romã como um 

neuroprotetor na DA (HARTMAN et al., 2006; CHOI et al., 2011; ROJANATHAMMANEE 

et al., 2013; SUBASH et al., 2015).  Os compostos fenólicos presentes nesta polpa, 

especialmente punicalagina (ROJANATHAMMANEE et al., 2013), seriam os responsáveis 

por este efeito neuroprotetor. No entanto, em estudos preliminares detectou-se que a casca da 

romã apresenta uma maior concentração destes compostos ativos em relação à semente e 

polpa. A casca de romã apresentou uma concentração de 242,9 mg de compostos fenólicos 

expresso em mg de quercetina por g de casca enquanto que a polpa apresentou apenas 26 mg 

quercetina por g de polpa. Além disso, a casca apresentou atividade antioxidante 85 vezes 

superior à sua polpa, mesmo quando mensurada por diferentes métodos de análise de 

atividade antioxidante, o que evidencia seu potencial de exploração como fonte de compostos 

antioxidantes (SALGADO et al., 2012). Em estudo mais recente a casca de romã apresentou 

um potencial anticolinesterásico de forma dose-dependente com valor de IC50 de 2,48 mg 

(MORZELLE, 2013). 

 Apesar da crescente ênfase sobre o potencial de antioxidantes provenientes da dieta na 

prevenção da perda de memória e como agentes preventivos em doença neurodegenerativas, 

estudos que investigam os efeitos cognitivos de alimentos e/ou seus componentes são raros 
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(BOOKHEIMER et al., 2013). Conforme descrito anteriormente, embora não existam 

maneiras comprovadas de se retardar o início ou proporcionar uma progressão lenta da DA, 

estudos sugerem que a dieta pode afetar o risco ou reduzir os sintomas indesejáveis da doença 

e a romã se destaca como um alimento a ser explorado para este fim. Diante disso, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar o possível efeito de extratos e micropartículas obtidas a 

partir da casca de romã como um agente anticolinesterásico, anti-inflamatório e antioxidante 

que atue na proteção e/ou redução dos sintomas da DA, bem como quantificar os principais 

compostos bioativos que contribuem para esta atividade. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 Dinâmica populacional mundial  

 

 O prolongamento da vida, uma aspiração mundial, só pode ser considerado uma 

conquista efetiva quando se agrega qualidade aos anos adicionais de vida. Os dados atuais 

mostram que as populações de todo o mundo, até dos países mais pobres, estão envelhecendo 

(WORLD POPULATION AGEING, 2013). Envelhecer não é mais privilégio de poucos, 

mesmo diante da distribuição não equitativa da melhora substancial dos parâmetros de saúde 

nos diferentes países e contextos socioeconômicos (VERAS, 2009).   

 A diminuição da mortalidade e a fertilidade em declínio conduzem a uma redução 

relativa na proporção de crianças e um aumento da porcentagem de pessoas idosas na 

população. A quota mundial de pessoas idosas (com 60 anos ou mais) aumentou de 9,2% em 

1990 para 11,7% em 2013 e vai continuar a crescer, possivelmente atingindo 21,1%, em 2050 

(WORLD POPULATION AGEING, 2013).  

O Brasil apresentava até a década de 1950 e 1960 características demográficas que o 

classificava como um país de população jovem (KALACHE; VERAS; RAMOS, 1987). No 

entanto, esta dinâmica se alterou nos últimos anos. Dados atuais mostram que o número de 

pessoas idosas supera o número de nascimentos conforme pode ser observado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Proporção de crianças, jovens-adultos e idosos em relação ao total da população brasileira de 1940 a 

2050. Aumento gradativo da participação da população de 60 anos ou mais em relação à população 

abaixo de 60 anos, demonstrando maior número de idosos na população total. Fonte: IBGE, 2008 
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Conforme apresentado na Figura 1, a população brasileira com mais de 60 anos cresceu 

significativamente nos últimos anos e as estimativas indicam que este grupo tende a crescer 

ainda mais. 

É possível notar que o grupo etário de 60 anos ou mais pode duplicar em termos 

absolutos no período de 2000 a 2030, ao passar de 8,1 para 18,7% milhões de pessoas. De 

acordo com as projeções, em 2030, o número de idosos já irá superar o de crianças, e em 

2050, os idosos corresponderão a 29,8% da população.  

Atualmente, o grupo de idosos ocupa um espaço significativo na sociedade brasileira. O 

envelhecimento populacional torna a saúde dos idosos o foco de atenção, uma vez que o 

aumento da expectativa de vida está intimamente relacionado a uma maior incidência de 

doenças crônicas não transmissíveis, especialmente as doenças neurodegenerativas. As 

estimativas são alarmantes e mostram que apenas 22,6% das pessoas com 60 anos ou mais 

declararam não possuir doenças. Para aqueles de 75 anos ou mais, esta proporção cai para 

19,7% (IBGE, 2010).  

Uma vez que envelhecer é inevitável, o foco principal dos pesquisadores é que a 

população passe a viver por mais tempo e com uma melhor qualidade de vida. Estratégias 

terapêuticas, as quais incluem o consumo de alimentos funcionais associado à prática de 

atividade física de forma regular, tem sido estudadas com o intuito de garantir uma maior 

expectativa de vida sem comprometimento da saúde, tanto física quanto mental.  

 

2.1.2 Doença de Alzheimer 

 

O crescente envelhecimento da população, verificado nestas últimas décadas, tem 

como consequência uma maior incidência de doenças neurodegenerativas (MARKESBERY, 

1997).  

A demência é uma das principais causas de morbidade em idosos, sendo que o número 

de casos, tanto em termos de incidência quanto de prevalência, apresenta-se diretamente 

proporcional ao aumento do número de idosos (CHARCHAT-FICHMAN et al., 2005). O 

quadro de demência se caracteriza pelo declínio progressivo e global das funções cognitivas o 

que compromete a realização de atividades sociais e ocupacionais do indivíduo. O diagnóstico 

é difícil, pois exige a constatação de deterioração ou declínio cognitivo em relação à condição 

prévia do indivíduo (COREY-BLOOM et al., 1995).  

Em todo o mundo, cerca de 35,6 milhões de pessoas apresentam algum tipo de 

demência. Este número deverá dobrar até 2030 (65,7 milhões) e mais que triplicar em 2050 
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(115,4 milhões), caso não ocorram modificações na mortalidade ou estratégias terapêuticas de 

prevenção e/ou redução de risco. Existem 7,7 milhões de novos casos de demência a cada 

ano, o que implica que há um novo caso de demência em algum lugar no mundo de quatro em 

quatro segundos (WHO, 2012).  

Em termos econômicos, o tratamento de pessoas com demência gera um custo 

mundial em torno de 604 bilhões de dólares, por ano. Isso inclui o valor da prestação de 

cuidados de saúde e social, bem como a redução ou perda de renda de pessoas com demência 

e seus cuidadores (WHO, 2012). Os números relacionados à demência demonstram sua 

expressiva importância, o que a torna um dos grandes desafios atuais na saúde pública.   

Dentre as causas de demência, a DA é a mais comum e, possivelmente, contribui para 

até 70% dos casos (WHO, 2012). Há mais de um século, em 1906, o médico alemão Alois 

Alzheimer explanou no 37º Congresso do Sudoeste da Alemanha de Psiquiatria, na cidade de 

Tübingen, sobre sua pesquisa intitulada como “Eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde” 

(Uma Doença Peculiar dos Neurônios do Córtex Cerebral). Tratava-se do caso clínico de uma 

paciente de 51 anos que fora internada no Hospital de Frankfurt, em 1901, com perda de 

memória progressiva, alucinações e delírios. Alzheimer enfatizou sobre a incapacidade da 

paciente em compreender a sua situação e definiu esta doença como sendo uma patologia 

neurológica ainda não descrita, mas com características associadas à demência, incluindo a 

incapacidade do paciente em desenvolver atividades rotineiras, alterações comportamentais e 

déficit de memória. Após a morte da paciente, o médico alemão fez uma análise cerebral onde 

foram identificadas as principais características neuropatológicas da doença, ou seja, a 

presença de placas senis, de emaranhados neurofibrilares e a perda neuronal. Anos mais tarde 

Emil Kraepelin, na oitava edição do “Handbook of Psychiatry”, após estudar casos parecidos, 

propôs que se denominasse essa patologia como Doença de Alzheimer (DA), em homenagem 

ao seu descobridor (SOUCHAY, 2007).  

 Desde então, a incidência da doença alcançou números alarmantes constituindo um 

grave problema de saúde pública. Entre 2000 e 2010, a proporção de mortes resultantes de 

doenças cardiovasculares e câncer de próstata diminuiu 14% e 11% respectivamente, 

enquanto as mortes causadas pela DA aumentaram 71%, conforme pode ser observado na 

Figura 2 (ALZHEIMER ASSOCIATION, 2015).  
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Figura 2 - Causas de morte em todas as idades entre 2000 e 2013. A proporção de mortes resultantes da doença 

de Alzheimer sobressai as mortes relacionadas a doenças cardiovasculares e câncer de próstata. Fonte: 

ALZHEIMER ASSOCIATION, 2015 

 

Atualmente, a cada 67 segundos uma pessoa é diagnosticada com a DA em algum lugar 

no mundo. As estimativas indicam que em 2050, um novo caso da doença irá ser 

diagnosticado a cada 33 segundos, gerando aproximadamente 1 milhão de novos casos por 

ano, com a prevalência estimada em 13,8 milhões de pessoas (ALZHEIMER 

ASSOCIATION, 2015). 

Um relatório apresentado pela Alzheimer Association (2015) descreve que uma em cada 

nove pessoas com 65 anos ou mais (11% da população) tem a DA, sendo que a prevalência é 

maior em mulheres. Estima-se que 5,3 milhões de americanos de todas as idades foram 

diagnosticados com a DA em 2015. Esse número inclui uma estimativa de 5,1 milhões de 

pessoas com 65 anos ou mais e cerca de 200.000 indivíduos menores de 65 anos.   

Os dados sobre a incidência desta doença no Brasil são escassos e limitados a pequenas 

áreas do país. Herrera et al. (2002) avaliaram a prevalência de demência em idosos na cidade 

de Catanduva-SP, Brasil. Um total de 1.656 indivíduos com 65 anos ou mais foram 

selecionados aleatoriamente e submetidos a um questionário de saúde, o  Mini Mental State 

Examination (MMSE) e o Pfeffer Functional Activities Questionnaire (PFAQ). De acordo 

com a pontuação no PFAQ e MMSE, os indivíduos foram selecionados e submetidos à 

avaliação clínica, neurológica e avaliações cognitivas. Os resultados mostraram que a 

demência foi diagnosticada em 118 indivíduos, o que corresponde a uma prevalência de 7,1%, 



23 
 

sendo que o principal diagnóstico clínico foi a DA (55,1%). Adicionalmente, constatou-se que 

idade, sexo feminino e reduzido nível educacional foram significativamente associados com 

uma maior prevalência de demência.  

A DA é uma desordem cerebral insidiosa, progressiva e irreversível. É uma doença de 

origem multifatorial, no entanto, a idade é seu principal fator de risco, sendo que a incidência 

dobra a cada 5 anos após os 65 anos de idade (QIAN et al., 2015).  

Sintomas iniciais da doença incluem dificuldade para lembrar conversas recentes, 

nomes ou eventos, apatia e depressão. Posteriormente, o paciente apresenta uma comunicação 

prejudicada, desorientação, confusão, falta de bom senso, mudanças de comportamento e, por 

fim, dificuldade para falar, engolir e caminhar (ALZHEIMER ASSOCIATION, 2015). 

 

2.1.3 Proteína β-amiloide 

 

As anormalidades neurológicas mais comuns do encéfalo na DA são: placas senis 

originadas dos depósitos do peptídeo β-amiloide (βA) e presentes na parte externa dos 

neurônios e os emaranhados neurofibrilares compostos pela proteína tau (τ) hiperfosforilada 

que podem ocorrer no interior das células neuronais ou em segmentos axonais e dendríticos 

(SERRANO-POZO et al., 2011). Estas alterações podem ser observadas na Figura 3. 

 
Figura 3 - Alterações morfológicas características da Doença de Alzheimer: Placas senis constituídas por 

depósitos extracelulares do peptídeo βA e emaranhados neurofibrilares constituídos por agregados 

intracelulares compostos pela forma hiperfosforilada da proteína tau. Escala 100 μm. Fonte: Haass e 

Selkoe, (2007) 

 

Os depósitos de agregados de proteínas, denominados placas senis ou amiloides, 

foram descritos por Alois Alzheimer em seu relatório como resultado da acumulação 

extracelular anormal e deposição do peptídeo βA em regiões relacionadas com o aprendizado 

e a memória (SERRANO-POZO et al., 2011; KIM; LEE; LEE, 2010).  
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No cérebro saudável, esses fragmentos de proteínas são quebrados e eliminados. 

Entretanto, em cérebros de pacientes da DA, esses fragmentos se acumulam formando placas 

duras e insolúveis. O acúmulo do βA parece ser o gatilho para todo processo 

neurodegenerativo (KIM; LEE; LEE, 2010). 

O peptídeo βA é constituído por 40 ou 42 aminoácidos e deriva da quebra de uma 

proteína denominada proteína precursora de amiloide (APP, do inglês: Amyloid Precursor 

Protein) (KIM; LEE; LEE, 2010). O peptídeo βA1-42 forma nucleos de fibrilas amiloides mais 

rapidamente que o βA1-40 e os resultados de estudos bioquímicos indicam que o  βA1-42 seja o 

componente-chave na formação das placas (KANDEL et al., 2014).  

A APP é uma glicoproteína amplamente difundida na superfície celular de neurônios e 

glia. Sua clivagem e processamento podem ocorrer em duas vias: amiloidogênica e não-

amiloidogênica conforme pode ser observado na Figura 4.  

 

 

Figura 4 - Vias de clivagem e processamento da Proteína Precursora de Amilóide (APP) e origem do β-amiloide 

(βA). Na via não amiloidogênica ocorre a clivagem seqüencial pela α-secretase e γ-secretase levando 

à liberação da sAPPα. Na via amiloidogênica ocorre a formação do peptídeo βA pela clivagem da 

APP pelas β-secretase e γ-secretase. Fonte: modificado de Querfurth; LaFerla (2010) 

 

O processamento amiloidogênico é o processo proteolítico anormal e ocorre pela ação 

das proteases β-secretase (BACE-1) e γ-secretase. Nesta via ocorre a produção do peptídeo β-

amiloide solúvel com fragmentos amiloides de 38 a 43 aminoácidos que tendem a se 

aglomerar formando as placas senis características no cérebro de pacientes da DA 

(QUERFURTH; LAFERLA, 2010). 
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Conforme já descrito anteriormente e apresentado na Figura 4, o processamento 

amiloidogênico que ocorre através das enzimas β-secretase (BACE-1) e y-secretase, gera o 

peptídeo βA enquanto o processamento não amiloidogenico mediado pelas enzimas α-

secretase e γ -secretase, não produz tal peptídeo (QUERFURTH; LAFERLA, 2010).  

 Inicialmente, os peptídeos βA se aglomeram para formar sequencialmente dímeros, 

trímeros e, posteriormente, oligômeros. Os oligômeros se aglomeram para formar as fibrilas, 

que posteriormente se agregam dando origem às placas senis conforme pode ser observado na 

Figura 5 (HAAS et al., 1992; HERZ; BEFFERT, 2000).   

 

Figura 5 - Processamento de APP e acumulação de placas senis.  Reações de agregação do peptídeo βA que 

levam a formação de oligômeros e placas senis. Fonte: modificado de Gandy (2005) 

 

O peptídeo βA no seu estado monomérico parece não apresentar efeito tóxico, no 

entanto, este mesmo composto quando presente no organismo na forma oligomérica possui 

um elevado potencial neurotóxico, sendo capaz de prejudicar a plasticidade sináptica, ao 

bloquear os potenciais de longa duração e consequentemente as vias de sinalização celular 

(GANDY, 2005).  As fibrilas insolúveis que formam as placas são praticamente inativas, mas 

as placas senis possuem um papel na degeneração neuronal progressiva (HOPPE, 2013).    

Desta forma, o βA tem sido considerado um dos principais responsáveis pelos processos 

de comprometimento sináptico, morte neuronal e redução do desempenho cognitivo dos 

pacientes com a DA (NASLUND et al., 2000; CREWS; MASLIAH, 2010). 
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2.1.4 Alterações comportamentais  

 

A DA é amplamente conhecida pelo prejuízo cognitivo causado ao paciente, sendo o 

principal a perda gradual de memória. A Figura 6 demonstra uma representação esquemática 

das alterações no desempenho cognitivo com o envelhecimento.  

 

 

Figura 6 - Alterações da função cognitiva com o avanço da idade, na presença ou não da Doença de Alzheimer. 

A doença de Alzheimer (AD) promove um comprometimento da cognição que tende a se agravar com 

o aumento do tempo de vida do paciente. Em menor proporção, a função cognitiva do idoso com 

comprometimento cognitivo leve (MCI) também é comprometida em relação ao envelhecimento na 

ausência destas doenças. Fonte: modificado de Kandel et al., (2014) 
 

O declínio normal da memória com o envelhecimento não prejudica as capacidades 

cognitivas. Já a demência acarreta em uma perda acelerada e grave do desempenho cognitivo 

compremetendo a qualidade de vida do paciente (KANDEL et al., 2014).  

Na DA ocorre uma notável deficiência seletiva na memória declarativa. Com o 

avançar da doença, a memória é perdida junto com capacidades cognitivas que incluem a 

capacidade de resolver problemas, linguagem, o cálculo e a percepção visuoespacial. Estas 

perdas podem levar a outras alterações comportamentais como sintomas psicóticos, como 

alucinações e delírios (KANDEL et al., 2014).  

 As anormalidades características da DA afetam regiões especificas do cérebro. As 

alterações no hipocampo e no córtex entorrinal provocam os problemas na memória 

declarativa que são os primeiros sintomas. Alterações no sistema colinérgico do prosencéfalo 

basal contribuem para as deficiências cognitivas e déficits de atenção (KANDEL et al., 2014). 

Normalmente, os termos aprendizado, cognição e memória são usados como 

sinônimos. No entanto, o aprendizado pode ser definido como a mudança no comportamento 
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provocada pela aquisição de conhecimento acerca do mundo, enquanto a memória diz respeito 

ao processo pelo qual o conhecimento acerca do mundo é codificado, armazenado e 

posteriormente evocado (KANDEL et al., 2014). Por sua vez, a cognição é um termo amplo 

que envolve processos como memória, associação, linguagem, atenção, formação de 

conceitos e resolução de problemas (SHARMA et al., 2010).  

As estruturas neurais envolvidas nos processos de memória incluem lobos temporais 

mediais (hipocampo, amigdala e córtex entorrinal), córtex pré-frontal, cerebelo, septo medial, 

entre outras (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005; IZQUIERDO, 2002; LENT, 2004; 

ALBUQUERQUE, 2013). É preciso ressaltar que as memórias não permanecem armazenadas 

em localizações especificas do cérebro e, sim, em várias regiões, conectadas por circuitos de 

memórias (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005).  

No processamento da memória espacial e aprendizado as estruturas do cérebro 

envolvidas são o hipocampo, córtex temporal, tálamo e córtex parietal posterior 

(BACHEVALIER et al., 1999; ZOLA-MORGAN et al., 1989; ALEXINSKY, 2001). Estudos 

envolvendo macacos e ratos indicaram que lesões ou alterações relacionadas à idade no 

hipocampo causam um comprometimento do aprendizado e da memória espacial (SHARMA 

et al., 2010). Sabe-se, portanto, que o hipocampo, uma das áreas mais afetadas na DA, 

apresenta uma relação com a memória espacial e o aprendizado. 

 

 

2.1.5 Sistema colinérgico 

 

O cérebro de um adulto saudável apresenta cerca de 100 bilhões de neurônios, cada um 

com longas ramificações que os permitem formar conexões com outros neurônios. Nessas 

conexões, denominadas sinapses, os fluxos de informações fluem à medida que determinadas 

substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores são liberados por um neurônio e 

detectadas pelo neurônio receptor. O cérebro possui cerca de 100 trilhões de sinapses, criando 

a base celular de memórias, pensamentos, sensações, emoções, movimentos e habilidades 

(ALZHEIMER ASSOCIATION, 2014). Neurotransmissores como acetilcolina (ACh), 

glutamato, ácido gama-aminobutírico (GABA), dopamina e serotonina são os responsáveis 

pela comunicação entre os neurônios e garantem os processos de aquisição, consolidação e 

evocação das informações. Diante do exposto, é notável que o sistema colinérgico apresente 

uma importante função na modulação dos processos de aprendizagem e memória (KANDEL 

et al., 2014).  
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 Evidências científicas apontam que perturbações no sistema colinérgico e redução do 

nível de neurotransmissores, com destaque para a acetilcolina (Ach), são caracteristicas do 

envelhecimento e da DA (WINKLER et al., 1998; MOHAPEL et al., 2005; BLOKLAND, 

1995, GOLD, 2003). A acetilcolina (ACh) desempenha um papel crucial em processos 

fisiológicos como a aprendizagem e a memória. Essas evidências sustentam a “hipotese 

colinérgica” para a DA e justificam a utilização de anticolinesterásicos no tratamento desta 

desordem.  

A aceticolina é um neurotransmissor tipo amina de baixo peso molecular que não é um 

aminoácido (KANDEL et al., 2014). É sintetizada no corpo celular de neurônios através da 

ação catalítica da enzima colina acetiltransferase (ChAT, do inglês: choline acetyltransferase), 

que transfere o grupo acetil da molécula acetil-coenzima A à colina, recaptada nos terminais 

axonais conforme pode ser observado na Figura 7 (RANG et al., 2008; ALBUQUERQUE, 

2013).  

                      

Figura 7 - Reação da biossíntese de acetilcolina. Fonte: Viegas Junior et al. (2004) 

 

A ACh é liberada nas junções neuromusculares dos vertebrados por neurônios motores 

espinhais (KANDEL et al., 2014). É armazenada em vesículas e liberada em resposta ao 

influxo de cálcio extracelular. O cálcio ativa proteínas de trafego, que por sua vez direcionam 

as vesículas para o terminal pré sináptico. Então, as vesículas se fundem à membrana, 

liberando ACh para a fenda sináptica (RANG et al., 2008; ALBUQUERQUE, 2013). 

