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RESUMO 

DE SOUZA, A. M. D. Compostos bioativos com potencial ação no controle da 

homeostase glicêmica. 2017. 108f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Diversos estudos buscam identificar novas moléculas com ações regulatórias sobre a via 

de sinalização da insulina e consequentemente na homeostase da glicose. Assim, este 

trabalho visa avaliar o potencial de extratos de frutos no controle da homeostase 

glicêmica. Os frutos avaliados foram o morango (cv. Toianoca, Camarosa, Oso Grande 

e Camino Real), a amora-preta e a framboesa vermelha, em dois tempos de amostragem, 

sendo considerado como tempo A1 e tempo A2. As amostras foram caracterizadas 

quanto ao seu conteúdo de fenólicos totais, conteúdo de antocianinas monoméricas, 

capacidade antioxidante, avaliada pelos métodos DPPH e ORAC, ácido elágico total, 

capacidade de inibição da alfa-glicosidase e captação de glicose e lipólise em tecido 

adiposo de camundongos (ensaio explante). Dentre os frutos, no primeiro tempo de 

amostragem, a amora-preta e o morango, cv Oso Grande, foram os que apresentaram 

maior conteúdo de fenólicos totais (62,36 e 34,89 mg AG/g, respectivamente) no 

entanto não foram mantidos esses valores no segundo tempo de amostragem, com 

concentração 30% e 60% inferior, respectivamente; e maior concentração de 

antocianinas monoméricas (45,33 mg/g e 3,09 mg/g, respectivamente). Em relação a 

inibição da enzima alfa-glicosidase, avaliado em extrato metanólico, o fruto framboesa 

vermelha e o morango cv. Camino Real foram as que apresentaram alto potencial 

inibitório nos dois tempos de amostragem (IC50 0,47 mg FT e IC50 0,57 mg FT para 

framboesa vermelha e IC50 0,50 mg FT e IC50 0,46 mg FT para Camino Real). Quando 

avaliado os extratos enriquecidos em fenólicos, o valor de IC50 com maior potencial 

dentre os frutos avaliados foi da amora-preta, nos dois tempos A1 e A2 (0,0023 mg FT 

e 0,0021 mg FT, respectivamente). Para captação de glicose em tecido adiposo explate, 

ao utilizar a insulina para estimular a captação de glicose juntamente com o tratamento 

(extrato), esse estimulo foi efetivo no aumento da captação de glicose somente com as 

amostras cv. Camino Real e cv. Oso Grande. Isso pode ser explicado pela alta 

correlação encontrada de antocianinas identificadas no fruto, como pelargonidina-3-O- 

glicosídeo. Por outro lado, somente a amora-preta A1 aumentou a lipólise em condição 

basal, mas nenhuma fruta foi eficiente para reduzir a lipólise em condição estimulada 

pelo isoproterenol.  Sendo assim, frutas vermelhas podem ser boas fontes de compostos 

bioativos, principalmente antocianinas, as quais podem ter corroborado positivamente 

com os resultados. 

Palavras-chave: antocianinas, frutas vermelhas, captação de glicose, inibidor de alfa-

glicosidase. 

 

 



 

ABSTRACT 

DE SOUZA, A. M. D. Bioactive compounds with potential action in the control of 

glycemic homeostasis. 2017. 108f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Several studies seek to identify new molecules with regulatory actions on the insulin 

signaling pathway and consequently on glucose homeostasis. Thus, this work aims to 

evaluate the potential of fruit extracts in the control of glycemic homeostasis. The fruits 

evaluated were strawberry (cv. Toianoca, Camarosa, Oso Grande and Camino Real), 

blackberry and red raspberry, in two sampling times, being considered as time A1 and 

time A2. Fruits were evaluated for total phenolic, monomeric anthocyanins and 

contents, antioxidant capacity, evaluated by DPPH and ORAC methods, alpha-

glycosidase inhibition capacity and glucose uptake and lipolysis in adipose tissue of 

mice (explant assay). Among the fruits, in the first sampling period, blackberry and 

strawberry, cv. Oso Grande, showed the highest total phenolic content (62.36 and 34.89 