A atividade e permanência da ACh na fenda sináptica são reguladas por hidrólise 

catalisada pela enzima acetilcolinesterase (AChE). A Figura 8 ilustra o processo de 

encerramento da sinalização celular que ocorre com a metabolização da acetilcolina aos 

produtos inativos colina e acetato pela AChE localizada na fenda sináptica (KANDEL et al., 

2014).  

O mecanismo de hidrólise de AChE envolve o ataque nucleofílico da serina ao 

carbono carbonílico da acetilcolina, gerando um intermediário tetraédrico estabilizado por 

ligações de hidrogênio, o qual produz colina livre e serina acetilada. Ao final, a hidrólise do 
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grupo acetila da serina pela água recupera o sítio catalítico da enzima (VIEGAS JUNIOR et 

al., 2004). 

 

 

Figura 8 - Metabolização da acetilcolina. O processo colinérgico finaliza com a degradação da acetilcolina 

(ACh) aos produtos inativos colina (Co) e acetato promovida pela acetilcolinesterase (AChE) 

localizada na fenda sináptica. O transportador de colina (CHT) transporta a colina de volta para o 

terminal sináptico. A colina-acetiltransferase (CoAT) catalisa a reação de acetilação da colina para 

novamente formar ACh. O transpotador vesicular de acetilcolina (VAChT) transporta a acetilcolina 

para o interior da vesícula. Fonte: Kandel et al. (2014) 
 

Níveis elevados de acetilcolinesterase têm sido encontrados em amostras de cerebro 

post-mortem de pessoas com DA (CHAIYANA; OKONOGI, 2012). Os avanços obtidos na 

compreensão da evolução e das razões moleculares da doença têm demonstrado que o uso de 

inibidores de AChE constituem a forma mais eficiente de redução da perda de memória na 

doença (QUIK; JEYARASASINGAM, 2000). Abordagens promissoras para o tratamento da 

DA visam, portanto, manter e/ou aumentar a concentração de acetilcolina no cérebro através 

do uso de inibidores da acetilcolinesterase (LEFEVRE et al., 2008).  

 Os anticolinesterásicos foram o primeiro grupo de agentes especificamente aprovados 

pela Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento da DA. Tacrina (Cognex) foi 

aprovado em 1993, seguido pela aprovação de donepezil (Aricept) em 1996, a rivastigmina 

(Exelon) em 2000, e galantamina (Reminyl, Razadyne) em 2001 (AISEN et al., 2012).  

Atualmente, dentre os quatro medicamentos mais comercializados para o tratamento da 

DA três se baseiam na atividade anticolinesterásica. O surgimento destes anticolinesterásicos 

constituiu um fato marcante na doença. No entanto, algumas desvantagens devem ser 
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consideradas já que nenhum destes medicamentos pode cessar a doença, apresentam custo 

elevado além de poderem ocasionar efeitos colaterais indesejáveis, conforme observado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Drogas disponíveis no comércio aprovadas para o tratamento da doença de Alzheimer (FDA, 2007) 

Genérico Estágio Efeitos colaterais Classe 

Donepezila Todos os 

estágios 

Náuseas, vômitos, perda 

de apetite e aumento 

dos movimentos do 

trato gastrointestinal.  

Anticolinesterásico 

Galantamina Leve a 

moderada 

Náuseas, vômitos, perda 

de apetite e aumento 

dos movimentos do 

trato gastrointestinal. 

Anticolinesterásico 

Rivastigmina Leve a 

moderada 

Náuseas, vômitos, perda 

de apetite e aumento 

dos movimentos do 

trato gastrointestinal. 

Anticolinesterásico 

Memantina Moderada 

a severa 

Dor de cabeça, 

constipação, confusão e 

tontura.  

Antagonista do 

receptor de 

glutamato 

 

 Compostos naturais com potencial inibitório da enzima acetilcolinesterase se tornaram 

um suporte na redução dos sintomas da DA e tem despertado a atenção da comunidade 

científica (PRVULOVIC et al., 2010). A necessidade de novas substâncias que atuem para 

reduzir os sintomas da doença tem estimulado a pesquisa de extratos naturais que atuem como 

inibidores enzimáticos (COPELAND, 2005), sendo a triagem de substâncias ou compostos 

capazes de se ligarem à acetilcolinesterase - extremamente interessante para a saúde humana. 

O impulso para a utilização de dietas a fim de tratar ou pelo menos atenuar os sintomas 

destas desordens deriva da intenção de utilização de um tratamento mais natural e 

consequentemente menos agressivo ao paciente (STAFSTROM; RHO, 2012). Neste contexto 

surgem os chamados alimentos funcionais. Estes alimentos apresentam em sua estrutura 

compostos biologicamente ativos que atuam reduzindo o risco ou os sintomas indesejáveis de 

inúmeras doenças crônicas não transmissíveis como a DA.  

 Nanasombat et al. (2015), baseados no atual interesse do consumidor por alimentos 

com atividades neuroprotetoras, estudaram o desenvolvimento de dez diferentes bebidas 

contendo alimentos com propriedades antioxidantes e anticolinesterásicas já bem conhecidas 

como a uva e algumas outras plantas como Phyllanthus emblica, Terminalia chebula, 

Kaempferia parviflora, Centella asiatica, Nelumbo nucifera, Rauvolfia serpentina, Ginkgo 
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biloba, Crocus sativus, Clitoria ternatea. As bebidas desenvolvidas eram ricas em compostos 

fenólicos, flavonoides e taninos e com elevada atividade antioxidante e anticolinesterásica. 

Possivelmente, seria uma possibilidade de inserção de alimentos capazes de contribuir com 

benefícios à saúde uma vez que quando consumidas regularmente poderiam possivelmente 

auxiliar na melhoria da função cognitiva e impedir a formação excessiva de espécies reativas 

de oxigênio.  

Choi et al., (2012) constataram o potencial anticolinesterásico da quercetina, e 

sugerem que a inibição ocorre de maneira dose-dependente. Consequentemente, estes 

resultados demonstram que a quercetina poderia apresentar uma gama de atividades benéficas 

para doenças neurodegenerativas, principalmente a DA. 

 Bekir et al., (2013) avaliaram o potencial anticolinesterásico de extratos obtidos a 

partir de folhas de Punica granatum com diferentes polaridades (hexano, diclorometano, 

acetato de etila, etanol e metanol). Os resultados indicaram que os extratos de folha de romã 

apresentaram atividade anticolinesterásica, sendo que as maiores atividade de inibição de 

acetilcolinesterase (AChE) e butirilcolinesterase (BChE) foram obtidas para o extrato 

etanólico. As atividades biológicas encontradas são importantes e mostram que as folhas 

podem ser uma fonte potencial de moléculas ativas destinadas a aplicações na indústria 

farmacêutica.  

 É bem conhecido que estes agentes terapêuticos só podem aliviar os sintomas da DA, 

mas não são capazes de interromper sua progressão. A DA é de fato um transtorno complexo 

resultante de múltiplas anormalidades moleculares, e não de um defeito em um alvo ou gene 

único (SEIDL, 2014).  

 

2.1.6 Neuroinflamação  

 

 Evidencias científicas apontam a neuroinflamação como importante marcador da DA 

(DAULATZAI, 2016; AKIYAMA, et al, 2000; WYSS-CORAY, 2006; HEPPNER; 

RANSOHOFF; BECHER, 2015).  

 As citocinas são substâncias multifuncionais que estão intimamente envolvidas no 

processo inflamatório. O sistema nervoso central (SNC) é intimamente influenciado pelas 

citocinas (HOPPE, 2013). Estas substâncias podem ser classificadas em pró-inflamatórias ou 

anti-inflamatórias, dependo da sua ação diante do processo inflamatório (HOPKINS, 2003). 

As citocinas pró-inflamatórias, que incluem a IL-1B; IL-6; IL-19 e TNF-α, estão relacionadas 

a iniciação e amplificação do processo inflamatório. Em contraposição, as citocinas anti-
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inflamatórias como IL-10 e TGF-1b podem proteger contra a neuroinflamação 

(DINARELLO, 2000; OPAL; DEPALO, 2010).  

 As citocinas inflamatórias como o fator de necrose tumoral (TNF-α) e a interleucina-6 

(IL-6), cujos receptores estão altamente concentrados em regiões associadas a aprendizagem e 

memória como o hipocampo (MATTSON; MAGNUS, 2006; BELARBI et al., 2012; TAKAO 

et al, 1992; GADIENT; OTTEN, 1994) provocam déficits comportamentais em testes de 

memória e aprendizado mediados pelo hipocampo (PUGH et al., 1998, ARAI et al., 2001; 

SHAW et al., 2001; SPARKMAN et al., 2006).  

 O TNF-α é uma das citocinas mais estudadas na DA. Estudos indicam que os déficits 

cognitivos ocasionados por processos neuroinflamatórios parecem estar intimamente 

relacionados a ativação desta citocina (BELARBI et al., 2012; HOPPE, 2013).  

 As evidências científicas indicam que o processo neuroinflamatório envolve uma 

redução de neurotrofinas com paralelo aumento de mediadores pró-inflamatórios, mais 

especificamente das citocinas, conforme pode ser observado na Figura 9.   

 

Figura 9 - Processo inflamatório: participação de neurotrofinas e citocinas. A inflamação induz alterações na 

estrutura e função neuronal tornando os neurônios vulneráveis a danos e à atrofia. A inflamação 

excessiva ou prolongada, evidenciada pelo aumento dos níveis de citocinas como interleucina 1β (IL-

1β), interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral α (TNF-α), é resultado do aumento da ativação 

microglial e poderia contribuir para danos neuronais, bem como perda de neurotrofinas como fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e fator de crescimento neuronal (NGF). Os neurônios 

danificados não controlam a reatividade microglial. Ao longo do tempo, pode ocorrer a ativação 

microglial persistente e perda da integridade neuronal, resultando em neuroinflamação crônica e 

alterações comportamentais. Fonte: modificado de Jurgens & Johnson (2012) 
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2.1.7 Estresse oxidativo  

 

 O oxigênio é de vital importância para o organismo humano e sob condições 

controladas o oxigênio geralmente é utilizado com um propósito metabólico. Em 

circunstâncias normais uma pequena porcentagem dos elétrons que passam através das 

cadeias de transporte de elétrons extravasam para fora das mitocôndrias, se combinam com o 

oxigênio molecular e formam as conhecidas espécies reativas ao oxigênio (ROS) (VALKO et 

al., 2007). Estes radicais são nocivos ao organismo, podem causar danos celulares. Para evitar 

este dano, a célula contém enzimas antioxidantes como superóxido dismutase (SOD), 

glutationa peroxidase (GPx) e catalase (CAT), as quais são capazes de fornecer proteção 

nestes compartimentos (NIEDERLÄNDER et al., 2008).  

No entanto, fatores externos como doenças, drogas, poluição e ausência de hábitos 

alimentares saudáveis podem contribuir com a produção de ROS, o que conduz a condição 

biológica conhecida como estresse oxidativo.  

 A condição de estresse oxidativo causada pela prevalência de ROS e espécies reativas 

de nitrogênio (ERN) é prejudicial às funções celulares, uma vez que estes compostos podem 

interagir negativamente com proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos (BRIGELIUS-FLOHE, 

1999; CARDOSO, 2014). Diversas doenças degenerativas, cardiovasculares, câncer, diabetes 

e declínio do sistema imunológico envolvem o dano celular promovido pelo estresse 

oxidativo, evidenciando que a incidência destas doenças está intimamente relacionada à 

prevalência destas substâncias reativas no organismo (RAUTER et al., 2012).  

A hipótese do “estresse oxidativo” defende que a prevalência de radicais livres é uma 

das principais causas da neurotoxicidade do peptídeo βA na DA (SUBASH et al., 2015).  

 Adicionalmente, o sistema nervoso central é particularmente vulnerável ao ataque 

destes radicais livres, pelas seguintes razões: (1) níveis reduzidos de enzimas antioxidante 

quando comparado a outros tecidos (CHRISTEN, 2000; BRAINS; SHAW, 1997; 

BOURDEL-MARCHASSON et al., 2001; KEENEY et al., 2011); (2) o cérebro contêm alta 

proporção de ácidos graxos poli-insaturados (HAZEL; WILLIAMS, 1990); e (3) o 

metabolismo cerebral requer quantidades consideráveis de oxigênio (SMITH et al., 1995). O 

fato de a idade ser um fator de risco crucial em DA, fornece apoio para a hipótese dos radicais 

livres/estresse oxidativo, pois os efeitos dos ataques pelos radicais livres, particularmente 

aqueles produzidos por espécies reativas ao oxigênio (ROS), podem se acumular ao longo dos 

anos (BENZI; MORETTI, 1995). Tais considerações gerais sugerem que os radicais livres 
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estão envolvidos em muitas patologias relacionadas ao envelhecimento, especificamente em 

DA e outras doenças neurodegenerativas (CHRISTEN, 2000). 

 Nunomura et al., (2006) sustentam que as lesões causadas pelos radicais livres 

oriundos do estresse oxidativo são precedentes da deposição amiloide no cérebro, o que  

levanta a hipótese de que possivelmente tal estresse seria o start para a amiloidogênese. 

Mattson (2004) defende que os radicais livres estão intimamente relacionados a uma 

disfunção sináptica, cascatas de apoptose, hiperfosforilação da proteína tau, o que causa assim 

um comprometimento da capacidade cognitiva.  

 Neste cenário, compostos antioxidantes desempenham papel crucial na prevenção e/ou 

redução do risco destas doenças, podem atuar como neutralizadores de radicais livres para 

diminuir assim a extensão e incidência dos danos oxidativos.  

 

2.1.8 Antioxidantes 

  

Diante dos fatos expostos anteriormente, é crescente o interesse quanto ao papel dos 

antioxidantes presentes nos alimentos na saúde humana. Os compostos antioxidantes 

presentes principalmente em frutas são capazes de neutralizar os radicais livres presentes no 

organismo, auxiliando desta forma na proteção de células e tecidos. Consequentemente, este 

mecanismo de ação contribui para a prevenção do envelhecimento e da incidência de doenças 

crônicas não transmissíveis como as doenças neurodegenerativas, câncer ou doenças 

cardiovasculares (McCUNE et al., 2011; PEREIRA et al., 2012).  

 As substâncias fenólicas, também conhecidas como compostos fenólicos ou polifenóis 

são os principais compostos bioativos com atividade antioxidante presentes em frutas. Em 

geral estes compostos são formados quimicamente por um anel aromático contendo um ou 

mais grupos hidroxilas. Os vegetais contêm diversos tipos de compostos fenólicos como 

ácidos fenólicos, antocianinas, derivados do ácido cinâmico e flavonoides. Todas as classes 

apresentam os requisitos estruturais de sequestrantes de radicais livres que os tornam 

antioxidantes, embora suas atividades sejam diversificadas (SIASOS et al., 2013). 

Estudos epidemiológicos fornecem evidências sugerindo efeitos benéficos de 

compostos fenólicos em déficits cognitivos em idosos ou pacientes com demência 

(HASSAAN et al., 2014; JANG, 2010; GILLETTE et al., 2007; LETENNEU et al., 2007; 

COMMENGES et al., 2000).  

 Os flavonoides constituem o grupo mais comum e amplamente distribuído de 

compostos fenólicos em plantas. São produtos do metabolismo de plantas, responsáveis por 
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funções que englobam desde a regulação de enzimas metabólicas até a defesa contra 

xenobióticos. Consequentemente, não são sintetizados por seres humanos e animais, sendo 

consumidos como parte da dieta (SPAGNUOLO et al., 2012).  

 Quimicamente, os flavonoides são substâncias com 15 átomos de carbono em seu 

esqueleto básico, os quais estão divididos em dois anéis aromáticos (A, B) ligados por três 

átomos de carbono para formar um heterociclo oxigenado (C). O número de modificações 

possíveis na estrutura de flavonoides gerou mais de 6.000 compostos diferentes desta classe 

até o final do século passado, e este número continua a aumentar (HARBORNE; WILLIAMS, 

2000).  

 Estes compostos apresentam atividade fisiológica com um extenso número de 

propriedades farmacológicas e um baixo nível de toxicidade (KHAIRULLINA; 

GERCHIKOVA; DENISOVA, 2010). Flavonoides, como a galangina, kaempferol, 

quercetina, mircetina, fisetina, apigenina, luteolina e rutina tem se mostrado eficientes na 

manutenção das funções cognitivas. Esta potência é normalmente atribuida à sua estrutura 

química, isto é, ao número de hidroxilas no anel B (KATALINIC et al., 2010). 

 Carrasco-Pozo et al. (2012) demonstraram que a quercetina (0,01 mg.mL
-1

), o 

resveratrol (0,1 mg.mL
-1

) e a rutina (1 mg.mL
-1

) protegeram células contra a disfunção 

mitocondrial, uma degradação intimamente relacionada a doenças neurodegenerativas. A 

quercetina foi o composto fenólico mais eficaz na proteção contra a disfunção mitocondrial, o 

que poderia ser atribuido à sua capacidade de entrar nas células e acumular-se na mitocôndria. 

Estes achados sugerem um novo papel de proteção dos polifenóis, complementar a sua 

propriedade antioxidante, o que pode expandir o uso preventivo e/ou terapêutico em 

condições que envolvem a disfunção mitocondrial. 

Letenneur et al. (2007) em um estudo denominado PAQUID desenvolvido na França, 

examinaram a ingestão de flavonoides em relação ao declínio da função cognitiva entre os 

indivíduos com 65 anos ou mais (n = 1.640), livres de demência, durante 10 anos. Os 

resultados da avaliação da função cognitiva por testes psicométricos indicaram que a ingestão 

de flavonoides foi associada a um melhor desempenho cognitivo no início do estudo (p = 

0,019) e a uma melhor evolução do desempenho ao longo do tempo (p = 0,046). Após os 10 

anos de duração do estudo, os indivíduos com menor ingestão de flavonoides haviam perdido, 

em média, 2,1 pontos no Mini Exame do Estado Mental, ao passo que os indivíduos com 

maior consumo tinham perdido apenas 1,2 pontos. Este estudo levanta a possibilidade de que 

a ingestão de flavonoides na dieta está associada a uma melhoria na evolução cognitiva. 
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Commenges et al. (2002) também avaliaram se a ingestão de flavonoides pode ser 

associada a uma menor incidência de demência em um estudo envolvendo 1367 indivíduos 

acima de 65 anos de idade. Um questionário foi utilizado para avaliar a ingestão de 

flavonoides e os indivíduos foram acompanhados por 5 anos entre 1991 e 1996. Durante este 

período foram observados 66 casos incidentes de demência. Os resultados demonstraram que 

a ingestão de flavonoides está inversamente relacionada com o risco de incidência de 

demência. 

Especificamente em relação à DA, Engelhart et al. (2002) avaliaram se a ingestão de 

antioxidantes através da dieta estava relacionada a um menor risco do desenvolvimento da 

doença. Este estudo foi realizado na Holanda com 5395 participantes, com mais de 55 anos e 

livres de demência. Depois de 6 anos de estudo, 197 participantes desenvolveram algum tipo 

de demência, sendo em 146 a DA. Os resultados indicaram que o elevado consumo de 

antioxidantes (compostos fenólicos, vitamina C e E) está associado a um baixo risco da DA.   

 Shih et al. (2010) analisaram o efeito de extratos de amora com alto teor de compostos 

fenólicos e antocianinas na indução de enzimas antioxidantes e na promoção da cognição em 

camundongos com envelhecimento acelerado. Os camundongos foram alimentados com uma 

dieta basal suplementada com 0,18% e 0,9% de extrato de amora por 12 semanas 

consecutivas. Os resultados mostraram que os animais alimentados com o suplemento de 

extrato de amora apresentaram teor significativamente menor de proteína βA e uma melhoria 

na aprendizagem e memória em testes comportamentais. Os animais tratados com o extrato 

também apresentaram atividade mais elevada da enzima antioxidante e menor oxidação 

lipídica no cérebro e fígado, em comparação com os animais controle. Em geral, a 

suplementação com extratos ricos em compostos bioativos poderá ser vantajosa para a 

indução de sistema de defesa antioxidante e para a melhoria da deterioração da memória de 

animais em envelhecimento.  

  

2.1.9 Romã  

 

 A romã se destaca entre os alimentos fontes de antioxidantes, sendo utilizada na 

medicina popular desde os tempos antigos. Esta espécie foi descrita por Linnaeus em 1758, 

que sugeriu a seguinte classificação: Reino: Plantae, Ordem: Myrtales, Família: Lythraceae, 

Genero: Punica Espécie: Punica granatum.  É fruta comestível de 5-12 cm de diâmetro com 

um formato arredondado e casca grossa, geralmente rosa ou vermelha que corresponde a 

cerca de 50% do peso total da fruta. O interior da fruta tem um tecido esponjoso branco que 
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cria espaços cheios de sacos comestíveis, conhecidos como arilos (Figura 10) (CHRISTAKI 

et al., 2011).  

 

 

Figura 10 - Frutas de romã (Punica granatum). Fonte: Acervo pessoal 

 

A Romã (Punica granatum L.) foi uma das primeiras frutas domesticadas. Atualmente, 

é cultivada em mais de 100 países, incluindo o Irã, Espanha, Itália, Afeganistão, Estados 

Unidos, Índia, China, Rússia, Uzbequistão, Marrocos e Grécia (SHAYGANNIA et al., 2015).  

Na América, a árvore de romã foi introduzida pelos espanhóis e a área plantada tem se 

expandido nos últimos 20 anos (MORENO, 2010). A árvore da romã prospera sob condições 

climáticas áridas e semi-áridas (ROBERT et al., 2010). Portanto, ao aportar no Brasil, a 

cultura encontrou condições favoráveis para o crescimento vegetativo, florescimento, 

frutificação e produção de frutas de primeira qualidade. No entanto, dados de área plantada e 

de produção no Brasil ainda são escassos.  

Em 2010, a procura por frutas de romã aumentou em 30% em relação ao ano anterior e 

com isso a produção de romã no Brasil foi impulsionada (CEAGESP, 2010). Houve um salto 

de produção passando de, aproximadamente, 37.000 caixas em 2001 para 406.000 caixas em 

2011 (IBRAF, 2012). O Brasil apresentou uma média de 2,03 mil toneladas de romãs frescas 

comercializadas em 2011 (IBRAF, 2012).  

A produção de romã no Brasil apresenta crescimento ascendente, principalmente na 

região semi-árida.  O Nordeste brasileiro apresenta condições ideais para o cultivo. Um dos 

maiores produtores de romã das variedades ‘Molar’ e ‘Wonderful’, com cerca de 70 hectares, 

encontra-se na cidade de Sousa (PB). Com o aumento da demanda pelo produto, por parte das 

indústrias de alimentos, farmacêutica e de cosméticos, a área cultivada no Brasil vem se 

expandido (CARDOSO et al. 2011; MOREIRA et al., 2015). 
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O aumento da demanda pelo produto está relacionado à elevada quantidade de 

compostos bioativos e à comprovação científica dos seus inúmeros benefícios à saúde humana 

(YANG et al., 2016; AKHTAR et al., 2015) como a prevenção e/ou redução do risco de 

doenças como câncer (HERTOG et al., 1997), aterosclerose (AL-JARALLAH et al., 2013) e 

Alzheimer (SUBASH et al., 2015). 

 O papel biológico da romã tem sido atribuído à propriedade antioxidante apresentada 

pelos compostos fenólicos como ácido gálico, ácido elágico e punicalagina (α e β), dois 

polifenóis únicos da romã (JOHANNINGSMEIER; HARRIS, 2011) (Figura 11).  

 

Figura 11 - Estrutura química dos compostos antioxidantes presentes na romã. Fonte: modificado de Viladomiu 

et al. (2013) 

 

Estes compostos antioxidantes podem influenciar a cognição através da atividade 

antioxidante, anti-inflamatória e aumento da expressão de neurotrofinas, especialmente o 

BDNF. O BDNF é uma neurotrofina conhecida por sua influência na manutenção, 

sobrevivência, crescimento e diferenciação de neurônios, auxiliando na reversão da atrofia 

neuronal e déficits comportamentais (GOMEZ-PINILLA; NGUYEN, 2012), conforme pode 

ser observado na Figura 12.  
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Figura 12 - Relação entre metabolismo energético e cognição. Constituintes da dieta podem afetar a atividade 

metabólica celular, a plasticidade neuronal e os processos cognitivos. É possível que o trifosfato de 

adenosina (ATP) produzido pelo metabolismo ative o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) 

e aumente a plasticidade sináptica. Por outro lado, a produção de energia através do metabolismo 

também gera subprodutos oxidativos, conhecidos como espécies reativas de oxigênio (ROS), que em 

quantidades excessivas podem levar ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo enfraquece a 

plasticidade sináptica e a função cognitiva. Fonte: modificado de Gomez-Pinilla e Nguyen (2012) 

 

 Os polifenóis apresentam também a capacidade de interagir com peptídeos e proteínas, 

sendo que tal interação pode revelar-se útil em nível biológico, em geral, e especialmente na 

DA que é caracterizada pela deposição extracelular de proteína βA (RIVIERE et al., 2007). A 

inibição da formação de oligômeros de βA é um alvo terapêutico eficaz para a DA e 

evidências científicas demonstram que alguns polifenóis têm atividades anti-amiloidogênicas 

potentes e possivelmente podem proteger contra a neurotoxicidade provocada pelo peptídeo. 

 

2.1.10 Romã e cognição  

 

 A romã se mostrou eficaz na reversão de déficits cognitivos em diversos trabalhos 

científicos que serão relatados a seguir.  

Loren et al. (2005) determinaram se a proteção neonatal contra a encefalopatia 

hipóxico-isquêmica poderia ser alcançada através da suplementação da dieta materna com o 

suco de romã. A encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal constitui uma importante causa 

de morbidade e mortalidade, necessitando de terapias eficazes para a prevenção e tratamento. 

Os resultados indicaram que a suplementação materna com suco de romã resultou em uma 

redução da perda de tecido cerebral (> 60%) no estriado, hipocampo e córtex dos filhotes, 

além da diminuição da ativação da caspase-3, essencial na apoptose celular, em 84% no 

hipocampo e 64% no córtex. O estudo indica que a suplementação da dieta materna com suco 

de romã possivelmente apresenta um efeito neuroprotetor para o cérebro neonatal. 
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 As doenças neurodegenerativas geram o acúmulo de proteínas específicas, tais como 

prions PrPSc na Doença de Creutzfeldt Jacob ou βA na DA, e compartilham características 

comuns como morte neuronal e dano oxidativo. Mizhari et al. (2014) testaram se a redução na 

oxidação através do consumo de antioxidantes naturais provenientes da semente de romã 

altera a manifestação da doença de Creutzfeldt Jacob em camundongos transgênicos. O óleo 

de semente de romã contém significativas concentrações de um ácido graxo poli-insaturado, 

conhecido como ácido punicico, considerado um dos mais fortes antioxidantes naturais. A 

administração do óleo de semente de romã retardou significativamente o surgimento da 

doença, quando administrado a animais assintomáticos e adiou o agravamento do problema 

em animais induzidos à doença. O tratamento reduziu a oxidação lipídica e perda neuronal, o 

que indica um forte efeito neuroprotetor. Desta forma, o trabalho propõe que formulações a 

base de antioxidantes provenientes da romã podem ser benéficas se administradas por longos 

anos a indivíduos em situação de risco ou em individuos já afetados por doenças 

neurodegenerativas.  

 Bookheimer et al., (2013) realizaram um teste randomizado controlado com placebo 

para avaliar se a administração de suco de romã em indivíduos idosos com queixas de perda 

de memória associadas à idade traria benefícios cognitivos. Trinta e dois indivíduos 

consumiram oito taças de suco de romã ou placebo durante 4 semanas. Os indivíduos foram 

submetidos a testes de memória, exames de ressonância magnética durante as tarefas 

cognitivas e exame de biomarcadores no sangue antes e após a intervenção. Após 4 semanas, 

apenas o grupo que consumiu o suco de romã mostrou uma melhoria significativa no teste de 

lembrança seletiva de memória verbal e um aumento significativo da capacidade antioxidante 

no plasma. 

 Braidy et al., (2013) analisaram o papel neuroprotetor de diferentes variedades de 

romã em modelo in vitro da doença de Parkinson.  Os resultados indicaram que o suco 

extraído da polpa da romã apresentou propriedades interessantes no sentido de retardar a 

neurodegeneração relacionada à idade. Os mecanismos de proteção podem estar relacionados 

com sua atividade antioxidante e a presença de compostos fenólicos.  

 Hartman et al. (2006); Choi et al. (2011); Rojanathammanee et al. (2013) e Subash et 

al. (2015) estudaram o papel neuroprotetor da polpa de romã em diferentes animais modelos 

da DA. O consumo de suco de romã promoveu benefícios, tanto do ponto de vista 

comportamental quanto neurológico, em camundongos transgênicos (APPSW/Tg2576) 

modelos da DA (HARTMAN et al., 2006). Nesse estudo, detectaram que o consumo de 5 

mL.dia
-1

 do suco pelos animais dos 6 aos 12,5 meses de idade ocasionou uma redução de 50% 
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na deposição de peptídeo βA no hipocampo. Além disso, os animais que consumiram o suco 

de romã obtiveram um desempenho superior nos testes comportamentais em comparação ao 

controle. O estudo sugere que os responsáveis por esta atividade possivelmente são os 

compostos fenólicos. 

 O potencial protetor de uma dieta contendo extrato natural de polpa de Punica 

granatum em camundongos induzidos a DA pela injeção aguda (410 pmol) de peptídeo βA 

foi analisado por Choi et al. (2011). Os resultados mostraram que o consumo de extrato 

aquoso-alcoolico da polpa de romã em doses de 800 mg/kg/dia durante 30 dias foi eficaz para 

a melhoria dos biomarcadores da DA.  

 Rojanathammanee et al. (2013) estudaram o efeito do consumo de extrato aquoso de 

polpa de romã durante 3 meses em camundongos transgênicos (APP/PS1) modelos da DA. O 

consumo de extrato de polpa de romã causou um efeito anti-inflamatório no cérebro que 

possivelmente poderia atenuar a progressão da DA. Os compostos fenólicos presentes no 

extrato foram testados de forma isolada em culturas de células e os resultados mostraram que 

os compostos ativos foram a punicalagina e o ácido elágico. 

Recentemente, Subash et al. (2015) estudaram se a suplementação de ratos transgênicos 

da DA (APPsw/Tg2576) com romã durante 15 meses afetaria memória, ansiedade e 

aprendizado. A memória e comportamento foram analisados através do Labirinto aquático de 

Morris, equipamento Rota Rod, teste de labirinto em cruz elevada e teste em campo aberto. 

No experimento, os animais a partir de 4 meses receberam uma dieta contendo 4% de romã 

inserida diretamente na ração (pellets) até completarem 19 meses. Os resultados sugerem que 

a suplementação dietética com romã retardou a progressão das alterações cognitivas e 

comportamentais na DA.  

 O ácido elágico, um dos principais polifenóis presente na casca e polpa de romã 

possivelmente apresenta um potencial neuroprotetor na DA, uma vez que foi capaz de reduzir 

significativamente a neurotoxicidade induzida por βA1-42 em uma linhagem celular humana 

(SH-SY5Y) (FENG et al., 2009).  

 Não obstante, o composto fenólico quercetina 3-O- glicuronídeo, também encontrado 

na romã, reduziu significativamente a produção de peptídeo βA em culturas neuronais 

primárias geradas a partir de um animal modelo da DA (HO et al., 2013). Outro estudo indica 

que o pré-tratamento de culturas primárias de hipocampo com quercetina atenuou 

significativamente a citotoxicidade induzida por βA1-42 (ANSARI et al., 2009). 

Embora estes estudos utilizem apenas a polpa da romã, pode-se observar que as 

propriedades bioativas da romã não estão limitadas à polpa da fruta. Várias pesquisas 
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mostraram que a casca, considerada como resíduo, apresenta quantidades superiores de 

compostos biologicamente ativos em comparação com a polpa (GULLON et al., 2016; 

SALGADO et al., 2012). 

 

2.1.11 Compostos bioativos na casca da romã  

 

Diversos estudos sobre a composição de resíduos agroindustriais brasileiros têm sido 

realizados com o intuito de que estes sejam adequadamente aproveitados. Os resíduos 

agroindustriais possuem quantidade considerável de substâncias bioativas, reconhecidas por 

suas propriedades promotoras de saúde e aplicações tecnológicas como antioxidantes, 

algumas também como corantes alimentares (STOCKHAMMER et al., 2009).  

Atualmente, observa-se tendência clara do consumidor para ingredientes naturais que 

apresentem alguma relação com a saúde. Adicionalmente, a produção de ingredientes naturais 

a partir de fontes sustentáveis como os resíduos agroindustriais constitui nova direção a ser 

explorada pela indústria de alimentos.  

O subproduto da romã, chamado de bagaço, é constituído de 78% de casca e 22% de 

sementes com base no peso úmido (QU et al., 2010). Salgado et al. (2012) analisaram as 

diferentes porções da fruta e verificaram que a casca de romã apresenta atividade antioxidante 

e quantidade de compostos fenólicos superior à polpa, o que demonstra seu potencial a ser 

explorado como ingrediente funcional. Estes dados corroboram os obtidos por Gullon et al. 

(2016) e Madrigal-Carballo et al. (2009). Isto explica porque sucos comerciais fabricados por 

meio de processo em que frutas inteiras são prensadas contêm níveis abundantes de 

compostos bioativos (QU et al., 2012). 

Cascas de romã liofilizadas foram utilizadas na forma de um extrato seco adicionado à 

suco de laranja com morango. O extrato seco foi responsável pelo aumento significativo da 

atividade antioxidante dos sucos, sendo esse aumento proporcional às concentrações 

adicionadas. No entanto, embora os sucos enriquecidos apresentem níveis elevados de 

antioxidantes, as amostras com uma concentração de 2% de extrato foram rejeitadas na 

análise sensorial devido ao forte sabor adstringente da casca de romã (SALGADO et al., 

2012).  

Com base nisso, chegou-se a conclusão que alternativas tecnológicas precisavam ser 

desenvolvidas com o intuito de viabilizar sensorialmente a utilização da casca de romã, 

proporcionando o reaproveitamento de um resíduo indústrial de grande valor biológico. 
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2.2 Materiais e métodos 

 

2.2.1 Aquisição de matéria prima 

 

Foram adquiridos da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São 

Paulo (CEAGESP), frutas de romã (Punica granatum L.) da cultivar Wonderful provenientes 

dos Estados Unidos importadas pelo grupo Importação de Frutos Othil. As frutas foram 

transportados até o laboratório em caixas de poliestireno expandido. Em seguida, foram 

selecionados manualmente considerando a uniformidade no estágio de maturação e a ausência 

de injúrias, lavados com água corrente, higienizados por 15 minutos em solução de 

hipoclorito de sódio 20 ppm e enxaguados com água destilada, a fim de remover sujidades. 

As frutas adquiridas para o experimento podem ser observados na Figura 13: 

 

 

 

 

2.2.2 Separação da polpa e casca 

 

A separação das cascas e polpa foi realizada manualmente. Em seguida, as cascas e 

polpas foram pesadas e armazenadas em embalagens plásticas de polietileno protegidas da 

luminosidade a 4°C até o momento da extração conforme pode ser observado nas Figuras 14 e 

15. Estes procedimentos foram realizados em condições de baixa luminosidade e curto 

período de tempo para evitar possível degradação e oxidação dos compostos bioativos. 

 

 

 

Figura 13 - Frutas de romã (Punica granatum) utilizados no experimento. Fonte: Acervo pessoal 
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             Figura 14 - Separação entre polpa e casca. Fonte: Acervo pessoal 
 

 

Figura 15 - Polpa e casca de romã (Punica granatum) separados. Fonte: Acervo pessoal 

 

 

2.2.3 Relação polpa e casca 

 

Após a separação, a polpa e a casca da romã foram pesadas separadamente. Foram 

utilizados cinco frutas para o cálculo da relação polpa e casca.  

O calculo da porcentagem referente a casca (% R) foi realizado utilizando a seguinte 

fórmula: 

% R = (Peso da casca x 100) x (Peso total do fruta)
-1 

 

2.2.4 Produção dos extratos 

 

 Os extratos foram preparados através do contato da casca e/ou polpa triturados com 

uma solução etanol 80% na proporção 1:10 de casca:solvente (p/v) em mesa agitadora 

(Modelo ET-1401, Tecnal, Brasil), protegido contra a iluminação, à temperatura ambiente 

(24±2°C) por 24 horas. Em seguida, o extrato resultante foi centrifugado a 1956,2 G em 

centrífuga (Modelo NT 825, Nova Técnica, Brasil). Após a centrifugação, os extratos foram 

concentrados em rotaevaporador a 50°C (Modelo 801, Fisatom, Brasil) sob vácuo até peso 
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constante com rendimento de aproximadamente 10% p/p. Esta proporção de etanol:água, 

agitação e tempo de extração foram adotada com base em testes preliminares realizados. A 

otimização da concentração de etanol foi baseada na extração de compostos bioativos com 

potencial anticolinesterásico (MORZELLE, 2013). A adoção de uma extração aquoso-

alcoólico visava uma futura aplicação no processo de microencapsulação e posterior 

enriquecimento de alimentos.  

 

2.2.5 Quantificação de compostos fenólicos totais 

 

Os compostos fenólicos totais (CF) dos extratos de polpa e casca de romã foram 

determinados pelo método de Folin-Ciocalteu utilizando como padrão o ácido gálico de 

acordo com a metodologia proposta por Woisky e Salatino (1998). O reagente de Folin-

Ciocateau consiste de mistura dos ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico, no qual o 

molibdênio e o tungstênio encontram-se no estado de oxidação 6+ porém, em presença de 

certos agentes redutores, como os compostos fenólicos, formam-se os chamados molibdênio 

azul e tungstênio azul, nos quais a média do estado de oxidação dos metais está entre 5 e 6 e 

cuja coloração permite a determinação da concentração das substâncias redutoras.   

Os extratos brutos iniciais foram diluídos (polpa 1:20, casca 1:400) e, uma alíquota de 0,5 

mL da diluição foi adicionada de 2,5 mL do reagente Folin-Ciocateau diluído em água na 

proporção 1:10. A mistura foi colocada por 8 minutos em repouso e posteriormente 

adicionou-se 2 mL de carbonato de sódio 4%. Os tubos foram colocados novamente em 

repouso em local sem luminosidade por 2 horas. Em seguida, a absorbância foi medida em 

espectrofotômetro (modelo Unico® 2800 UV/VIS – Interprise Brasil) a 740 nm. Os 

resultados dos compostos fenólicos totais foram expressos em mg de ácido gálico 100 g
-1

 

extrato, com base em uma curva de calibração de ácido gálico (y= 0,0105 x – 0,0072; R² = 

0,9998) com concentrações variando de 10 a 100 µg mL-1. 

 

2.2.6 Quantificação de flavonoides totais  

 

 A quantificação de flavonoides totais (FLA) foi realizada segundo metodologia 

descrita por Xu & Chang, (2007). Em tubos de ensaio foram adicionados 250 µL de extrato 

diluído na proporção 1/200 para casca e 1/1 para polpa, 1500 µL de água destilada e 75 µL de 

nitrito de sódio 5%. Após agitação, a mistura ficou em repouso por 6 minutos. Em seguida, 

foram adicionados 150 µL de cloreto de alumínio 10%. Novamente a mistura foi agitada e 
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permaneceu em repouso por 5 minutos. Ao final, adicionou-se 500 µL de hidróxido de sódio 

1 M e realizou-se a leitura em espectrofotômetro a 510 nm. A curva padrão foi construída 

com solução de catequina nas concentrações de 0,020 a 0,10 mg.mL
-1

.  

 

2.2.7 Perfil de compostos não voláteis  

 

 Os compostos fenólicos, ácidos fenólicos e derivados foram identificados através de 

cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (CG-EM) por comparação com 

dados obtidos de tempo de retenção e fragmentação iônica de padrões autênticos 

Extrasynthese Co. (resveratrol, ácido siríngico, miricetina, kaempferol, luteolina, 

liquiritigenina, isoliquiritigenina, quercetina, miricetina, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, 

catequina, epicatequina) e com a biblioteca Wiley 8. 

 Para a eliminação de interferentes nesta análise foi aplicada como método de 

tratamento de amostras a extração em fase sólida (SPE). Antes da passagem da amostra, os 

cartuchos de SPE DSC-18 foram condicionados com 8 mL de metanol e, em seguida, 8 mL de 

água ácida (pH 2). Os extratos foram rediluídos em água até o volume original e acidificados 

até o pH 2 e posteriormente 7 mL dos extratos foram aplicados aos cartuchos. Em seguida, os 

cartuchos foram lavados com 15 mL de água ácida e com metanol para eluição da fração de 

interesse que foi coletada, evaporada com gás nitrogênio em vial e posteriormente o processo 

de derivatização da amostra para a formação de derivados do trimetilsilsil foi realizado. Para a 

realização da derivatização das amostras toda a vidraria envolvida no processo passou pelo 

processo de silanização com DMS (dimetil dicloro silano) 10% diluído em tolueno. Em 

seguida, adicionou-se 100 μL do reagente derivatizante N-metil-N-(trimetilsilsil)-

trifluoroacetamina (MSTFA) na massa das frações recuperadas do cartucho SPE. A mistura 

foi homogeneizada e levada em estufa a 60ºC durante 10 minutos para que ocorresse a 

derivatização da amostra. Após este período, o reagente derivatizante foi evaporado sob fluxo 

de nitrogênio e os produtos da derivatização rediluídos em hexano.  

 A amostra foi homogeneizada e utilizada para a injeção no CG-EM, o mesmo 

procedimento foi realizado para padrões autênticos. As amostras foram separadas em coluna 

capilar (RTX5MS 30m x 0,25 mm x 0,25 μm), utilizando hélio como gás de arraste. A 

temperatura do injetor foi de 280ºC e adicionou-se 0,6μL no modo splitless. A programação 

de temperatura da coluna iniciou em 80°C (1 minuto), alcançou 200°C (1 minuto), passou a 

250°C (8 minutos), a 300°C (5 minutos) e a 320°C (10 minutos), totalizando 25 minutos de 
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análise. A interface foi mantida a 280ºC e o detector operou em modo scanning (m/z 40-800). 

A integração foi feita por meio do software LabSolutions-CG/EM. 

 

2.2.8 Quantificação de punicalagina 

 

A quantificação de punicalagina nos extratos de polpa e casca de romã foi realizada 

em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) com detector UV/Vis segundo 

metodologia descrita por Santiago et al., (2014).  

A separação da punicalagina foi realizada em coluna Waters Spherisorb® C18 ODS2 

(250 mm x 4,6 mm; 5 µm) com temperatura do forno a 40°C, em um Cromatógrafo Líquido 

de Alta Eficiência (Shimadzu 20A), volume de injeção de 10 µL para a curva padrão e polpa e 

de 1 µL para casca, fluxo de 1 mL.min
-1

 e leituras no comprimento de onda de 260 nm. A fase 

móvel foi constituída por acetonitrila (solução A) e ácido fórmico a 1% em água (solução B) e 

foi utilizada na forma de gradiente na sequência: 0-5 min, 97-95%B; 5-10 min, 95-85%B; 10-

16 min, 85-70%B; 16-18 min, 70- 97%B; 18-30 min, 97%B. 

A identificação e quantificação de punicalagina (α e β) nos extratos foram realizadas 

através de padronização externa. Para a quantificação foi construída uma curva analítica com 

concentrações de 1 mg.mL
-1

 a 0,1 mg.mL
-1

 com o padrão de punicalagina (mistura de 

isômeros) da marca Sigma-Aldrich® (P0023, Lote WXBB7163V). Tanto as amostras quanto 

os pontos da curva padrão foram injetados em triplicata.  

 

2.2.9 Determinação do conteúdo e perfil de compostos fenólicos  

 

A quantificação de compostos fenólicos foi realizada em triplicata em um 

Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (Shimadzu 20A), equipado com sistema de 

bombeamento (LC-20 AT), injetor automático (SIL-20AHT), forno de coluna (CTO-20A), 

comunicador (CBM-20A) e detector UV/Vis (SPD-20A).  

Extratos de romã (10 μL para extratos da polpa e 5 μL para extratos da casca) foram 

injetados em uma coluna Waters Spherisorb® ODS-C18 (4.6 × 250 mm e 5 μm de tamanho 

de partícula) mantida a 35ºC. O sistema era operado pelo software Windows NT‐based 

ChemStation© (Agilent Technologies), que foi usado para o processamento e análise dos 

dados. O fluxo da fase móvel foi fixado em 0,7 mL.min
-1

. A fase móvel era constituída de 

dois solventes: 1% (v/v) ácido fórmico:água (A) e metanol (B). A detecção UV dos 

compostos fenólicos analisados foi realizada em 280 nm e 370 nm. As condições de gradiente 
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do solvente foram as seguintes: 0–60% B durante 45 min, 60–100% B até 50 min; 100–0% B 

até 60 min (HE et al., 2011).  