mg AG / g, respectively), with a decrease of the 30% and 60%, respectively, in the 

second sampling time; and higher monomeric anthocyanins concentration (45.33 mg/g 

and 3.09 mg/g, respectively). The methanolic extracts of raspberry and the strawberry 

cv Camino Real (A1 and A2) presented the highest alpha-glucosidase inhibitory 

potential. Otherwise, the enriched-polyphenol extract of blackberry (A1 and A2) 

presented the highest potential among the evaluated fruits. Adipose tissue treated with 

strawberry cv. Camino Real and cv. Oso Grande was effective in increasing glucose 

uptake stimulated by insulin. This can be explained by the high correlation with the 

anthocyanins pelargonidin-3-O-glycoside identified in this fruit. In addition, blackberry 

A1 was the only sample to increase the lipolysis in basal condition, but all other fruits 

were not effective to decrease lipolysis in stimulated condition. Thus, berries could be a 

good sources of bioactive compounds to maintain the glucose homeostasis.  

Keywords: anthocyanins, berries, glucose uptake, alpha-glycosidase inhibitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais quais doenças 

cardiovasculares, câncer, doenças crônicas respiratórias e diabetes, são responsáveis 

pela maior causa de morte no mundo. Em 2014 a organização mundial da saúde (OMS) 

projetou um aumento de 52 milhões de mortes devidas a DCNT até 2030 (WHO, 2014). 

No Brasil, apesar de índices ainda preocupantes de doenças infecciosas, 

desnutrição, causas externas e condições maternas e perinatais, as doenças crônicas 

representam em torno de 66% do índice de doenças (OMS, 2011; BRASIL, 2011). 

Sendo assim, perspectivas projetam que em 2025, o Brasil ocupará uma posição entre os 

10 países no mundo com maior número de casos de diabetes. A doença é crescente 

também na população jovem, acompanhando o aumento da epidemia de obesidade entre 

crianças e adolescentes no país (TAO et al, 2015). 

O Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é um importante fator de risco para DCNTs, tal 

como as doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Compreender as causas e os 

fatores determinantes de seu incremento epidêmico torna-se imprescindível na busca de 

soluções para retardar ou reverter a progressão desta alarmante realidade 

epidemiológica (ROPELLE et al, 2013). Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 

33% da população brasileira dos 60 aos 79 anos de idade têm diabetes ou alguma 

alteração relacionada à glicose (OMS, 2011; BRASIL, 2011). 

Sendo assim, estudos apontam a importância da homeostase glicêmica, atuando 

como um fator no não desencadeamento de DM2. Nesse sentido, diversos estudos são 

realizados visando identificar novas moléculas com ações regulatórias sobre a via de 

sinalização da insulina e consequentemente na homeostase da glicose (ROPELLE et al, 

2013; MOURA, 2015).  

Com base na tabela 1 e dados de literatura, foram selecionadas frutas com 

potencial controle na homeostase glicêmica. Dentre elas foram escolhidas, morango 

(Fragaria x ananassa Duch.) sendo quatro cultivares (Camino Real, Oso Grande, 

Camarosa e Toionoca), framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) e amora preta (Rubus 

fruticosos L.). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. FLAVONOIDES  

2.1.1. Características estruturais  

Os compostos fenólicos estão amplamente distribuídos entre os vegetais, os 

quais apresentam funções como fotoproteção, pigmentação e defesa contra agentes 

externos nos mesmos. Estes compostos pertencem a um grande grupo, que auxiliam na 

dieta de indivíduos, sendo os ácidos fenólicos, os estilbenos, os taninos e os flavonoides 

(DORNAS et al. 2007; ZUANAZZI; MONTANHA, 2010).  

Dentre os compostos fenólicos, encontra-se o grupo dos flavonoides, os quais 

têm uma expressiva presença na natureza. (HARBORNE; WILLIAMS, 2000; 

ZUANAZZI; MONTANHA, 2010). Os flavonoides estão presentes em uma grande 

variedade de alimentos, como frutas, hortaliças, sementes e diversas bebidas, como o 

vinho. Alguns estudos estimam que a ingestão diária de flavonoides esteja na faixa de 1 

g por indivíduo ao dia, dos quais aproximadamente 200 mg só de antocianinas 

(ANDERSEN; MARKHAM, 2006).  