 A identificação dos compostos foi realizada por comparação dos tempos de retenção 

de cada composto com o respectivo padrão analítico injetado nas mesmas condições. Os 

compostos foram quantificados através das curvas de calibração constuidas a partir dos 

padrões analíticos.   

 A construção da curva padrão foi realizada a partir dos padrões de ácido gálico (20,6-

100 µg mL
-1

), epicatequina (2,5-50 µg mL
-1

), rutina (2,5-50 µg mL
-1

), ácido sinápico (2,5-5,0 

µg mL
-1

), quercetina (2,5-50 µg mL
-1

) e ácido p-cumárico (2,5-50 µg mL
-1

). Os resultados 

foram expressos em µg mL
-1

 de extrato. 

 

2.2.10 Determinação do conteúdo e perfil de antocianinas  

 

Antocianinas foram quantificadas em sistema de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (Agilent series 1100, Santa Clara, CA, USA) com bomba quaternária, injetor 

automático e coluna C18 Shim-pak CLC-ODS (5 µm, 250 x 4.6 mm) mantida a 25 °C. Os 

dados foram adquiridos e processados através do software CHEMSTATION®. Os pigmentos 

foram separados usando gradiente de eluição linear com uma solução de água-ácido fosfórico 

(4%):metanol passando da proporção 85:15 para 20:80 (v/v) em 25 minutos, seguido por uma 

eluição isocrática por 15 minutos. O fluxo da fase móvel foi de 1,0 mL.min
-1

 (ZANATTA et 

al., 2005), e para detecção das antocianinas utilizou-se comprimento de onda de 520 nm. Os 

pigmentos foram identificados pela comparação do tempo de retenção com padrões injetados 

nas mesmas condições.  

 A construção da curva padrão foi realizada a partir dos padrões de cianidina 3-5-di-

glucosidio (17 to 84 µg.mL
-1

), delfinidina 3-b-D-glucosidio (7 to 120 µg.mL
-1

), pelargonidina 

3-5-di-glucosidio (39 to 98 µg.mL
-1

), cianidina 3-glucosidio (38 to 380 µg.mL
-1

), malvidina 

3-5-di-glucosidio (19 to 310 µg.mL
-1

), pelargonidina 3-glucosidio (5 to 49 µg.mL
-1

), 

malvidina 3-glucosidio (15 to 107 µg.mL
-1

), delfinidina (5 to 28 µg.mL
-1

), cianidina (4 to 21 

µg.mL
-1

), pelargonidina (6 to 73 µg.mL
-1

), malvidina (3 to 37 µg.mL
-1

) e peonidina (3 to 40 

µg.mL
-1

). 
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2.2.11 Limite de quantificação e detecção  

  

 O limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) foram calculados a 

partir das seguintes equações, respectivamente: LOD=(3.3×s)/S e LOQ=(10×s)/S, onde s é o 

desvio padrao estimado do coeficiente linear da equação e S é o slope da curva analítica 

(MELO et al., 2015).  

 

2.2.12 Screening da Atividade antioxidante  

 

 Diversos métodos são frequentemente utilizados para determinar a atividade 

antioxidante em frutas incluindo ABTS, DPPH, ORAC e FRAP. A complexidade da matriz 

alimentícia, constituída por dezenas de compostos com diferentes grupos funcionais, 

polaridade e comportamento químico, justifica a adoção de mais de um ensaio para avaliar 

este potencial. 

 Os extratos de polpa e casca de romã foram avaliados quanto à atividade antioxidante 

por quatro diferentes métodos.  

 A atividade antioxidante foi avaliada segundo método descrito por Brand-Williams, 

Cuvelier e Berset (1995) e fundamenta-se em avaliar a atividade antioxidante de alimentos ou 

extratos, através do sequestro do radical DPPH. Este método se baseia na diminuição da 

absorbância quando o radical DPPH, de coloração violeta, é reduzido por antioxidantes, 

tornando o meio da reação amarelo. A curva padrão foi construída utilizando o antioxidante 

Trolox, nas concentrações de 0 – 200 μM e a variação colorimétrica foi mensurada em 

espectrofotômetro a 517 nm. Os resultados estão expressos em μM de equivalentes ao 

Trolox.g
-1

 de amostra.  

 A determinação da atividade antioxidante pelo método ABTS foi realizada segundo 

metodologia descrita pela EMBRAPA (2007). O radical ABTS
•+

 (2,2´-azinobis(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) é formado pela reação de ABTS 7 mM com perssulfato 

de potássio 140 mM. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro (modelo Unico® 

2800 UV/VIS – Interprise Brasil) a 734 nm e para a construção da curva padrão utilizou-se o 

antioxidante Trolox, nas concentrações de 0 – 2000 μM. Os resultados da atividade 

antioxidante foram expressos em μM de equivalentes ao Trolox.g
-1

 de amostra. 

 O poder antioxidante de redução do ferro (FRAP) foi estimado de acordo com o 

procedimento descrito por Rufino et al. (2006). O método se baseia na determinação da 

redução do ferro em fluidos biológicos, soluções aquosas de compostos puros e extratos de 
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alimentos e bebidas. A curva padrão foi construída utilizando o sulfato ferroso na 

concentração de 0 a 2000 µM e os resultados foram expressos em µM sulfato ferroso.g
-1

 de 

amostra. 

A capacidade de absorção do radical oxigênio (ORAC) foi mensurada de acordo com 

a metodologia descrita por Melo et al. (2014). Os extratos de polpa e casca de romã foram 

diluídos em tampão fosfato de potássio 75 mM com pH 7,4 nas concentrações de 1/200 e 

1/5000 respectivamente. Para a análise foram adicionados 30 µL dos extratos brutos diluídos, 

60 µL da solução de fluoresceína 508,25 mM e 110 µL da solução de trabalho AAPH 76 mM. 

Foi preparado um branco contendo apenas tampão fosfato (200 µL). Após a adição dos 

reagentes, as microplacas foram incubadas em um leitor de microplacas (SpectraMax M3, 

Molecular Devices) a 37ºC, e submetidos a uma cinética por 2 horas com leituras sendo 

efetuadas com intervalos de 1 minuto, utilizando-se emissão de 528 nm e excitação de 485 

nm. Os radicais peroxila reagem de modo a formar um produto não fluorescente, o qual pode 

ser facilmente quantificado por fluorescência. A capacidade antioxidante é determinada por 

uma diminuição da taxa e quantidade de produto formado ao longo do tempo. A curva padrão 

foi construída utilizando Trolox nas concentrações de 12,5 a 400 μM. Os resultados da 

atividade antioxidante serão expressos em μmol de equivalentes ao Trolox.mg
-1

 de amostra. 

 

2.2.13 On line HPLC–DAD–ABTS  

 

A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detecção da captura de 

radicais livres por compostos individuais pós-coluna baseado nos sistemas modelos de 

oxidação têm sido aplicada em diversos estudos científicos (HE et al., 2011; HE et al., 2012; 

BORGES et al., 2010; SANTIAGO et al., 2014; GULLON et al., 2016). Constitui um método 

sensível e relativamente simples para análise da capacidade antioxidante individual dos 

compostos, tendo sido aplicado para uma análise rápida e eficiente de matrizes complexas 

como extratos de plantas e de alimentos (PELLEGRINI et al., 2003; 

NUENGCHAMNONGETAL et al., 2005; BANDONIEN e MURKOVIC, 2002; HE et al., 

2011). 

Os extratos de polpa e casca de romã foram avaliados quanto a atividade antioxidante 

individual dos compostos usando um sistema HPLC com detecção antioxidante on line, 

baseada na eliminação de radicais pelo ácido 2,2’-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6- sulfônico 

(ABTS). 
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Uma solução estoque contendo persulfato de potássio 140 nM e ABTS 7 mM foi 

preparada e mantida a 25ºC no escuro overnight para estabilização do radical. Posteriormente 

foi preparado o radical para uso na análise através da diluição da solução estoque em metanol 

até alcançar uma absorbância de 0,700 ± 0,020 a 734 nm. 

O funcionamento do equipamento utilizado para a análise está ilustrado na Figura 16.  

  

 

Figura 16 - Funcionamento do HPLC para determinação simultânea de compostos fenólicos e atividade 

                   antioxidante on line. Fonte: Tremocoldi (2015) 
 

Primeiramente os compostos, separados na coluna do cromatógrafo, foram detectados 

através de um detector de diodos (DAD). Em seguida, no pós coluna, a solução do radical 

livre ABTS reagiu com os compostos que foram separados na coluna por aproximadamente 1 

minuto. A vazão do reagente ABTS foi de 0,7 mL.min
-1

 e a intensidade de cor foi detectada 

por meio de picos negativos a 734 nm. Os resultados foram expressos em atividade 

antioxidante equivalente a Trolox (TEAC).  

A análise foi realizada em cromatógrafo Shimadzu equipado com ODS-A (coluna 

C18, tamanho da coluna 4,6 x 250 mm, tamanho de partícula 5µm), detector de fotodiodos 

(DAD) (SPD-M10AVp, Shimadzu Co., Kyoto, Japão) e detector UV-Vis (SPD-20AV, 

Shimadzu). Os extratos foram filtrados através de um filtro de 0,22 µm (Millipore) antes da 

injeção de uma alíquota de 10 µL e 5 µL para casca e 10 µL para a polpa. A fase móvel foi 

constituída por uma mistura de dois solventes: (A) Solução de ácido fórmico em água a 1% e 

(B) Metanol. A vazão da fase móvel foi de 0,7 mL.min
-1

 e o gradiente foi iniciado em 0% do 

solvente B passando a 60% de B em 45 minutos, 100% de B em 50 minutos e retornando 
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novamente a 0% do solvente B a 60 minutos (HE et al., 2011). As amostras e os pontos da 

curva padrão de Trolox foram avaliadas em três repetições.  

Os compostos foram identificados pelo espectro de absorção na região ultravioleta, 

utilizando os recursos do detector de arranjo de fotodiodos, pela comparação de tempo de 

retenção e uso de padrões externos.  

 

2.2.14 Inibição da acetilcolinesterase 

  

A atividade anticolinesterásica foi determinada através do método fotométrico descrito 

por Ellman et al., (1961). O método se baseia na quantificação da produção de tiocolina à 

medida que a acetiltiocolina é hidrolisada pela enzima acetilcolinesterase. Neste método a 

tiocolina interage com o reagente de Ellman (DTNB) produzindo um ânion amarelo. A taxa 

de produção deste composto colorido é mensurada em microescala através de um leitor de 

microplacas de 96 poços (Thermo Scientific) com UV/VIS em 412 nm.  

 Este método fotométrico exige elevada solubilidade em água de todos os reagentes e 

principalmente das amostras uma vez que os tampões e as soluções estão em meio aquoso.  

 A fisostigmina na concentração 0,1 mg mL
-1

 foi aplicada como controle positivo e o 

solvente utilizado na elaboração dos extratos como controle negativo. As taxas das reações 

foram calculadas utilizando software apropriado (GraphPad Prism versão 5.0). Qualquer 

aumento da absorbância antes da adição da enzima devido à hidrólise espontânea do substrato 

foi corretamente corrigido subtraindo-se a taxa da reação antes da adição da enzima da taxa 

obtida após a adição da enzima.   

 As porcentagens de inibição foram calculadas comparando-se as taxas das reações das 

amostras com a taxa de reação do controle negativo (solvente utilizado para solubilizar cada 

amostra) através da fórmula: % inibição = 100 (taxa da reação amostra/taxa da reação 

controle x 100).  

 As concentrações de cada amostra foram analisadas em cinco repetições (cinco placas, 

sendo que em cada placa utilizavam-se oito poços por concentração totalizando 40 leituras 

para cada concentração e/ou controle) e os resultados obtidos através de média ± desvio 

padrão. Em cada placa eram analisados um controle positivo (fisostigmina 0,1 mg.mL
-1

), 

controle negativo (etanol 80%) e as diferentes concentrações do extrato a ser avaliado.  
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2.2.15 Obtenção das micropartículas  

 

Os extratos de polpa e casca de romã foram submetidos à atomização para a 

elaboração de micropartículas. As micropartículas foram obtidas por atomização em aparelho 

spray dryer modelo LM-MSD 1.0 (Labmaq do Brasil Ltda) de acordo as melhores condições 

de secagem encontradas por Vardin e Yasar, (2012).  

 Como agente carreador foi utilizado a maltodextrina (Maltogill 20), um produto obtido 

pela conversão enzimática do amido com grau de dextrose equivalente 20. O agente de parede 

foi adicionado ao extrato na proporção 1:1 (VARDIN; YASAR, 2012), sendo esta mistura 

mantida sob agitação, em agitador mecânico (modelo 752, Fisatom, São Paulo- Brasil) com 

barra magnética, à temperatura ambiente (23 a 25°C) durante o processo de atomização.  

 As condições operacionais utilizadas no spray dryer foram: diâmetro do bico 

atomizador de 0,7 mm, vazão do ar de secagem 30 L min
-1

, vazão de líquido 10,0 mL/min e 

temperaturas de entrada e saída do ar de 120±10 e 94±1°C, respectivamente (MORZELLE, 

2013).  

  

2.2.16 Experimento animal  

 

 Os procedimentos experimentais utilizados nesta pesquisa estão de acordo com os 

“Princípios Éticos para Uso de Animais de Laboratório” descritos pela Sociedade Brasileira 

em Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL, antigo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal, COBEA) e de acordo com a Lei Arouca, aprovada em 2008. 

Inicialmente, esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Experimental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (Projeto nº 

005/14), onde toda a etapa de experimentação animal foi realizada. Todos os procedimentos 

foram realizados visando utilizar o menor número de animais possível e reduzir ao máximo o 

nível de sofrimento. O protocolo experimental utilizado está apresentado na Figura 17.  

 

Figura 17 - Protocolo experimental utilizado na pesquisa 
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2.2.16.1 Aquisição dos animais 

  

Foram utilizados camundongos (Mus musculus) isogênicos da linhagem C57BL/6, 

machos, com 3 meses de idade (com peso aproximado de 30 g), fornecidos pelo biotério do 

Instituto Nacional de Farmacologia (INFAR) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP).   

 Os animais foram mantidos no biotério do Departamento de Ciências Fisiológicas da 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em caixas de dimensões 40 cm x 

34 cm x 17 cm e os experimentos foram iniciados somente após um período de habituação ao 

biotério de trinta dias. As caixas foram forradas por serragem de sabugo de milho e renovadas 

de dois em dois dias. 

 Os animais foram mantidos em ciclo claro-escuro de 12/12 horas, com temperatura 

(22 ± 1°C) e umidade controladas, com água e ração para roedores (NutriLab) a vontade, em 

mini-isoladores armazenados em racks ventilados (Alesco, Monte Mor, SP, Brasil).   

 

2.2.16.2 Delineamento experimental 

 

 Os animais foram divididos em 3 grupos experimentais descritos a seguir, sendo que 

cada grupo foi constituído por 12 animais, totalizando 36 animais. O número de animais por 

grupo foi determinado pela experiência prévia da equipe em estudos comportamentais e 

também com base em evidências científicas que relatam a grande variabilidade normalmente 

encontrada nesse tipo de estudo. O tecido cerebral dos animais foi utilizado em várias análises 

e considerando que apenas uma pequena quantidade de amostra foi gerada por animal a 

utilização de um menor número de indivíduos poderia comprometer a realização destas 

análises. 

Divisão dos grupos experimentais: 

Ctrl → Camundongos com infusão de veículo e consumindo água; 

βA → Camundongos com infusão de β-amiloide e consumindo água; 

βA + PPE → Camundongos com infusão de β-amiloide e consumindo micropartículas da 

casca de romã.  
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2.2.16.3 Infusão de βA 

 

 A infusão do peptídeo β-amiloide foi realizada utilizando-se uma mini-bomba 

osmótica (modelo 1004, Alzet, Cupertino, CA, EUA), seguindo método descrito 

anteriormente por Viel et al. (2008) e Amaral et al. (2010). 

 As mini-bombas foram preenchidas com veículo [198 µL HEPES (4 mM, pH 7) + 2,3 

µL e-64 (Sigma #E3132)] para o grupo 1 ou peptídeo β-amiloide1-42 (Sigma #A9810) com 

veículo (192 µL HEPES + 2,3 µL e-64 + 6,0 µL βA1-42) para os grupos 2 e 3. Foi 

administrado aos animais atropina via intraperitoneal aproximadamente trinta minutos antes 

do início da cirurgia. Posteriormente, foram anestesiados com Ketamina (0,03 – 0,035%) e 

Xilazina (0,03 – 0,035%) via intraperitoneal. Para o implante, a cabeça do animal foi 

imobilizada com cuidado e uma cânula de aço inoxidável (Brain kit 3, Alzet, Cupertino, CA, 

EUA) foi implantada no ventrículo lateral do animal usando um instrumento de estereotaxia 

seguindo as coordenadas: 0,8 mm ântero-posterior,1,0 mm mediolateral em relação ao bregma 

e 2,0 mm na direção dorsoventral ao crânio (FRANKLIN; PAXINOS, 2007). A outra 

extremidade da cânula foi conectada a um cateter de polivinilcloreto (DE = 1,14 mm, DI = 

0,69 mm) ligado a uma mini-bomba osmótica que permaneceu na região subcutânea, no 

pescoço do animal. O conteúdo da mini-bomba osmótica foi liberado em um fluxo de 0,11 

μL/ h durante 35 dias, de acordo com as instruções do fabricante. 

 Após o implante, o corte foi suturado e o animal permaneceu em manta aquecida a 

25°C em observação até o início de sua recuperação da anestesia (movimentação espontânea). 

Posteriormente, o animal foi transferido para uma gaiola individual (também mantida a 25°C) 

até a sua total recuperação. 

 

2.2.16.4 Tratamento  

 

 A casca de romã foi administrada na forma de micropartículas na dose correspondente 

a 800 mg de casca de romã/kg animal/dia de acordo com Choi et al. (2011). A administração 

das micropartículas foi feita através da ingestão ad libitum de água. Para o cálculo da 

concentração necessária do material na água dos animais, foi acompanhado anteriormente por 

8 semanas a ingestão de água de animais do biotério. 

 Durante 35 dias, o grupo βA + PPE recebeu as micropartículas de extrato de casca de 

romã, diluída em água, nas quantidades correspondentes a 800 mg de casca de romã/kg de 

animal/dia. 
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2.2.16.5 Consumo de água  

 

 O consumo de água e de micropartículas de romã foram monitorados semanalmente 

pesando-se a garrafa de água das caixas dos animais. Como os animais estavam em caixas 

individuais foi possível verificar o consumo de cada animal separadamente. Os dados foram 

expressos como média ± erro padrão.  

 

2.2.16.6 Atividade motora 

 

 Os testes comportamentais dependem de uma adequada atividade motora dos animais 

para a exploração do local. Desta forma, no início e ao final do experimento foram realizados 

teste de atividade motora com o intuito de verificar se as respostas comportamentais não 

ocorreram devido a alterações na locomoção. Este teste foi realizado em Caixa de Atividade 

Motora Hugo Basili 7420, equipamento constituído por uma caixa de Perspex transparente 

(35 cm x 23 cm x 20 cm) dotada com um conjunto de sensores de infra-vermelho horizontais 

que registram a atividade locomotora e um conjunto de sensores verticais para registrar a 

exploração vertical. Os resultados são simultaneamente impressos via Impressora 

multifuncional 2600. Neste período, o tempo de imobilidade e grooming (limpeza) também 

foram registrados.  Cada animal foi colocado individualmente na caixa e a deambulação foi 

registrada durante um período de 5 minutos.  

 

2.2.16.7 Teste comportamental  

 

 A memória espacial e o aprendizado foram avaliados pelo “Labirinto de Barnes”. Este 

método se baseia na tendência de roedores em evitar superfícies iluminadas e abertas, 

buscando abrigo em locais fechados e escuro. Uma vantagem é que este teste não requer 

alterações na dieta e/ou emissão de choques e também o animal não precisa nadar, sendo 

menos estressante para o animal (BARNES, 1979). 

 O protocolo do Labirinto de Barnes inclui uma fase de habituação, na qual o animal é 

introduzido no ambiente onde a tarefa será realizada, uma fase de aprendizado onde o animal 

realiza numerosos ensaios para aprender a tarefa, e finalmente, uma fase teste na qual o 

animal é testado para se lembrar do que tinha sido previamente aprendido. A aquisição na fase 

de aprendizado é tipicamente avaliada através da diminuição na latência e no número erros 

antes de encontrar o furo alvo pela primeira vez (ATTAR et al., 2013).  
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 No experimento foi utilizado uma prancha circular branca com 31 buracos distribuídos 

radialmente, circundada por uma parede escura onde quatro símbolos (cruz, quadrado, círculo 

e triângulo) amarelos estavam dispostos em sequência. Uma caixa preta com maravalha 

denominada como caixa de escape foi colocada embaixo de um dos buracos (sempre o mesmo 

para cada animal e diferente entre os animais). O tamanho dos buracos e o tamanho da caixa 

de escape eram específicos para camundongos. 

 O animal foi colocado no centro da prancha, onde permaneceu por 1 minuto em uma 

caixa de acrílico para reconhecer o ambiente a sua volta. Sobre a prancha foi colocada uma 

luz (70 W) considerada estímulo incômodo para o roedor. Em seguida, ele foi solto e teve, no 

máximo, cinco minutos (300 segundos) para encontrar a caixa de escape, onde foi deixado por 

mais um minuto, com as luzes da sala apagadas e a caixa fechada. Os animais realizavam 

duas provas por dia, com intervalo de três horas entre cada uma, durante cinco dias. O teste 

foi realizado no início (aprendizagem da tarefa) e após o período da infusão com o objetivo de 

analisar se a memória espacial e o aprendizado dos animais foram afetados com o tratamento 

e também se a ingestão das micropartículas do extrato da casca de romã poderia promover 

uma melhoria.   

 Os parâmetros observados no Labirinto de Barnes foram: latência, em segundos, para 

o animal encontrar a caixa de escape pela primeira vez (tempo inicial); latência, em segundos, 

para que o animal entre na caixa de escape (tempo final) e número de vezes que o animal 

introduz a cabeça até o nível das orelhas nos buracos em que não está a caixa de escape antes 

de encontrar a caixa pela primeira vez (erro inicial).  

 Adicionalmente também foram analisados: a distância percorrida pelos animais 

durante o tempo do experimento e o tempo de permanência no quadrante da caixa de escape. 

Para isto, os testes foram filmados em videocâmera JVC Everio e posteriormenre analisados 

em Smart Software, versão 2.5.21, Panlab Hervard Apparatus localizado no Departamento de 

Ciências Fisiológicas da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo.  

 

2.2.16.8 Preparo de material biológico  

 

 Após 35 dias de tratamento, os animais foram anestesiados com inalação de isoflurano 

e, em seguida, decapitados para extração do cérebro, sangue, rins e fígado.  

 As amostras de sangue foram coletadas sem anticoagulante e, após 30 minutos em 

temperatura ambiente, foram centrifugadas a 2973 G, por 15 minutos a 4°C para coleta do 

soro.  
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 As amostras de cérebros, rim e fígados foram removidas e imediatamente congeladas 

em dimetilbutano resfriado em gelo seco (-45ºC a -50ºC) e armazenadas a -80 ºC até a data de 

preparo dos cortes histológicos e análises posteriores.  

 As áreas cerebrais relacionadas à memória (córtex e hipocampo) de seis animais por 

tratamento foram separadas e homogeneizadas em tampão de lise contendo 20 nM de Tris-

HCl (pH 8), 137 nM NaCl, 10% glicerol, 1% de Triton X-100 e um tablete de coquetel de 

inibidores de proteases e fosfatases. Os homogenatos foram centrifugados a 2973 G, por 15 

minutos, a 4°C e os sobrenadantes foram separados e armazenados a -80°C.   

 

2.2.16.9 Obtenção dos cortes histológicos  

 

 Os cortes histológicos congelados (20 μm) dos hemisférios cerebrais foram obtidos em 

um criostato (Leica CM1850). Para cada tratamento foram utilizados 3 hemisférios direitos e 

3 hemisférios esquerdos de difrentes animais. Os cortes transversais seriados, abrangendo 

toda a extensão no sentido rostro-caudal, foram coletados diretamente em lâminas lisas de 

vidro (Microscope Slides, 26x76 mm, K5-7105, Kasvi) que haviam sido previamente 

gelatinadas para melhor aderência dos cortes. Os conjuntos de cortes histológicos foram 

mantidos a -80ºC até a data de uso. A forma de coleta dos cortes histológicos do cérebro está 

apresentada na Figura 18.  

 

Figura 18 - Esquema representando a forma de coleta dos cortes histológicos do cérebro. Cada coluna (J1 a J7) 

representa um conjunto de lâminas para uma preparação histológica, contendo amostras de toda a 

extensão rostro-caudal do cérebro. O número de lâminas mostra a sequencia de deposição dos cortes 

nas lâminas até o término da amostra 
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2.2.16.10 Avaliação da densidade de placas amiloides  

 

As lâminas armazenadas congeladas, obtidas conforme descrito acima, foram 

colocadas a temperatura ambiente (22°C) durante 5–10 min. A quantificação de placas 

amiloides foi realizada segundo Nunes et al., (2015). Lâminas foram lavadas com PBS 5 

vezes e incubadas em solução de tioflavina S 0,1% em PBS, contendo 0,1% de Triton, 

durante 5 minutos. Após isto, as seções foram lavadas duas vezes com PBS, incubadas com 

etanol 70% durante 5 minutos e lavadas novamente com PBS por mais 2 vezes. Ao término os 

cortes foram cobertos com lamínula utilizando-se Fluoromount + DAPI (Fluoroshield with 

DAP, Sigma). Todo o processo foi realizado no escuro (penumbra). A análise foi feita com 

microscópio ótico (LEICA M7000) localizado no Laboratório de Biologia Celular e 

Molecular no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP) e as placas 

fotografadas logo após a coloração. As placas foram contadas manualmente, duas lâminas por 

animal e analisadas dividindo o número de placas pelo número de cortes analisados. 

 

2.2.16.11 Quantificação de proteínas 

 

A partir do sobrenadante do homogenato das áreas cerebrais e do soro foi feita a 

dosagem da concentração de proteínas utilizando-se o método de Bradford (1976).  

 

2.2.16.12 Quantificação de fator neurotrófico derivado do cérebro  

 

Diante da importância do BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro) para a DA, 

foi realizada a quantificação desta neurotrofina no hipocampo e córtex dos animais. A análise 

foi realizada no Laboratório de Imagens do Departamento de Ciências Fisiológicas da 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo utilizando-se kit comercial BDNF 

Emax® ImmunoAssay System (PROMEGA/ref G7611), para detecção sensível e especifica 

de BDNF maduro nas amostras.  

As amostras foram diluídas em tampão de bloqueio (“block and sample 1x”, fornecido 

pelo kit). Inicialmente, uma placa de 96 poços foi revestida com anticorpo anti-BDNF 

monoclonal (mAb) para ligar o BDNF solúvel ao fundo da placa. Posteriormente, a placa foi 

preenchida com tampão de bloqueio para bloquear as ligações não específicas. Em seguida, 

foi preparada uma curva padrão, com o padrão de BDNF fornecido pelo kit, com 
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concentrações variando entre 7,8 e 500 pg.mL
-1

. Após aplicar as concentrações do padrão e as 

amostras teciduais, foi adicionado o anticorpo policlonal de BDNF (pAb) a placa. Então, a 

placa foi lavada e foram adicionados o anticorpo anti-IgY e o substrato cromogênico 

tetrametilbenzidina (TMB). A quantidade de BDNF na amostra analítica é proporcional à 

intensidade de cor gerada na reação de oxidação-redução. A reação foi interrompida com 

ácido clorídrico 1N e as leitura da absorbância realizada a 450 nm em leitora de placa Biotek 

Eon, com software Gen 5 2.0.   

 

2.2.16.13 Avaliação da atividade da acetilcolinesterase 

 

A atividade da AChE foi avaliada no Departamento de Ciências Fisiológicas da 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo pelo método de ELISA (Abcam-

ab138871) com homogenatos de hipocampo e córtex.  

O método em questão se baseia na detecção da atividade da AChE que ocorre pela 

ligação do reagente de Ellman (DTNB) com a tiocolina, reação produzida pela hidrolise da 

acetilcolina pela enzima AChE. Na realização da análise, em uma placa de 96 poços foi feita a 

curva padrão com concentrações de AChE de 1 a 1000 um.mL
-1

 e as amostras teciduais 

previamente diluídas. Em seguida, foram adicionadas as soluções de acetilcolina e DTNB. As 

placas foram incubadas a 30 minutos, à temperatura ambiente, e posteriormente, a leitura da 

atividade da AChE foi realizada em leitora de placas Biotek Eon, com software Gen 5 2.0 a 

410 nm.  

 

2.2.16.14 Peroxidação lipídica  

 

A peroxidação lipídica foi mensurada através da formação de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS). A quantificação dos níveis de TBARS no fígado dos 

camundongos foi realizada segundo a metodologia de Sorensen e Jorgensen (1996) com 

modificações defendidas por Ohkawa et al. (1979) referentes ao pH na extração das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. Ohkawa et al. (1979) observaram que a maior 

quantidade de MDA detectada pelo método TBARS está no fígado dos animais, por isto, esta 

área foi aplicada na análise. 

Os lipoperóxidos do fígado foram hidrolisados com ácido tricloroacético 20% (Sigma 

Aldrich), na proporção de 1 g para 5 mL e pH 3,5. O homogenato obtido foi centrifugado a 
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743,46 G por 20 minutos a 4ºC. O sobrenadamente deste homogenato foi utilizado para 

determinar os níveis de TBARS. Foram pipetados: 5 mL do sobrenadante e 5 mL do TBA 

(0,02 M). A mistura foi incubada a 99ºC por 40 minutos e posteriormente colocada no banho 

ultrassônico por 10 minutos para eliminação das bolhas. A absorbância das amostras foi lida a 

532 e a 600 nm em espectrofotômetro. A curva padrão utilizada foi a de tetraetoxipropano 

(TEP) nas concentrações de 0 a 1,0068 µmol de TEP e o experimento foi realizado em 

triplicata. Os resultados foram expressos em µmol malonaldeído (MDA).g
-1

. 

 

2.2.16.15 Quantificação de SOD  

 

 A atividade da enzima SOD foi avaliada em soro, córtex e hipocampo dos 

camundongos através de kit comercial Cayman’s Superoxide Dismutase Assay Kit  (Item nº 

7066002) - Cayman Chemical Company®.  

 O kit em questão utiliza o sal tetrazólio para detecção de radicais superóxidos gerados 

pela xantina oxidase e hipoxantina. A atividade de de três tipos de SOD (Cu/Zn, Mn e 

FeSOD) foi avaliada pelo kit.  

 A curva padrão foi construída através do padrão analítico SOD, disponível no kit, 

diluído de 0 a 0,050 U SOD.mL
-1

. 

Para a realização da análise, 200 µL do “Radical Detector” e 10 µL do padrão 

analítico e/ou amostras foram pipetados em cada poço. Em seguida, as reações se iniciaram 

com a adição de 20 µL de xantina oxidase. As placas permaneceram sob agitação (Biomixer, 

MODELO: TS-2000ª) por 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, foram 

realizadas leituras das absorbâncias a 440 nm.  

Os resultados foram calculados com base no cálculo da Taxa Linear (LR). Construiu-

se um gráfico com a Taxa Linear (LR) do padrão da SOD em função da atividade de SOD 

(U.mL
-1

). A atividade da SOD (U.mL
-1

) das amostras foi calculada usando o Slope obtido da 

regressão linear da curva padrão substituindo o LR obtido para cada amostra. Uma unidade de 

SOD foi definida como a quantidade de enzimas necessárias para promover 50% da 

dismutação do radical superóxido.  
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2.2.16.16 Quantificação de TNF-α 

 

A quantidade de TNF-α no soro, córtex e hipocampo dos camundongos foi avaliada 

em kit comercial (Biolegend, Mouse TNF-a ELISA MAX Standard Set, Cat. Nº 430901, Lote 

B192414, San Diego, USA). 

As amostras e concentrações da curva padrão foram diluídas em tampão de bloqueio 

(“Assay Diluent”, fornecido pelo kit). Inicialmente, uma placa de 96 poços foi revestida com 

anticorpo 100 µL do anticorpo de captura (Mouse TNF-α ELISA MAX Capture Antibody). 

Esta microplaca permaneceu incubada entre 2ºC e 8ºC overnight. No dia seguinte, entre cada 

procedimento, a placa foi lavada 4 vezes consecutivas com solução de lavagem (300µL por 

poço) contendo Tween 20 a 0,05% em PBS (pH 7,4) em uma lavadora de microplacas 

(BioteK ELx50). Após a primeira lavagem, adicionou-se 200 µL de Albumina Bovina (BSA 

1% em PBS pH 7,4) a cada poço e a placa foi incubada por 60 minutos em um Agitador Kline 

(Biomixer, MODELO: TS-2000ª) a temperatura ambiente. Em seguida, houve adição de 100 

µL de soluções da curva padrão e/ou amostras, respectivamente. Foi preparada uma curva 

padrão, com o padrão de TNF-α fornecido pelo kit, com concentrações variando entre 7,8 e 

1000 pg/mL. Após aplicar as concentrações do padrão e as amostras teciduais, as placas 

foram incubadas por 120 minutos a temperatura ambiente e constante agitação (Biomixer, 

MODELO: TS-2000ª). 

Após mais uma sessão de lavagem das placas, os poços receberam 100 µL do 

anticorpo de detecção (“Detection Antibody”, fornecido pelo kit) e permaneceram incubadas 

por mais 60 minutos a temperatura ambiente e constante agitação. Em seguida, adicionou-se a 

solução de avidina-HRP e incubou-se por mais 60 minutos sob agitação e a temperatura 

ambiente. 

Nesta última etapa foi realizada uma lavagem de cinco vezes consecutivas e posterior 

adição da solução de substrato de TMB para o desenvolvimento da coloração. As placas 

foram incubadas no escuro por 30 minutos ou até o desenvolvimento completo da cor. 

Adicionou-se 100 µL de uma solução de H2SO4 para finalizar a reação. A leitura da 

absorbância foi realizada a 450 nm e 570 nm dentro dos 15 minutos seguintes em leitor de 

microplacas. 
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2.2.16.17 Quantificação dos índices de lesão hepática 

 

 A casca de romã é um resíduo agroindustrial que não é comumente consumida pela 

população. Desta forma, tornou-se necessária a realização de dosagens de marcadores de dano 

hepático com intuito de verificar se o consumo de compostos presentes na casca de romã 

durante o período experimental não ocasionou lesão hepática nos animais.  

A avaliação hepática mede as respostas às alterações anatomicas ou bioquímicas do 

fígado (YEN et al., 2005). Dentre os testes utilizados para esta avaliação, pode-se incluir as 

dosagens de transaminase pirúvica (TGP) e transaminase oxalacética (TGO). Quando o 

processo de lesão hepática se instala no organismo ocorre um aumento abundante nos níveis 

plasmaticos de TGP. Por sua vez, a TGO está presente no citoplasma e nas mitocondrias, 

portanto sua elevação indica um comprometimento celular ainda mais profundo 

(SCHUMANN et al., 2002).  

 A dosagem de marcadores de dano isquêmico hepático, transaminase oxalacética 

(TGO) e transaminase pirúvica (TGP), foi realizada pelo ensaio enzimático colorimétrico 

utilizando kit comercial da LaborLab®. Foi realizada a dosagem no soro de todos os animais 

dos três grupos. Primeiramente, foi adicionada ao soro uma solução de reação, disponível no 

kit. Posteriormente, os tubos foram incubados a 37°C por 30 minutos para TGP e 60 minutos 

para TGO. Em seguida, a absorbância foi medida em espectrofotômetro (modelo Unico® 

2800 UV/VIS – Interprise Brasil) a 505 nm. 

 

2.2.17 Análise estatística  

 

As análises químicas dos extratos de polpa e casca de romã foram realizadas em 

quadruplicata e os resultados expressos em média ± desvio padrão. Após constatação da 

normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk e da homogeneidade das variâncias pelo 

teste de Box-Cox, os dados obtidos para os extratos de polpa e casca foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA), utilizando o software SAS (SAS, 2003). Foi verificado se as 

médias referentes à casca e polpa eram diferentes significativamente pelo teste F (P <0,05). 

Os dados do experimento animal foram analisados pelos testes de Variância de duas 

vias ANOVA (ANOVA), pós-teste de Bonferroni executados pelo software SAS (SAS, 

2003). Os dados estão expressos em média± S.E.M.  

Na elaboração dos gráficos foi utilizado o GraphPad Prism versão 5.01.  
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2.3 Resultados e Discussão  

 

2.3.1 Relação polpa e casca  

 

 As frutas de romã utilizados apresentaram peso médio de 494,04±18,01 g, sendo que a 

polpa corresponde a 56,87±4,07% do peso da fruta enquanto a casca a 43,13±3,64%. A casca 

representa uma porção significativa da fruta e atualmente é descartada pelos consumidores e 

pela indústria de alimentos.  

A comunidade científica tem estudado a composição de resíduos agroindustriais 

brasileiros com o intuito de que estes sejam adequadamente aproveitados (MELO et al., 2015; 

GÓMEZ et al., 2016). É valido ressaltar que os resíduos agroindustriais possuem quantidades 

consideráveis de substâncias bioativas, reconhecidas por suas propriedades promotoras de 

saúde e aplicações tecnológicas como antioxidantes sendo que algumas também são utilizadas 

como corantes alimentares (STOCKHAMMER et al., 2009). Além disso, atualmente existe 

uma tendência do consumidor para ingredientes naturais que apresentem alguma relação com 

a saúde e também têm certa preferência para a produção de ingredientes a partir de fontes 

sustentáveis. 

Gulon et al. (2015) defendem que a cada 100 kg de romã processados são gerados 37 

kg de resíduos, sendo 23 kg referentes a casca e 14 kg a semente e, a partir destes resíduos, 

podem ser recuperados 180 g de fenólicos microencapsulados para cada 23 kg de casca e 2 kg 

de óleo para cada 14 kg de semente.    

  

2.3.2 Quantificação de compostos fenólicos totais 

 

Os extratos aquoso-alcoolicos (20:80 v/v), apresentados na Figura 19, representaram uma 

alternativa viável de extração de compostos fenólicos presentes na romã.  
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Figura 19 - Extratos de polpa (A) e casca (B) de romã 

 

O extrato da casca da romã apresentou uma quantidade significativamente (P < 0,0001) 

superior de compostos fenólicos totais (21,25 ± 0,16 mg de ácido gálico.g
−1

) em relação ao 

extrato da polpa (1,04 ± 0,01 mg de ácido gálico.g
−1

). Inúmeros estudos relatam que as cascas 

de frutas apresentam maior quantidade de compostos fenólicos em relação às polpas 

(TEHRANIFAR et al., 2011; YEDDES et al., 2014; MADEIRA; MACEDO, 2015). 

Possivelmente isto ocorre porque os compostos fenólicos são metabólitos secundários que 

estão envolvidos na defesa da planta contra a radiação ultravioleta ou agressão por agentes 

patogênicos e ficam mais concentrados na casca das frutas (CAZARIN et al., 2014; DÍAZ-

DE-CERIO et al., 2016).  

Artik et al., (1999) avaliaram o teor de compostos fenólicos no suco extraído da polpa 

de sete variedades de romã e constataram valores que variaram de 1,864 a 3,803mg de ácido 

gálico.mL
-1

 de suco. Não obstante, Gómez-Caravaca et al. (2013) descreveram que o 

conteúdo de fenólicos quantificados na polpa de 12 variedades de romã oscilaram entre 0,580 

mg.mL
-1

 e 2,551 mg.mL
-1

. Os resultados obtidos para a polpa de romã no presente trabalho 

estão dentro destes intervalos descritos anteriormente.  

Vários trabalhos ao compararem o conteúdo de compostos fenólicos na polpa e casca de 

romã também observaram que a casca apresenta uma quantidade de compostos fenólicos entre 

10 a 20 vezes superior à polpa (SALGADO et al., 2012; LI et al., 2006; GUO et al., 2013; 

ROSENBLAT et al., 2006).  

Li et al. (2006) defendem que, apesar da diferença, a polpa da romã ainda pode ser 

considerada um alimento rico em compostos fenólicos e, consequentemente, com expressiva 

capacidade antioxidante.  
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Na última década, a romã têm sido estudada pelos seus efeitos protetores em inúmeras 

doenças crônicas como Alzheimer, câncer, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares 

(AKHTAR et al., 2015). Estes efeitos preventivos possivelmente são desencadeados pela 

elevada atividade antioxidante da fruta, sendo os compostos fenólicos os principais 

responsáveis por esta atividade (OZGEN et al., 2008; BOROCHOV-NEORI et al., 2009; 

CHANDRASEKARA; SHAHIDI, 2011).  

A quantidade de compostos fenólicos dos extratos de frutas normalmente está 

diretamente relacionada à sua atividade antioxidante, uma vez que os compostos fenólicos 

costumam ser os principais responsáveis pela atividade antioxidante. No entanto, isto não é 

uma equivalencia, pois outros compostos de caracteristica estrutural não fenólica podem 

contribuir significativamente com a atividade antioxidante dos extratos.  

Desta forma, a quantificação de compostos fenólicos totais demonstrou que as cascas de 

romã apresentam quantidades significativas destas substâncias, o que sugere grande potencial 

de utilização destes resíduos.  

 

2.3.3 Quantificação de flavonoides totais  

   

 Conforme já era esperado, o extrato da polpa apresentou quantidade 

significativamente (P < 0,0001) inferior de flavonoides (0,12 ± 0,02 mg quercetina g
−1

) em 

relação à casca (7,60 ± 0,12 mg quercetina g
−1

). Estes dados confirmam os resultados já 

obtidos para compostos fenólicos totais, mostrando que os flavonoides, principais compostos 

fenólicos em frutas, também estão em maior quantidade na casca.  

 

2.3.4 Perfil de compostos não voláteis  

 

 A romã tem se mostrado uma excelente fonte de compostos bioativos. O uso da 

Cromatografia Gasosa acoplada com Espectrometria de Massas (CG-EM) permite a obtenção 

de informações sobre o peso molecular e características estruturais dos compostos presentes 

nas amostras, tornando-se uma ferramenta essencial na determinação do perfil químico das 

diferentes frações da romã. A técnica CG-EM têm sido muito empregada na análise de 

componentes como ácidos fenólicos e flavonoides, conforme mostrado nos trabalhos feitos 

por Steingass et al. (2015); Othman et al. (2015); Zadernowski et al. (2005) e Zuo et al. 

(2002). 
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 A análise em CG-EM possibilitou a identificação de 19 compostos, dentre os 38 

detectados na casca de romã. Na polpa, foram identificados 17 dos 37 compostos detectados.   

 Os cromatogramas obtidos dos extratos de casca e polpa de romã estão apresentados 

nas Figuras 20 e 21. 

 

Figura 20 - Perfil cromatográfico da casca de romã obtido em CG-EM 

 

Figura 21 - Perfil cromatográfico da polpa de romã obtido em CG-EM 

  

 Os compostos identificados nos extratos de casca e polpa de romã estão apresentados 

na Tabela 2.   
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Tabela 2 – Tempo de Retenção (TR), Área do pico e relação m/z dos principais íons detectados na análise de 

compostos não voláteis encontrados no extrato de casca e polpa de romã analisados por CG-EM 

 Pico Composto TR 

(min) 

AREA 

(%) 

Íon (m/z) 

Casca  

 3 Ácido pelargônico 13,58 0,07 117; 215; 129; 41 

 4 Ácido palmitoleico  14,32 0,19 55; 83; 69; 41; 43; 111 

 7 Ácido adípico 17,25 0,50 111; 75; 141; 147; 217; 275 

 8 Ácido piroglutâmico 17,76 0,37 156; 147; 45; 258; 230; 239 

 11 Ácido benzóico  20,06 0,61 223; 267; 193; 129; 268; 269; 

282; 283 

 13 Ácido manônico 21,19 1,45 217; 147; 129; 75; 219; 271; 378 

 18 Ácido tereftálico 23,62 0,47 295; 103; 251; 221; 73  

 19 Ácido azeláico  23,70 0,45 149; 55; 117; 129; 217; 225; 317 

 20 Ácido mirístico  24,65 0,30 117; 73; 285; 132; 145  

 23 Ácido p-cumárico  26,74 0,45 293; 219; 249; 117; 308 

 24 Ácido gálico 27,39 23,98 281; 458; 460; 45; 443; 503; 

355; 399  

 26 Ácido palmítico 28,82 3,02 117; 313; 132; 145; 269; 285; 

309; 328 

 27 Ácido ferúlico 29,44 0,27 149; 71; 43; 55; 237 

 29 Ácido linoleico 32,05 1,05 81; 55; 129;117  

 30 Ácido oleico  32,14 2,58 117; 129; 55; 339  

 31 Ácido esteárico 32,61 0,67 117; 341; 129; 145 

 32 Ácido citrico 33,04 0,20 185; 129; 259; 43; 57 

 35 Epicatequina 46,62 7,54 368; 267; 650; 179 

 38  β-sitosterol 53,27 3,83 207; 129; 281; 396 

Polpa 

 3 Ácido fosfórico  11,67 2,76 299; 73; 147; 314; 45 

 5 Ácido tiomálico 17,01 0,12 73; 147; 233; 133; 55 

 6 Ácido adípico 17,24 0,31 73; 111; 141; 55; 83 

 7 Ácido piroglutâmico 17,75 0,75 156; 73; 147; 45; 258  

 10 Ácido manônico 21,18 0,96 73; 217; 147; 75; 129 

 14  Ácido fitálico 23,61 0,14 295; 73; 103; 251; 221  

 15 Ácido azelaico 23,69 0,45 73; 149; 55; 317; 117  

 18 Ácido mirístico 24,65 0,20 73; 117; 285; 132; 217  

 19  Ácido p-cumárico 26,73 0,40 73; 293; 219; 305; 249 

 20 Ácido gálico 27,37 6,06 281; 147; 73; 458; 460 

 21 Ácido palmitelaídico 28,30 0,14 117; 75; 96; 84; 129 
 

 Embora seja uma análise qualitativa, é possível perceber a diversidade em compostos 

fenólicos e derivados tanto na polpa, quanto na casca da romã. O método e o solvente usado 

para a elaboração dos extratos se limitava a isolar compostos fenólicos e derivados, no 

entanto, inúmeros compostos hidrofóbicos como ácido oleico, linoleico e o β-sitosterol foram 

identificados nos extratos de polpa e casca de romã.  
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 Rosenblat et al. (2013) detectaram a presença de 115 μg de β-sitosterol por g de suco 

de romã concentrado. Promprom et al. (2010) também detectaram o composto β-sitosterol no 

perfil químico de extrato de romã analisado em CG-EM.  

 Os principais compostos fenólicos encontrados no extrato de casca e de polpa de romã 

foram: ácido p-cumárico, ácido gálico, ácido ferúlico e epicatequina. O perfil cromatográfico 

dos extratos não apresentou diferença quanto aos compostos elucidados, no entanto, é 

possível verificar que a casca de romã apresenta uma quantidade superior da maioria destes 

compostos em relação à polpa.  

 Conforme pode ser observado ao comparar os cromatogramas obtidos, a casca de 

romã apresentou um elevado teor de ácido gálico (pico 24) em relação à polpa (pico 20). Liu 

et al. (2013) relataram que o ácido gálico foi o componente mais ativo do extrato de semente 

de uva na inibição da formação de placas senis.  

 Ao analisar os cromatogramas obtidos dos extratos de casca e polpa de romã, nota-se 

que ambas as amostras apresentaram picos proeminentes do flavonoide epicatequina. Este 

composto é determinante na expressão da atividade antioxidante das amostras analisadas.  

 A atividade antioxidante de um composto é influenciada pelo número de grupos 

hidroxila e seu arranjo na molécula. A epicatequina possui cinco hidroxilas distribuídas em 

uma estrutura orto-dihidroxi (catecol no anel B) que contribui para o deslocamento de 

elétrons, o que confere alta estabilidade a molécula e torna a estrutura mais ativa em doar 

átomos de hidrogênio para os radicais livres (LAFKA; SINANOGLOU; LAZOS, 2007). A 

epicatequina caracteriza-se, assim, por ser uma substância de significativo poder antioxidante.  

 Os compostos separados e não identificados na análise por CG-EM correspondem a 

uma elevada porcentagem da área relativa. Diante disto, estudos mais aprofundados de 

elucidação estrutural e identificação precisam ser realizados, pois estes compostos podem 

contribuir significativamente com a atividade antioxidante e/ou serem compostos fenólicos.  

 Na análise por CG-EM, diferente do esperado, os compostos fenólicos não foram as 

principais moléculas identificadas. Esta informação demonstra, de certa forma, que para os 

extratos de polpa e casca de romã a etapa de purificação dos extratos por SPE possivelmente 

não foi seletiva e eficaz na concentração destes compostos. No entanto, ainda que tenham 

ocorrido estas limitações, o emprego de CG-EM foi útil para a identificação do perfil químico 

dos extratos e para determinação das análises posteriores.  
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2.3.5 Quantificação de punicalagina 

 

Os taninos, principalmente a punicalagina, representam uma classe de compostos 

bioativos da romã, concentrando-se em maior parte na casca. A punicalagina é um tanino 

hidrolisável (elagitanino), peculiar da fruta de romã, com reconhecidas atividades 

antioxidante, anti-inflamatória e antiproliferativa (SEERAM et al., 2005).   

 A quantificação de punicalagina nos extratos de polpa e casca de romã foi realizada 

em cromatógrafo líquido de alta eficiência e as variáveis encontradas e calculadas a partir das 

curvas padrões estão apresentadas na Tabela 3 e 4.   

 

Tabela 3 - Valores de Tempo de retenção (TR), comprimento de onda (ʎ), limite de quantificação (LOQ), limite 

de detecção (LOD), equação e linearidade (R
2
) do padrão analítico de punicalagina 

 TR 

Min 
 

nm 

LOD 

mg 

LOQ 

mg 

Equação R
2
 

Punicalagina α 12,76 260 6,25. 10
-6 

1,89 . 10
-5

 y = 2 . 10
9 

x - 495492 0,992 

Punicalagina β 14,33 260 1,51 . 10
-4 

4,59 . 10
-4

 y = 4 . 10
9 

x – 1 . 10
6
 0,988 

 

 Na separação e identificação por cromatografia a punicalagina se apresenta com dois 

picos, sendo um semelhante ao outro em relação ao espectro na região de UV. Este fato indica 

que os compostos são isolados sob a forma de anômeros (punicalaginas α e β), portanto os 

dois picos são pertencentes a uma única substância. As concentrações de punicalagina (α e β) 

nos extratos de polpa e casca de romã estão apresentadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Conteúdo de punicalagina nos extratos de polpa e casca de romã 

  Punicalagina α 

 TR Area Conteúdo (mg g
-1

) 

Polpa 12,81 1044973 0,06±0,002 

Casca 12,70 14905312 7,50±0,11 

    

 Punicalagina β 

 TR Area  Conteúdo (mg g
-1

) 

Polpa 14,38 2012680 0,060±0,0036 

Casca 14,29 30019010 6,24±0,0072 

    

 Punicalagina total (α + β) (mg g
-1

) 

Casca 13,74 

Polpa 0,12 

F-test P < 0,0001 
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A punicalagina apresentou-se em uma concentração em torno de 100 vezes superior na 

casca da romã em relação à polpa. Esta diferença na concentração possivelmente contribuiu 

para a elevada capacidade antioxidante apresentada pela casca em relação a polpa.  

 A identificação e quantificação de punicalagina por cromatografia mostrou-se um 

método eficaz e satisfatório para extratos de casca e polpa de romã. 

 

2.3.6 Determinação de conteúdo e perfil de compostos fenólicos  

 

 Os compostos fenólicos identificados e quantificados por cromatografia estão 

apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Quantificação de compostos fenólicos nos extratos de polpa e casca de romã 

Compostos Conteúdo Parametros de validação  

Polpa Casca TR 

(min) 
 

(nM) 

LOD 

(mg) 

LOQ 

(mg) 

 R
2
 

Ácidos hidroxibenzoicos (mg.100 mL
−1

) 

Gálico 18,63 94,86 4,38 280 2,24.10
-6 

6,80.10
-6

 0,9997 

Rutina 0,87 13,30 39,43 280 6,48.10
-6

 1,96.10
-5

 0,9994 

p-cumárico  0,62 2,17 31,36 280 1,39.10
-5

 4,22.10
-5

 0,9965 

Ferúlico  1,28 9,64 34,23 280 3,49.10
-7

 1,06.10
-6

 1 

Sinápico  n.d. n.d. 35,48 280 6,26.10
-6

 1,90.10
-5

 0,9992 

 

Flavan-3-ol (mg.100 mL
−1

) 

Epicatequina 1,79 18,54 25,70 370 5,53.10
-6

 1,67.10
-5

 0,9866 

 

Antocianinas (mg.100 mL
−1

) 

Cianidina-3,5-

diglucosideo 

5,59 23,58 3.0 520 0,178 0,594 0,9983 

Delfinidina 3-

glucosideo 

9,43 50,65 3.9 520 1,160 3,867 0,9944 

Pelargonidina 

3,5-diglucosideo 

0,87 8,08 4.4 520 0,422 1,408 0,9937 

Cianidina 3-

glucosideo 

0,75 22,83 4.9 520 0,169 0,565 0,9987 

Pelargonidina 3-

glucosideo 

0,17 10,72 5.3 520 0,047 0,157 0,9923 

 

 Os resultados obtidos confirmam que a casca de romã, em geral, apresentou uma 

quantidade superior de compostos fenólicos em relação à polpa.   

 Os principais compostos fenólicos encontrados nos extratos foram ácido gálico, 

epicatequina e rutina. A capacidade antioxidante de um composto é influenciada pelo número 
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de grupos hidroxila e sua distribuição na molécula. A epicatequina apresenta cinco 

agrupamentos hidroxila distribuídos em uma estrutura orto, o que contribui para uma 

expressiva atividade antioxidante (LAFKA, SINANOGLOU; LAZOS, 2007). 

 O conhecimento do perfil de compostos fenólicos dos extratos é essencial, pois 

possibilita identificar quais os compostos que possivelmente contribuem de modo 

significativo para a atividade biológica destes alimentos.   

 

2.3.7 Determinação do conteúdo e perfil de antocianinas 

 

A concentração das principais antocianinas está descrita na Tabela 5. Os extratos 

analisados apresentaram elevadas concentrações de antocianinas. As antocianinas são 

potentes agentes antioxidantes e anti-inflamatórios que podem auxiliar na prevenção e/ou 

redução de risco de inúmeras doenças crônicas não transmissíveis como a DA (REHMAN et 

al., 2016), cardiovascular (WALLACE; SLAVIN; FRANKENFELD, 2016), depressão 

(NABAVI et al., 2015) e câncer (SEERAM et al., 2006). 

Dentre os compostos identificados e quantificados, a delfinidina-3-glicosideo está 

presente em maior quantidade em relação as outras antocianinas. As delfinidinas são as 

antocianinas com maior poder antioxidante devido ao elevado número de grupos hidroxila no 

anel B (WATSON; SCHONLAU, 2015; LEE et al., 2015). 

Os benefícios ao organismo das antocianinas presentes na romã podem ser associados 

ao seu efeito antioxidante. Cianidina e delfinidina apresentam atividade antioxidante superior 

à vitamina C (KIM; LEE, 2004).  

O perfil de antocianinas encontrado nos extratos foi semelhante aos dados publicados 

anteriormente por Alighourchi e Barzegar 2009.  

 

2.3.8 Screening da Atividade antioxidante  

 

Devido às elevadas concentrações de antioxidantes nos extratos analisados, várias 

diluições foram desenvolvidas para ajustar os resultados na faixa da absorbância da curva de 

calibração para a quantificação da amostra. Para a análise de DPPH, ABTS, ORAC e FRAP 

as diluições do extrato de casca de romã foram: 1/1500; 1/500, 1/5000 e 1/500 

respectivamente. As diluições para o extrato de polpa de romã nos ensaios de DPPH, ABTS, 

ORAC e FRAP foram: 1/100; 1/10, 1/200 e 1/50 respectivamente.  
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 A capacidade antioxidante dos extratos de casca e polpa de romã avaliada por 

diferentes métodos analíticos estão apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Atividade antioxidante de extrato de polpa e casca de romã 

Extratos DPPH  

(uM Trolox.g
-1

)
 

ABTS  

(uM Trolox.g
-1

) 

FRAP (uM Sulfato 

Ferroso.g
-1

) 

ORAC  

(uM Trolox.g
-1

) 

Polpa 108,34±5,95
a 

91,42±4,22
a 

323,8±10,28
a 

2,47±0,12
a
 

Casca 2371,64±30,47
b 

4438±33,24
b 

7423±180,44
b 

56,51±5,90
 b
 

           *Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si a 5% de significância 

 

 Existem vários métodos para determinação da atividade antioxidante. A 

complexidade química dos extratos, constituídos por dezenas de compostos com diferentes 

grupos funcionais, polaridade e comportamento químico, pode levar a resultados 

contraditórios, dependendo do teste utilizado. Portanto, a adoção de mais de um ensaio para 

avaliar o potencial antioxidante dos extratos tem sido amplamente recomendado (OZTURK, 

2012; BACHIEGA et al., 2016).  

 Compostos antioxidantes específicos podem responder de uma forma diferente para 

variadas fontes de radicais e consequentemente para diferentes metodologias de medida de 

atividade antioxidante. Embora os dois ensaios apresentem o mesmo princípio, os estudos 

apontam que o ABTS apresenta maior capacidade para avaliar a atividade antioxidante uma 

vez que considera os compostos tanto lipofílicos quanto hidrofílicos, enquanto o DPPH 

apresenta problemas relacionados à solubilidade para avaliar ambos os tipos de compostos, o 

que pode explicar a diferença numérica dos resultados entre os métodos (DASTMALCHI et 

al., 2011; MULLER, FRÖHLICH e BÖHM, 2011).  

 Thaipong et al., (2006) estimaram a atividade antioxidante em frutas de goiaba 

utilizando quatros métodos de avaliação da atividade antioxidante (DPPH, ABTS, FRAP e 

ORAC). Os resultados indicaram que a metodologia FRAP foi mais reprodutível, simples e 

rápida. No entanto, a técnica ORAC é mais relevante uma vez que utiliza um radical livre 

comum do corpo humano.  

 Conforme pode ser observado na Tabela 6, a atividade antioxidante da casca de romã 

foi superior a da sua polpa em todas as metodologias aplicadas, demonstrando que, assim 

como grande parte dos vegetais consumidos, a fração vegetal de maior bioatividade é 

descartada durante o consumo.  

 Outras pesquisas também mostraram que a atividade antioxidante da casca de romã 

(68,3% de redução DPPH em 10 ppm) foi maior do que as de suas sementes (0,2% de redução 

DPPH em 10 ppm) e de sua polpa (0,8% de redução DPPH em 10 ppm) (SALGADO et al., 
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2012). Guo et al. (2003) analisaram a atividade antioxidante de diferentes frações (sementes, 

polpas e cascas) de 28 frutas comumente consumidas na China através do método FRAP. Os 

resultados indicaram que a casca de romã teve a maior atividade antioxidante entre os 28 tipos 

de frutas. A elevada atividade antioxidante de casca de romã mensurada pelos métodos de 

ABTS e FRAP também foi reportada por Fisher et al. (2011). A casca de romã é uma rica 

fonte de antioxidantes naturais e são necessários estudos mais aprofundados que visem 

aproveitar este potencial. 

 Os dados da atividade antioxidante são consistentes com a quantidade elevada de 

compostos fenólicos presentes na casca da romã, 95% superior ao total encontrado na polpa. 

Os dados obtidos para punicalagina, ácido gálico e epicatequina e antocianinas também 

podem justificar esta diferença. 

 O elevado teor de compostos antioxidantes reflete um grande potencial desta fruta, 

principalmente da sua casca, na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, uma vez 

que as evidências científicas apontam que o estresse oxidativo em sistemas biológicos, 

resultante da prevalência de radicais livres, acarreta em disfunções da membrana celular e 

danos no DNA. Diversas doenças degenerativas, cardiovasculares, câncer, diabetes e declínio 

do sistema imunológico envolvem este dano celular, o que evidencia que a incidência destas 

doenças está intimamente relacionada à prevalência destas substâncias reativas no organismo. 

Neste cenário, compostos antioxidantes desempenham papel crucial na prevenção e/ou 

redução de risco dessas doenças, atuando como neutralizadores de radicais livres, para 

diminuir assim a extensão dos danos oxidativos (RAUTER et al., 2012; SHAIDI; ZHONG, 

2015).  

 Adicionalmente, a expressiva atividade antioxidante da casca de romã a torna um 

ingrediente natural interessante para a indústria de alimentos. Ismail et al., (2014) utilizaram a 

casca de romã como ingrediente para enriquecer nutricionalmente cookies. A suplementação 

dos cookies com casca de romã aumentou o teor de fibra alimentar, fenóis totais e minerais 

(Ca, K, Fe e Zn). Os compostos fenólicos da casca de romã contribuiram na redução da 

degradação oxidativa durante os quatro meses de armazenamento. Por fim, o estudo sugere a 

suplementação de produtos de panificação com casca de romã como uma fonte potencial de 

micro e macronutrientes. 
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2.3.9 On line HPLC-DAD-ABTS 

 

Inúmeros testes foram realizados a fim de melhorar a separação dos compostos nos 

extratos de casca e polpa da romã. A utilização de maior quantidade de ácido fórmico, 

utilizado por Gullon et al. (2016), promoveu melhor separação dos compostos no 

cromatograma, no entanto, nos testes foi possível verificar que o ácido fórmico a 4,5% 

interagiu negativamente com o ABTS causando alteração nos resultados  da análise de 

atividade antioxidante. 

 Os extratos de polpa e casca de romã foram avaliados através da técnica HPLC-

DAD-ABTS e os resultados estão apresentados nas Figuras 22 e 23 e Tabela 7.  

 

 

Figura 22 - Cromatogramas obtidos do extrato bruto da casca de romã (A) 370 nm (B) 280 nm e (C) 734 nm 
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Figura 23 - Cromatogramas obtidos do extrato bruto da polpa de romã (A) 370 nm (B) 280 nm e (C) 734 nm 

 

Tabela 7 - Atividade antioxidante HPLC-ABTS on line da casca e polpa de romã 

Sample Pico TR 

(min.) 

Área Atividade 

antioxidante 

(µmol Trolox/g) 

Atividade 

antioxidante 

(%) 

Casca 

 1 6,79 1030682 164,85 ± 16,29
e,f 

3,39 

 2 7,54 317835 64,22 ± 4,60
g 

1,30 

 3 9,28 52803 78,28 ± 6,56
g 

1,60 

 4 10,87 348504 59,03 ± 8,35
g 

1,19 

 5 13,26 592749 104,96 ± 2,01
f,g 

2,15 

 6 14,90 1342863 210,72 ± 19,10
e 

4,34 

 7 16,73 5449118 860,62 ± 20,24
c 

17,87 

 8 19,61 6675222 1129,73 ± 43,90
b 

23,47 

 9 21,5 3167331 545,53 ± 23,17
d 

11,31 

 10 22,81 8007970 1324,98 ± 49,59
a 

27,53 

 11 25,62 513839 103,34 ± 12,04
f,g 

2,11 

 12 30,56 58383 124,19 ± 8,20
f,g 

2,54 

 13 44,93 304462 65,14 ± 4,73
g 

1,31 

Polpa 

 1 15,25 1509235 124,04±3,28
c 

14,73 

 2 15,98 316421 31,61±1,48
e,f 

3,63 

 3 17,05 375364 35,31±1,24
e 

4,19 

 4 18,31 911987 78,62±1,55
d 

9,18 

 5 19,20 288373 29,38±0,57
f 

3,38 

 6 21,01 3662238,5 299,09±0,86
a 

34,76 

 7 23,36 1413852,3 119,59±1,34
c 

13,85 

 8 24,62 1676833 140,04±2,33
b 

16,28 
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Na casca de romã, 13 compostos contribuíram para a atividade antioxidante 

mensurada pela técnica HPLC-ABTS. Os compostos 7, 8, 9 e 10 apresentaram elevada 

capacidade de sequestro do radical ABTS, e os picos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 13 exibiram 

baixa capacidade de absorção do radical livre conforme pode ser observado na Figura 24. 

 

 

Figura 24 - Capacidade antioxidante (µmol Trolox.g
-1

) dos picos separados no extrato de casca de romã por 

HPLC-DAD-ABTS on line  

 

O composto 10 (Tr = 22,81) apresentou maior área no pico cromatográfico a 734 nm e 

consequentemente maior atividade antioxidante (1324,98 ± 49,60 µmol Trolox.g
-1

), sendo 

responsável por 27,57% da atividade antioxidante total calculada. Com a utilização de padrão 

analítico, este composto foi identificado como punicalagina β.  

 O composto 8 (Tr=19,61 ) também apresentou elevada capacidade antioxidante 

(1129,73 ± 43,90 µmol Trolox g
-1

) e corresponde a punicalagina α. Este composto apresenta 

absorção máxima a at 370 nm, o comprimento de onda máximo para punicalagina (Santiago 

et al., 2014).  

 Borges, Mullen e Crozier (2010) avaliaram a capacidade antioxidante de um suco de 

romã pelo sistema HPLC-DAD-ABTS on line e também descrevem a punicalagina (isomeros 

α e β ) como as principais responsáveis pela atividade antioxidante.  

 Shirode et al. (2015) observaram que os elagitaninos são os polifenóis mais 

bioativos da romã, sendo que a punicalagina é o principal deles. Este composto é responsável 

por mais de metade da capacidade antioxidante total do suco (JOHANNINGSMEIER; 
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HARRIS, 2011; GIL et al., 2000). Os extratos analisados de polpa e casca de romã, conforme 

já apresentado anteriormente, são fontes de punicalagina com teores 0,12 mg g
-1 

e 14,60 mg g
-

1
, respectivamente.    

 No entanto, a punicalagina é um composto instável e altamente susceptível a 

hidrólise espontânea e enzimática que não é absorvido na sua forma intacta, mas sim 

hidrolisado a outros compostos. Trata-se de um elagitanino de alto peso molecular (MW 

maior que 1000 Da) que é normalmente hidrolisado para compostos estruturalmente 

relacionados, tais como punicalina (MW de 782 Da), ácido galágico (MW de 638 Da), ácido 

gálico (MW de 170 Da) e ácido elágico (MW de 302 Da). Por isto, estes metabolitos são 

comumente encontrados em extratos e sucos a base de romã, mas em concentrações em torno 

de 10 vezes mais baixas que a punicalagina. (SEERAM et al., 2005). Possivelmente estes 

compostos correspondem aos picos pequenos e de baixa atividade antioxidante apresentados 

nos cromatogramas.  

 O composto 7 (Tr = 16,73) também contribuiu significativamente com a atividade 

antioxidante, sendo responsável por 17,87% da atividade antioxidante total calculada. Este 

pico corresponde ao ácido gálico.   

 O pico 9 (Tr = 21,5), correspondente ao composto fenólico epicatequina, foi 

responsável por cerca de 11,31% da atividade antioxidante total calculada. A epicatequina 

tem sido amplamente estudada devido ao seu elevado potencial antioxidante.  

Nos extratos de polpa de romã a análise de atividade antioxidante pelo sistema on line 

identificou 8 picos com atividade de sequestro do radical livre ABTS. Dentre estes 

compostos, foi possível notar que os picos 2, 3, 4 e 5 não apresentaram expressiva capacidade 

antioxidante enquanto os compostos correspondentes aos picos 1, 6, 7 e 8 foram os principais 

responsáveis pela atividade de sequestro de radicais livres da polpa conforme pode ser 

observado na Figura 25. 
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Figura 25 -  Capacidade antioxidante (µmol Trolox.g
-1

) dos picos separados no extrato de polpa de romã em 

HPLC-DAD-ABTS 

 

O composto 6 (Tr = 21,01) apresentou maior área no pico cromatográfico a 734 nm e 

consequentemente maior atividade antioxidante (298,98 µmol Trolox/g), sendo responsável 

por 34,76% da atividade antioxidante total calculada. No entanto, este composto não é o que 

apresenta maior área a 370 nm. Sabe-se que a participação dos compostos de forma individual 

na atividade antioxidante total da amostra está relacionada não somente à quantidade, mas 

principalmente à estrutura química do composto, mais especificamente ao número de 

hidroxilas. Desta forma, alguns compostos podem estar presentes em maiores quantidades e 

apresentarem composição antioxidante inferior aos outros que estão em menores quantidades 

no alimento. Este composto foi identificado como a punicalagina β.  

 O composto 8 (Tr = 24,62) foi identificado como punicalagina α e contribuiu 

significativamente com a atividade antioxidante total da polpa de romã, perfazendo cerca de 

16,3% da atividade total.  

 O pico 1 (Tr = 15,25 ) contribuiu signifivativamente (14.73%) com a capacidade 

antioxidante total e foi identificado como ácido gálico. O composto que correspondia ao pico 

7 era a epicatequina. Não diferindo significativamente do pico 1, o pico 7 foi responsável por 

cerca de 13.85% da atividade antioxidante total.  

 Os compostos que contribuiram significativamente com a atividade antioxidante da 

polpa e da casca foram a punicalagina, ácido gálico e epicatequina. Estes compostos são 
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excelentes antioxidantes e apresentam inúmeras beneficios a saúde (DENG et al., 2013; LUO 

et al., 2014).   

Os resultados obtidos demonstram também que a casca apresenta uma maior 

capacidade antioxidante em relação à polpa devido a uma elevada quantidade de compostos 

fenólicos, especialmente punicalagina, ácido gálico e epicatequina, confirmando os dados já 

obtidos nos ensaios de avaliação da capacidade antioxidante in vitro. Os dados encontrados 

reforçam a hipótese de que a casca de romã precisa ser melhor explorada quanto à atividade 

biológica destes compostos nas determinadas doenças crônicas, especialmente a DA.  

 

 

2.3.10 Inibição de acetilcolinesterase 

 

 Para o extrato da polpa da romã foram testadas as seguintes diluições: 1000 mg.mL
-1

, 

900 mg.mL
-1

, 800 mg.mL
-1

, 700 mg.mL
-1

,
 
600 mg.mL

-1
,
 
500 mg.mL

-1
,
 
400 mg.mL

-1
,
 
200 

mg.mL
-1

 e 100 mg.mL
-1

.  

 A curva de inibição foi traçada a partir das porcentagens de inibição encontradas para 

as diluições testadas plotando a % de inibição versus a concentração do extrato inibidor 

presente nas soluções do ensaio. A partir do gráfico de inibição, a equação da reta foi 

determinada (y = 0,0505x + 2,8448) e o valor de IC50 933,76 mg/mL obtido para o extrato de 

polpa de romã. Os resultados indicaram que o extrato de polpa de romã apresentou atividade 

anticolinesterásica de forma dose-dependente. No entanto, a atividade pode ser considerada 

relativamente baixa (ADSERSEN et al., 2006).   

 Para o extrato de casca de romã foram preparadas as seguintes diluições: 50 mg mL
-1

; 

40 mg mL
-1

; 30 mg mL
-1

, 20 mg mL
-1

, 10 mg mL
-1

, 5 mg mL
-1

, 3 mg mL
-1

 e 1 mg mL
-1

.  

 A partir das porcentagens de inibição para as diferentes concentrações de extrato de 

casca de romã encontradas foi obtida a curva de inibição plotando a % de inibição versus a 

concentração do extrato inibidor presente nas soluções do ensaio. A equação da reta referente 

ao extrato de casca de romã foi determinada (y = 0,9386x + 30,429) e o valor de IC50 20,85 

mg.mL
-1

 foi obtido. O extrato de casca de romã apresentou uma expressiva atividade 

anticolinesterásica de forma dose-dependente, o que desperta o interesse como um agente 

anticolinesterásica a ser utilizado na possível prevenção e/ou redução de risco da DA. 

 Extratos vegetais com potencial anticolinesterásico descritos como altos são aqueles 

que apresentam porcentagens de inibição maiores do que 50%, enquanto os com atividade 

baixa a moderada apresentam porcentagens de inibição entre 15 a 50%. Atividades até 15% 
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podem ser considerados resultados falso-positivos (ADSERSEN et al., 2006; INGKANINAN 

et al., 2003; KHALID et al., 2004; ORHAN et al., 2004, TREVISAN et al., 2003). Neste 

sentido, o extrato de casca de romã apresentou até 75% de inibição na concentração de 50 mg 

mL
-1

 e pode ser considerado um potencial agente anticolinesterásico.  

 A ingestão de 20,85 mg de extrato de casca de romã seria capaz de inibir 50% da 

atividade da enzima AChE, fato que indica que o consumo deste extrato de forma regular 

possivelmente evitaria o acúmulo excessivo de AChE no organismo. 

 Inúmeras pesquisas têm explorado diferentes alimentos e extratos vegetais quanto à 

sua atividade anticolinesterásica. Bekir et al., (2013) avaliaram o potencial anticolinesterásico 

de extratos com diferentes polaridades (hexano, diclorometano, acetato de etila, etanol e 

metanol) obtidos a partir de folhas de Punica granatum. Os resultados indicaram que os 

extratos de folha de romã apresentaram atividade anticolinesterásica, sendo que as maiores 

atividade de inibição de acetilcolinesterase (AChE) e butirilcolinesterase (BuChE) foram 

obtidos para o extrato de etanol, o mesmo solvente aplicado neste trabalho. As atividades 

biológicas encontradas são importantes e mostraram que as folhas podem ser uma fonte 

potencial de moléculas ativas destinadas a aplicações na indústria farmacêutica. No entanto, 

experimentos in vivo ainda são necessários. 

 Ademosun e Oboh, (2012) caracterizaram os efeitos de alguns sucos de frutas cítricas 

(grapefruit, limão, laranja e tangerina) sobre a atividade da AChE in vitro. Neste estudo, a 

atividade da AChE foi inibida pelos sucos de uma forma dependente da dose, como também 

foi verificado para o extrato de casca e polpa de romã.   

Gironeś–Vilaplana et al., (2012) relataram que o suco de limão apresentou um IC50 de 

13,18 mL, enquanto o suco de açaí apresentou IC50 de 21,14 mL. Diante do potencial 

anticolinesterásico apresentado pelos sucos, foi desenvolvido um blend que era mistura dos 

dois sucos, o qual apresentou IC50 de 8,83 mL. Estes valores de IC50 são superiores aos 

encontrados para os extratos a base de romã.  

Alguns compostos específicos, com destaque para os flavonoides e os alcaloides, têm 

apresentado atividade anticolinesterásica comprovada e, possivelmente, são os responsáveis 

pela atividade detectada.   

Os resultados indicaram que a casca de romã apresenta potencialidade na inibição de 

AChE e consequentemente pode atuar como um agente terapêutico na prevenção da DA.  

 A utilização de alimentos com atividade anticolinesterásica como parte da dieta usual 

para a prevenção da DA é interessante, uma vez que os medicamentos utilizados no 

tratamento da doença com este princípio apresentam custo elevado, problemas relacionados à 
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biodisponibilidade e efeitos colaterais como distúrbios gastrointestinais (MUKHERJEE et al., 

2007; SCHULZ, 2003).  

 

2.3.11 Experimento animal   

 

2.3.11.1 Observações gerais  

 

 A fim de confirmar os resultados satisfatórios apresentados nos ensaios in vitro pela 

casca de romã, realizou-se um ensaio in vivo no qual foram avaliados o comportamento e 

marcadores moleculares relacionados à DA.  

O consumo de água com ou sem micropartículas de extrato da casca de romã foi 

registrado semanalmente e expresso em média±SEM. Não houve diferença significativa (P = 

0,13)  quanto a quantidade média de água total consumida durante as quatro semanas entre os 

grupos Ctrl (47,66±1,70 mL), βA (47,76±1,48 mL) e βA+PPE (48,61±1,84 mL). Não foi 

detectada diferença significativa (P = 0,88) também no consumo de água por dia entre os 

grupos. Os animais do grupo Ctrl, βA e βA+PPE consumiram por dia aproximadamente 

6,80±0,24 mL, 6,82±0,21 mL e 6,94±0,26 mL de água, respectivamente. 

Os resultados demonstraram que as micropartículas foram consumidas sem rejeição 

pelos animais. O processo de microencapsulação da romã possivelmente foi eficaz para 

reduzir e/ou eliminar o sabor adstringente desagradável promovido pelos taninos presentes na 

casca da romã corroborando os resultados já obtidos em estudos preliminares envolvendo 

análise sensorial com seres humanos (MORZELLE, 2013).  

Em relação ao peso, não foi detectada diferença significativa entre os grupos de 

animais quanto ao peso total do animal (P = 0,3599) e peso do fígado (P = 0,6749). O 

consumo regular de micropartículas à base de casca de romã e a infusão de βA não 

acarretaram perda de peso total e alterações no peso do fígado. 

 

2.3.11.2 Atividade Motora 

 

Os testes comportamentais adotados neste experimento dependem de uma boa 

atividade motora. Os animais precisam estar aptos a explorar os ambientes e equipamentos 

para que o comportamento seja avaliado. A fim de verificar se possuíam alguma limitação 

motora, os animais foram submetidos ao actômetro, no início e ao final do experimento, e os 

resultados estão apresentados na Figura 26 e 27.  
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Figura 26 – Infusão com peptídeo β-amiloide e tratamento com casca de romã não interfere na atividade 

exploratória dos animais. Não houve diferença significativa na exploração horizontal dos grupos 

controle (Ctrl), infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos com β-amiloide e tratados com 

micropartículas de casca de romã (βA + PPE) no início (A) e ao final do experimento (B). Dados 

expostos como média±SEM em unidades de deambulação. * P < 0.05  

 

Figura 27 - Infusão com peptídeo β-amiloide e tratamento com casca de romã não interfere na atividade motora 

dos animais. Não houve diferença significativa na exploração vertical dos grupos controle (Ctrl), 

infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos com β-amiloide e tratados com micropartículas de casca 

de romã (βA + PPE) no início (A) e ao final do experimento (B). Dados expostos como média±SEM 

em unidades de deambulação. * P < 0.05 

 

Não houve diferença significativa (P < 0,05) na exploração horizontal e vertical entre 

os grupos tanto no início quanto no final do experimento (Figura 31 e 32). A infusão com o 

peptídeo β-amiloide e o tratamento com romã não influenciaram a atividade motora dos 

animais. Dessa forma, é possível sugerir que os resultados comportamentais não podem ser 

atribuídos a alterações motoras.  

Conforme pode ser observado, independente do grupo, após o tratamento houve uma 

redução geral da atividade motora entre o ínicio e o final do experimento que pode ser 

atribuída à habituação do animal ao ambiente.  
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2.3.11.3 Teste comportamental  

 

A memória espacial e o aprendizado foram avaliados em “Labirinto de Barnes”. Os 

erros iniciais cometidos pelos animais na fase de aprendizagem da tarefa e após o tratamento 

estão apresentados na Figura 28.  

 

Figura 28 - Erros cometidos na fase de aprendizagem da tarefa (A) e após o tratamento (B) no Labirinto de 

Barnes pelos animais do grupo controle (Ctrl), infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos com β-

amiloide e tratados com micropartículas de casca de romã (βA + PPE). Na fase de aprendizagem da 

tarefa (A) todos os animais, independente do grupo, apresentação uma redução significativa nos erros 

iniciais considerando a primeira e a última sessão de teste, demonstrando que todos aprenderam a 

tarefa. Após o tempo de infusão e tratamento (B), βA apresentou um número maior de erros para 

achar a caixa de escape em relação aos animais do Ctrl. Animais do grupo βA+PPE também 

apresentou menor número de erros para achar a caixa de escape em relação ao βA, porém sem 

diferença signnificativa. Os símbolos e barras verticais são média ± erros padrão. *P < 0,05 

 

Todos os animais, independente do grupo, apresentaram uma redução significativa (P 

< 0,05) nos erros cometidos para encontrar a caixa de escape entre o 1º (Ctrl: 14,64±3,10; βA: 

12,30±2,12 e βA+PPE: 13,67±2,25) e o 4º dia (Ctrl: 3,63±0,65; βA: 4,70±1,09 e βA+PPE: 

4,44±1,60), mostrando que todos os animais aprenderam a tarefa (Figura 28, A, B e C).  
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Após o tempo de infusão e tratamento, os animais foram submetidos novamente ao 

protocolo (apresentado como 29º dia). Animais Ctrl e βA+PPE apresentaram um número de 

erros similar aos observados antes do período de infusão (Figura 28, A e C), enquanto o grupo 

βA mostrou um aumento não significativo no número de erros para encontrar a caixa de 

espace no dia 29, quando comparado ao dia 4 (Figura 28, B).  

Considerando o número de erros cometidos pelos três grupos no dia 29, os animais do 

grupo βA apresentaram um aumento significativo (7,70±1,98, P < 0,05) quando comparado ao 

grupo Ctrl (2,45±1,05), sugerindo uma redução na retenção da menoria espacial. O número de 

erros para encontrar a caixa de escape do grupo βA+PPE também foi reduzido (4,33 ± 1,48), 

no entanto não há diferença estatística quando comparado aos outros grupos (Figura 28, D). 

Estes resultados sugerem que o tratamento com micropartículas de extrato de casca de romã 

reduziu a perda da memória observada nos animais não tratados e infundidos com βA. 

É possível descrever que esta queda na memória, evidenciada pelo aumento do número 

de erros para encontrar a caixa de escape cometidos pelo grupo βA, está relacionada a infusão 

crônica do peptídeo βA que causa neurodegeneração no córtex e hipocampo (IORES-

MARÇAL et al., 2006; FRAUSTCHY, 1998), bem como a formação de placas senis nestas 

áreas conforme descrito por Viel et al. (2008). Amaral et al. (2010) descreveram que esta 

forma de infusão crônica de peptídeo βA promoveu uma queda de 54,7% na memória dos 

animais após 35 dias de infusão. 

O hipocampo e algumas áreas do cortex cerebral são as responsáveis pela formação e 

recuperação da memória espacial. Neste sentido, animais com lesões no hipocampo 

provocadas pelo acúmulo de βA apresentam uma menor performace no labirinto de Barnes 

(FOX et al., 1998). Além disso, o hipocampo é uma das áreas mais comprometidas na DA 

(SMALL et al., 2000; KANDEL et al., 2014).   

Com relação aos outros parametros observados neste protocolo [tempo inicial (TI), 

tempo total (TT), tempo no quadrante alvo (TQ), erro total (ET) e distancia percorrida (DP)], 

não houve diferença significativa entre os grupos. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 8 . 
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Tabela 8 – Parâmetros comportamentais de avaliação da memória espacial no Labirinto de Barnes dos animais 

do grupo controle (Ctrl), infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos com β-amiloide e tratados com 

micropartículas de casca de romã (βA + PPE)  

 TI TT TQ DP 

Ctrl 40,17±12,68
a
 183,10±34,90

a
 44,54±5,79

a 
2591,00±507,20

a
 

βA 49,08±14,68
a
 211,20±30,87

a
 33,00±7,86

a 
983,80±455,00

a
 

βA+PPE 27,42±4,64
a
 170,40±33,28

a
 37,80±6,96

a 
1679,00±408,70

a
 

P 0,95 0,73 0,81 0,089 

 TI: Tempo inicial; TT: tempo total; TQ: tempo no quadrante alvo e DP: distância percorrida  

Os animais, independente do grupo, apresentaram redução significativa dos erros 

iniciais com o passar das sessões de teste, mostrando que o reaprendizado não foi afetado com 

a infusão de peptídeo βA.  

O extrato de casca de romã possivelmente apresenta um potencial superior de 

manutenção da memória espacial quando comparado ao extrato da polpa. Após três meses de 

tratamento com 6.25 mL L
-1

 do extrato da polpa diluído em água, animais transgênicos da DA 

(APP/PS1) não apresentaram diferença significativa no número de erros ou no tempo gasto 

para encontrar a caixa de escape no Labirinto de Barnes. Neste sentido, com o extrato da 

polpa, a memória espacial dos animais não foi mantida  (Rojanathammanee et al., 2013).  

Durante os dias de teste foi possível verificar que os animais utilizam diferentes 

padrões de procura. Os principais padrões de procura, estabelecidos por Barnes (1979), são: 

padrão randômico, padrão de procura em série e padrão de procura espacial.  

 O padrão randômico é aquele no qual o animal investiga muitos buracos retornando ao 

centro do labirinto constantemente após fazer uma investigação na borda.  

 O padrão de procura em série, adotado principalmente nos dias 3 e 4 dos testes, 

caracteriza-se como aquele em que os animais já possuem mais experiência no labirinto e, 

consequentemente, fazem investigações de buraco a buraco sistematicamente até chegar ao 

buraco alvo. Nesse padrão, o animal passa a maior parte do tempo na periferia do labirinto e 

não cruza o centro com tanta frequência.  

 O padrão de procura espacial era comum no último dia do teste. Neste padrão o animal 

utiliza as dicas espaciais e dirige-se diretamente ao buraco alvo ou a uma região muito 

próxima a esse. 

Durante a realização dos testes de comportamento no Labirinto de Barnes foi possível 

detectar que todos os padrões foram observados em cada um dos grupos.  

Rego, (2014) ilustra na Figura 29 os tipos de padrões de procura utilizados pelos 

animais durante o teste:  
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Figura 29 - Representação dos tipos de padrões de procura utilizados pelos animais durante a realização do teste 

no Labirinto de Barnes. (A) padrão de procura randômico, (B) padrão de procura em série, (C) padrão 

de procura espacial. Fonte: RÊGO, 2014 

 

2.3.11.4 Avaliação da densidade de placas amiloides  

 

A neuroproteção exercida pela casca da romã também foi verificada através do 

potencial de inibição da formação de placas senis, uma das principais características da DA. 

A densidade de placas senis foi avaliada nas seções cerebrais dos animais ao final do 

experimento e os resultados estão apresentados na Figura 30. As fotos de imagens ao 

microscópio de placas amiloides coradas pelo método de fluorescência com Tioflavina-S em 

seções cerebrais estão apresentadas na Figura 31.  

 

Figura 30 – Avaliação do número de placas amiloides por fluorescência com Tioflavina-S em seções cerebrais 

dos animais do grupo controle (Ctrl), infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos com β-amiloide e 

tratados com micropartículas de casca de romã (βA + PPE). O grupo Ctrl não apresentou placas 

amiloides. O grupo βA+PPE apresentou quantidade significativamente inferior de placas amiloides 

quando comparadas com os animais do grupo βA. Dados expostos como média±SEM em número de 

placas/animal. * P < 0.05 
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Figura 31 - Fotos de imagens ao microscópio de placas amiloides coradas pelo método de fluorescência com 

Tioflavina-S em seções cerebrais dos animais do grupo A) controle (Ctrl), B) infundidos com β-

amiloide (βA) e C) infundidos com β-amiloide e tratados com micropartículas de casca de romã (βA + 

PPE) 

 

Os animais Ctrl não apresentaram placas senis e os animais infundidos com βA 

desenvolveram placas amiloides conforme já era esperado. 

Foi observada uma redução significativa (P < 0,0001) de 11,2% na densidade de 

placas amiloides nos animais do grupo βA+PPE (24,66 ± 0,52 placas/corte/animal) quando 

comparadas com os animais do grupo βA (27,77 ± 0,39 placas/corte/animal) (Figura 30). A 

redução do acúmulo de placas amiloides pode estar relacionada à presença de dois inibidores 

específicos de β-secretase (BACE-1) na casca da romã: o ácido elágico (IC50 = 3,9.10
-6 

M) e a 

punicalagina (IC50 =  4,1.10
-7 

M)  (KWAK et al., 2005).  Ahmed et al. (2014) mostraram 

redução dos níveis de βA 1-42 ao avaliarem os efeitos neuroprotetores do suco de romã (100 e 

200 mg.kg
-1

) em animais transgênicos (idade 24-30 meses) da DA e atribuiram a propriedade 

antiamiloidogenica a modificação da atividade da enzima γ-secretase.  
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Os resultados reforçam o papel neuroprotetor da casca da romã contra a 

neurodegeneração característica observada na DA. A inibição da formação das placas 

amiloides é essencial para a manutenção da memória e da função cognitiva.  

Evidências científicas demonstram que alimentos com altos níveis de antioxidantes e 

polifenóis são capazes de reduzir a deposição de placas amiloides em animais. Estudos já 

demonstraram o mesmo comportamento neuroprotetor de redução de placas com a 

administração crônica de vitamina E (MORRIS et al., 2005), curcumina comumente 

encontrada em especiarias (LIM et al., 2001), epigalocatequina galato presente no chá verde 

(REZAI-ZADEH et al., 2005) e também com o ácido tânico, comumente encontrado em chás, 

e o resveratrol, proveniente das uvas (ONO et al., 2004; MARAMBAUD et al., 2005).  

 

2.3.11.5 Padronização dos experimentos de ELISA 

 

Com o intuito de determinar a diluição adequada das amostras a serem utilizadas nos 

experimentos de ELISA (dosagem de AChE e BDNF), foram realizados testes a fim de 

padronizar a diluição ideal das amostras. A partir destes testes, determinou-se que para a 

dosagem de BDNF as amostras de córtex e hipocampo seriam diluídas na proporção 1:40 e no 

ensaio da AChE as amostras de córtex e hipocampo na proporção 1:50.  

 

2.3.11.6 Quantificação do fator neurotrófico derivado do cérebro  

 

Neurotrofinas são um grupo de proteínas que de uma forma geral provocam mudanças 

fisiológicas e estruturais, sendo essenciais para o desenvolvimento, diferenciação e 

sobrevivência dos neurônios. Neste grupo de substâncias temos o chamado fator neurotrófico 

derivado do cérebro ou brain derived neurotrophic fator, BDNF. O BDNF é uma neurotrofina 

altamente expressa e amplamente distribuídos em todo o sistema nervoso central, 

especialmente no hipocampo e no córtex cerebral (PHILLIPS et al., 1990; WETMORE et al., 

1990).   

O BDNF atua na sobrevivência e função de neurônios dopaminérgicos e colinérgicos 

do hipocampo e do córtex (GHOSH et al., 1994; LINKHOLM et al., 1996; ALDERSON et 

al., 1990; HYMAN et al., 1991). Além de manter estes vários grupos neuronais, o BDNF é 

uma molécula chave na plasticidade sináptica pois aumenta a arborização dendrítica e o 

contato entre neurônios (ALLEN et al., 2011). 
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A depleção de neurotrofinas acelera a progressão da DA e, por conseguinte, o aumento 

da expressão dessas neurotrofinas pode ser um tratamento potencial para a doença 

neurodegenerativa (VENKATESAN; JI; KIM, 2015). 

Os níveis de BDNF detectados no córtex e hipocampo dos animais estão apresentados 

na Figura 32.  

 

Figura 32 – Concentração de BDNF no (A) córtex e (B) hipocampo dos animais do grupo controle (Ctrl), 

infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos com β-amiloide e tratados com micropartículas de casca 

de romã (βA + PPE). Não houve diferença significativa no nível de BDNF, tanto o material medido 

no córtex quanto no hipocampo, entre o grupo Ctrl e βA. O grupo βA+PPE apresentou uma 

quantidade significativamente superior dessa neurotrofina. Dados expostos como média±SEM. * P < 

0.05 

 

Não houve diferença significativa no nível de BDNF, tanto no material medido no 

córtex quanto no hipocampo, entre o grupo Ctrl (7,23±2,19 pg.mL
-1

 no córtex e 4,27±0,62 

pg.mL
-1

 no hipocampo) e βA (7,12±2,05 pg.mL
-1

 no córtex e 8,80±3,22 pg.mL
-1

 no 

hipocampo). No entanto, o grupo βA+PPE apresentou uma quantidade superior (19,60±4,87 

pg.mL
-1

 no córtex e 25,21±3,98 pg.mL
-1

 no hipocampo) dessa neurotrofina. Desta forma, é 

possível sugerir que a casca de romã promove aumento da expressão de BDNF, o que pode 

contribuir para a ação neuroprotetora desse alimento funcional em situação de 

neurodegeneração.   

Estratégias de manutenção dos níveis de BDNF ou aumento de sua expressão estão 

sendo amplamente estudadas pela comunidade científica. Gomez-Pinilla e Nguyen (2012) 

descreveram o papel de determinados compostos fenólicos presentes nos alimentos, 

especialmente nas frutas, no aumento da expressão de BDNF e consequentemente na melhora 

cognitiva.  

Compostos fenólicos presentes na casca de romã podem mediar vias de sinalização 

envolvendo neuroproteção, especificamente pelo aumento da expressão de neurotrofinas 
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mediada pelos receptores Trk e p75 (VENKATESAN; JI; KIM, 2015). Os receptores TrkA, 

TrkB e TrkC mostram alta afinidade para NGF, BDNF e NT 4/5 e NT-3, respectivamente 

(BARBACID, 1994). Estes fatores neurotróficos podem proteger os neurônios de danos. Por 

conseguinte, são capazes de reverter a neurodegeneração interagindo com o receptor Trk e 

promovendo a sobrevivência, crescimento, diferenciação e manutenção de neurônios (LEVI-

MONTALCINI, 1987).  

Ácido gálico, rutina, quercetina e antocianinas foram detectadas na análise do extrato 

de romã. Estes bioativos são amplamente estudados em doenças neurodegenerativas pela sua 

capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica. A propriedade destes compostos 

bioativos na melhoria de quadros de declínio cognitivo é comumente atribuída a indução da 

expressão de neurotrofinas pela via de sinalização TrkB no hipocampo (SPENCER, 

VAUZOUR & RENDEIRO, 2009).  

 

2.3.11.7 Avaliação da atividade da acetilcolinesterase 

 

Uma vez que já foi verificada a atividade anticolinesterásica in vitro do extrato, foi 

avaliado se os extratos também poderiam reduzir a atividade da acetilcolinesterase in vivo. Os 

resultados obtidos estão apresentados na Figura 33.  

 

Figura 33 - Dosagem de acetilcolinesterase (AChE) no (A) córtex e (B) hipocampo dos animais do grupo 

controle (Ctrl), infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos com β-amiloide e tratados com 

micropartículas de casca de romã (βA + PPE). Os animais do βA + PPE apresentaram uma redução 

significativa da AChE em relação ao Ctrl e ao βA. Não foi detectada diferença significativa entre os 

animais do grupo Ctrl e βA. Dados expostos como média±SEM. * P < 0.05 

 

Com relação à atividade da AChE, medida no córtex e hipocampo, os animais do βA + 

PPE (1,10±0,10 U/mL no córtex e
 
5,42±0,70

 
U/mL no hipocampo) apresentaram uma redução 
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significativa (P < 0,05) de 78% no córtex e 60% no hipocampo em relação ao Ctrl (5,32±0,41 

U/mL e 13,85±1,13 U/mL, respectivamente) e 77% no córtex e 66% no hipocampo em 

relação ao βA (7,45±1,26 U/mL no córtex; 12,52±1,17 U/mL no hipocampo).  

Não foi detectada diferença significativa (P < 0,05) entre os animais do grupo Ctrl e 

βA.  O tempo de desenvolvimento da neurodegeneração nesse modelo experimental (35 dias) 

provavelmente não foi suficientemente longo para promover uma alteração periférica da 

atividade da enzima. 

Evidências apontam uma forte relação entre extratos de plantas com elevado conteúdo 

em compostos fenólicos e a inibição da enzima acetilcolinesterase, sugerindo que 

possivelmente a capacidade anticolinesterásica da romã poderia ser atribuída aos compostos 

fenólicos presentes na matriz (BENAMAR et al., 2010).  

Inúmeros compostos fenólicos têm sido relatados como agentes anticolinesterásicos. 

Szwajgier (2014) avaliou a capacidade anticolinesterásica de 24 compostos fenólicos nas 

concentrações de 0.2 mmol.L
-1

 e 1 mmol.L
-1

 e os resultados mostraram que os compostos 

com maior atividade anticolinesterásica dentre os testados foram as antocianinas (delfinidina, 

pelargonidina e cianidina), as flavonas (apigenina e luteolina) e os flavonóis (quercetina, 

mircetina e kaempferol). Outros estudos testaram extratos de frutas e também descreveram as 

antocianinas como substancias com possível potencial anticolinesterásico (PERVIN et al., 

2014; RYU et al., 2012).  

O ácido ferulico, um composto fenólico detectado nos extratos de polpa e casca de 

romã na análise em CG-EM, apresentou capacidade de inibição da acetilcolinesterase 

conforme trabalho realizado por Shahwar et al. (2010).  

 Szwajgier (2014) descreveu que as atividades inibitórias mais baixas foram 

exercidas pelos compostos do grupo flavan-3-óis ou flavanóis que incluem as catequinas. O 

autor defendeu que, possivelmente, a atividade inibidora foi diminuída pela presença de um 

grupo hidroxila na posição 3. Diante dos resultados obtidos para os demais compostos 

estudados, é possível notar que a quantidade de grupos hidroxila nas moléculas e a posição 

das hidroxilas, exceto a posição 3, não desempenhou um papel significativo na inibição, 

diferente do que acontece com a atividade antioxidante. Os dados indicam que possivelmente 

a atividade antioxidante dos compostos não tem relação direta com a capacidade 

anticolinesterásica, o que também foi descrito em um trabalho anterior por Morzelle, (2011).  

É preciso considerar que estes compostos fenólicos foram testados na forma isolada e 

o alimento é uma matriz complexa, onde a heterogeneidade e complexidade dos extratos 

podem reduzir a atividade anticolinesterásica ou estes compostos podem agir em sinergismo.  
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No geral, estes resultados mostraram que compostos fenólicos desempenham um papel 

na neuroproteção. No grande grupo dos compostos fenólicos, os flavonoides são descritos 

como os principais compostos com atividade neuroprotetiva (REZNICHENCKO et al., 2005). 

Flavonoides presentes no chá verde (HAQUE et al., 2006), bluberries (JOSEPH et al., 2009) e 

romã (HARTMAN et al., 2006) melhoram a memória e a plasticidade sináptica (MAHER et 

al., 2006). Fitoquímicos que inibem AChE podem regular a sinalização intracelular e prevenir 

a degradação da função cognitiva em pacientes com DA pela regulação de neurotransmissores 

no ambiente sináptico (HASSAN et al., 2013).  

Dados que confirmem o potencial anticolinesterásico da casca de romã in vivo são 

limitados.  

Os inibidores de acetilcolinesterase (AChEIs) atenuam o comprometimento 

colinérgico provocado pela disfunção cognitiva e neuropsiquiátrica em pacientes com doenças 

neurodegenerativas. Então, a inibição de AChE no cérebro tem sido descrita como o maior 

alvo terapêutico nas estratégias de tratamento da DA e inúmeros medicamentos sintéticos 

baseados no potencial anticolinesterásico tem sido utilizados na DA. No entanto, estes 

compostos apresentam efeitos colaterais como distúrbios gastrointestinais e problemas 

associados a biodisponibilidade, sendo necessário uma busca por inibidores naturais de AChE 

mais eficientes e facilmente encontrados em fontes naturais (OH et al., 2004; SCHULZ, 2003) 

como as frutas.   

Ao fim, verificou-se que o extrato aquoso-alcoólico da casca da romã, assim como nos 

preliminares testes in vitro¸apresentou capacidade de inibição da enzima acetilcolinesterase in 

vivo atuando como um possível agente anticolinesterásico. No entanto, o mecanismo de ação 

anticolinesterásica da casca de romã, bem como os compostos responsáveis por esta atividade, 

precisam ser mais profundamente investigados. 

 

2.3.11.8 Peroxidação lipídica  

 

Assim como para a atividade anticolinesterásica, foi avaliada também a atividade 

antioxidante in vivo proporcionado pelo consumo do extrato de casca de romã 

microencapsulado por animais infundidos com peptídeo β-amiloide.  

A peroxidação lipídica é normalmente mensurada pela quantificação dos produtos 

oriundos da reação de oxidação, principalmente as substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), entre as quais o malonaldeído (MDA) é o principal. A quantificação de MDA vem 
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sendo relatada em trabalhos científicos para determinar o grau de peroxidação lipídica em 

amostras biológicas (ANTUNES NETO et al., 2008; SUBASH et al., 2015).  

A relação entre o estresse oxidativo e a DA tem sido amplamente estabelecida 

(SCHRAG et al., 2013). Evidências científicas indicam que a peroxidação lipídica, 

possivelmente causada pela geração de radicais livres durante o depósito de βA, está 

envolvida na DA. Estes eventos oxidativos anormais podem levar as células neuronais à 

morte e contribuir com o declínio cognitivo em pacientes com a DA (VALKO et al., 2007; 

LYRAS et al., 1997). Desta forma, alguns autores descrevem o MDA, um indicador de 

peroxidação lipídica, como um biomarcador relacionado à DA (VALKO et al., 2007).  

Ohkawa et al. (1979) afirmaram que a maior quantidade de MDA detectada pelo 

método TBARS está no fígado dos animais, e recomendaram que esta área seja utilizada para 

a análise.  

 A quantidade de MDA (µg MDA.g
-1

 fígado) nos grupos Ctrl, βA e βA + PPE estão 

apresentadas na Figura 34.  

 

Figura 34 – Peroxidação lipídica medida pela concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico em 

tecidos hepáticos dos animais do grupo controle (Ctrl), infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos 

com β-amiloide e tratados com micropartículas de casca de romã (βA + PPE). O grupo βA+PPE e Ctrl 

apresentaram as menores concentrações e não diferiram significativamente. O grupo Ctrl também não 

diferiu significativamente do grupo  βA. Dados expostos como média±SEM. * P < 0.05 

 

Não foram detectadas diferenças significativas (P < 0,05) entre o grupo Ctrl e βA e/ou 

entre o grupo Ctrl e βA+PPE.  

O grupo βA+PPE, tratado com casca de romã, apresentou o menor teor de MDA, não 

diferindo significativamente do grupo Ctrl, mas diferindo significativamente do βA, infundido 

com βA.  
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O consumo de casca de romã exerceu efeito benéfico sobre a peroxidação lipídica em 

tecido hepático, uma vez que, proporcionou redução significativa (P < 0,05) na quantidade de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico formadas. O consumo de extrato de casca de romã 

poderia contribuir como um antioxidante atuando na reversão de um possível quadro de 

instalação de estresse oxidativo. Este efeito antioxidante está relacionado ao elevado teor de 

compostos fenólicos, especialmente punicalagina e ácido gálico que são os principais 

compostos responsáveis pela atividade antioxidante do extrato da casca de romã.   

Corroborando esses dados, Subash et al. (2015) avaliaram a influência do consumo de 

romã (4% p/p da dieta) por 15 meses nos níveis de estresse oxidativo em camundongos 

transgênicos modelos da DA. Os resultados indicaram que, assim como no presente trabalho, 

o estresse oxidativo, medido pelos níveis de peroxidação lipídica, foi atenuado com o 

consumo de romã. O possível mecanismo de ação pelo qual o extrato de casca de romã 

reduziu a peroxidação lipídica pode ser relacionado à capacidade de sequestro de radical OH 

(ADEMOSUN; OBOH, 2012).  

A diferença não significativa entre o Ctrl e βA possivelmente ocorreu devido ao 

período de infusão de βA de 35 dias. Observou-se um aumento da produção de MDA nos 

animais infundidos com βA em relação ao controle ainda que não significativo.  

Os resultados demonstraram que a suplementação com a casca de romã inibiu a 

acumulação de MDA, demonstrando que o extrato da fruta tem efeitos antioxidantes também 

in vivo. 

 

2.3.11.9 Quantificação de Superóxido Dismutase  

 

A Figura 35 apresenta os resultados para a análise da atividade da enzima antioxidante 

SOD no soro, cortex e hipocampo dos animais.  
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Figura 35 - Níveis da enzima superóxido dismutase no soro (A), cortex (B) e hipocampo (C) de animais do 

grupo controle (Ctrl), infundidos com β-amiloide (βA) e infundidos com β-amiloide e tratados com 

micropartículas de casca de romã (βA + PPE). Não houve diferença significativa no nível de SOD no 

hipocampo e córtex dos animais do grupo Ctrl e βA ou Ctrl e βA + PPE. No soro, animais infundidos 

com peptídeo β-amiloide apresentaram níveis superiores de SOD em relação aos animais Ctrl. Dados 

expostos como média±SEM. * P < 0.05 

Os resultados obtidos para a quantificação da enzima SOD foram contraditórios e 

inconclusivos, uma vez que se acreditava que com o processo de infusão de βA a SOD seria 

reduzida no grupo βA em relação ao Ctrl.  

Detectou-se um aumento da quantidade de enzima SOD no soro dos animais 

infundidos com βa que consumiram ou não o extrato da romã. No entanto, o aumento no 

grupo βA não foi significativamente diferente (P < 0,05) do Ctrl. No córtex e hipocampo os 

resultados foram diferentes. O grupo tratado com romã (βA+PPE) apresentou níveis reduzidos 

de SOD no córtex, não diferindo significativamente do controle (Ctrl) enquanto o grupo βA 

apresentou níveis elevados da enzima.  

Avaliações bioquímicas da atividade de enzimas antioxidantes como a SOD na DA 

não apresentam resultados consistentes (ZEMLAN et al., 1989). Inúmeros autores descrevem 

níveis elevados de SOD em distintas áreas do cérebro dos pacientes da DA (ZHANG et al., 

2016; MARKESBERY, 1997; OZCANKAYA; DELIBAS, 2002), conforme também foi 

observado neste trabalho, enquando outros não encontram alterações nos níveis da atividade 

da enzima no cérebro (LOVELL et al., 1995; BALAZS; LEON, 1994). Adicionalmente, 
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trabalhos ainda demonstram uma possível redução de 25-35% da atividade da enzima SOD no 

córtex, hipocampo e cerebelo de pacientes da doença (RICHARDSON, 1993).  

No presente estudo, os dados anteriores mostraram que a casca de romã apresentou um 

efeito benéfico ao reduzir a peroxidação lipídica no fígado dos animais. No entanto, não 

aumentou a expressão da enzima SOD nos animais, indicando que o efeito antioxidante da 

casca de romã possivelmente foi independente da capacidade antioxidante endógena.  

 

2.3.11.10 Quantificação de TNF-α 

 

Extratos de romã têm apresentado consideráveis efeitos anti-inflamatórias em modelos 

experimentais (AHMED et al., 2014). Diante disto, a quantidade de TNF-α, uma citocina 

relacionada ao processo inflamatório, foi mensurada no soro, córtex e hipocampo dos animais 

e os resultados estão apresentados na Figura 36.  

 

 
Figura 36 - Efeitos da infusão de peptídeo β-amiloide e tratamento com micropartícula de casca de romã nos 

níveis de citocina TNF-α no cortex (A) e soro (B) de animais do grupo controle (Ctrl), infundidos com 

peptídeo β-amiloide (BA) and infundidos com peptídeo β-amiloide e tratados com casca de romã (BA 

+ PPE). Não houve diferença entre a concentração de TNF-α no soro dos animais Ctrl, BA and BA + 

PPE. No cortex, o grupo BA + PPE apresentou o menor teor de citocinas em relação ao grupo Ctrl e 

BA. Dados expostos como média±SEM. * P < 0.05 

 

No hipocampo os níveis da citocina avaliada foram indetectáveis (< 0.01 pg/mL). No 

soro, os níveis de TNF- α foram reduzidos e não foi detectada diferença entre os grupos 

(Figura 37).  

 No cortex, a presença de TNF- α foi superior ao soro e houve diferença significativa 

na quantidade de TNF-α entre os grupos. Isto possivelmente ocorreu devido a presença da 

cânula que estava ligada a mini-bomba osmótica. Foi detectado um aumento de 18.45% nos 
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níveis de TNF-α nos animais do grupo βA quando comparado ao grupo Ctrl (1.01 ± 0.10 

pg/mL, P < 0.05).  Esta quantidade superior pode ser um reflexo das alterações inflamatórias 

ativas que caracterizam uma resposta à deposição de placas senis no cérebro dos animais 

através da infusão do peptídeo βA (ROJANATHAMMANEE et al., 2013; ESSA et al., 2015). 

Os animais do βA+PPE apresentaram significativa redução da quantidade de TNF-α de 

36,36% quando comparado ao grupo Ctrl (1.01 ± 0.10 pg/mL, P < 0.001) e 48,10% quando 

comparado ao grupo βA (1.24 ± 0.07 pg/mL, P < 0.001). Este resultado indica que os 

compostos da casca de romã possivelmente influenciaram no processo inflamatório mediado 

por citocinas. O mecanismo de ação anti-inflamatória do extrato de romã pode incluir a 

supressão da ciclo-oxigenase e lipoxigenase da matriz (SCHUBERT et al., 1999; AHMED et 

al., 2005).  

 Rojanathammanee et al. (2013) verificaram que o consumo de extrato de polpa de 

romã (0,625mL.L
-1

) durante 3 meses promoveu uma redução da expressão de TNF-α no 

cérebro de camundongos transgênicos modelos da DA (APP/PS1). Com base nestes 

resultados, os autores avaliaram se a punicalagina e/ou ácido elágico seriam os compostos 

responsáveis por atenuar o TNF-α in vitro. Os resultados mostraram estes compostos foram 

capazes de inibir a secreção estimulada de TNF-α e possivelmente seriam os compostos 

responsáveis pela atividade anti-inflamatória da romã na DA.  

 Os resultados demonstram que a casca de romã apresenta um efeito anti-inflamatório 

devido a atenuação da expressão da citocina TNF-α no cérebro dos animais.  

 

2.3.11.11 Quantificação dos índices de lesão hepática 

 

Os resultados obtidos na dosagem de marcadores de dano isquêmico hepático (TGO e 

TGP) no soro dos animais do grupo Ctrl, βA e βA +PPE estão apresentados na Figura 37. 
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Figura 37 - Dosagem enzimática de (A) transaminase oxalacética (TGO) e (B) transaminase pirúvica (TGP) em 

do grupo controle (Ctrl), infundidos com peptídeo β-amiloide (BA) and infundidos com peptídeo β-

amiloide e tratados com casca de romã (BA + PPE). Não houve diferença significativa nos níveis de 

TGO e TGP entre os grupos. Dados expostos como média±SEM. * P < 0.05 

 

Nas dosagens de TGO, não houve diferença significativa (p = 0,07) entre os grupos 

Ctrl, βA e βA +PPE. Não obstante, na dosagem de TGP também não foram detectadas 

diferenças significativas (p = 0,22).  

Os resultados demonstraram que não houve diferença significativa entre os grupos, o 

que indica que o consumo de casca de romã não trouxe nenhum tipo de lesão hepática.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Do presente trabalho ficam as seguintes conclusões: 

Casca de romã apresenta quantidade superior de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante, mensurada in vitro e on line, em relação à polpa; 

Punicalagina (α e β), ácido gálico e epicatequina são os compostos que contribuem 

mais signifivativamente com a atividade antioxidante da romã; 

In vivo o consumo de casca de romã promoveu: 

redução no número de erros para encontrar a caixa de escape na avaliação da memória 

espacial, 

redução do acúmulo de placas amiloides, 

aumento da expressão de neurotrofina, 

redução da atividade da enzima acetilcolinesterase,  

redução da peroxidação lipídica 

redução da citocina pró-inflamatória TNF-α em animais infundidos com peptídeo β-

amiloide.  

Os resultados dessa pesquisa mostram que a casca de romã apresenta efeito 

neuroprotetor em animais submetidos a infusão crônica de peptídeo β-amiloide.  
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