Os flavonoides são compostos por 15 átomos de carbono (Figura 1), formando 

dois anéis aromáticos (anel A e B) ligados por uma ponte com três carbonos, que pode 

se apresentar ciclizado (anel C) apresentando estrutura geral C6-C3-C6. Eles são os 

mais numerosos dos compostos fenólicos e são encontrados em todas as partes da 

planta, particularmente na epiderme de folhas e na casca de frutos (WILLIAMS, 1995). 
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Figura 1. Estrutura básica dos flavonoides e estrutura química dos principais tipos de 

flavonoides. 

 

As principais subclasses dos flavonoides podem ser diferenciadas com base na 

oxidação do anel pirano central (anel C) e também pela posição do anel B em: 

flavonóis, flavonas, flavanol ou flavan-3-ol, flavanonas, antocianidinas e isoflavonas 

(CROZIER et al., 2009). 

Os flavonoides podem ser encontrados como agliconas ou sob a forma de 

glicosídeos e/ou derivados acilados (SIMÕES et al., 2004). O esqueleto básico dos 

flavonoides pode ter numerosos substituintes entre eles grupos hidroxilas e metila. Na 

presença de ambos, açúcares e grupos hidroxila aumentam a solubilidade dos 

flavonoides, enquanto que outros substituintes, tais como grupos metila e unidades 

isopentila, comparativamente, os tornam mais lipofílicos (ANDERSEN; MARKHAM, 

2006). 

O 
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Dentre as diversas subclasses, os flavonóis são os mais difundidos dos 

flavonoides, sendo encontrados por todo o reino vegetal, com a exceção de algas, sendo 

também ausentes no reino Fungi (CROZIER; CLIFFORD; ASHIHARA, 2006). Os 

principais flavonóis (canferol, quercetina, isoramnetina e miricetina) são mais 

comumente encontrados como O-glicosídeos, com a conjugação ocorrendo mais 

frequentemente na posição-3 do anel C, podendo também ocorrer nas posições 5 -, 7 -, 

4’ -, 3’ - e 5’, localizados nas principais fontes vegetais, como chá-verde, maçãs, frutas 

vermelhas e outros (ANDERSEN; MARKHAM, 2006).  

As antocianidinas pertencem a uma classe com característica pigmentada e 

ocorrem naturalmente nas plantas sob a forma de glicosídeos, em que a molécula é 

conjugada a um açúcar e assim denominada de antocianina. Diferencia-se dos demais 

flavonoides pela presença do cátion flavilium (anel C). Há pelo menos seis principais 

tipos de antocianidinas mais frequentes na dieta, que são a pelargonidina, cianidina, 

delfinidina, peonidina, petunidina e a malvidina (TSUDA, 2012), encontradas na uva e 

frequentemente em frutas denominadas de frutos baga ou berries, entre elas o morango, 

mirtilo, cereja e amora-preta, além de alimentos processados como o vinho 

(MALACRIDA; MOTTA, 2005). 

 

2.2. PROPRIEDADES DOS FLAVONOIDES 

 

Os flavonoides estão relacionados a compostos que apresentam atividade 

antioxidante e a esta propriedade foi, por muito tempo, atribuído o efeito protetor à 

saúde e ainda, apresenta propriedades relacionadas ao metabolismo de carboidratos 

(ZADERNOWSKI; CZAPLICKI; NACZK, 2009; ROBERFROID, 2002).  

Estudos in vitro e in vivo demonstraram que os polifenóis possuem atividades 

(Figura 2) anticancerígena (ROLEIRA et al. 2015), anti-inflamatória (PARHIZ et al. 

2015), antibacteriana (WIDSTEN et al. 2014), antivirais (PANCHAL et al. 2012), 

cardioprotetora (TINKEL et al. 2012) e propriedade neuroprotetora (DANTA; 

PIPLANI, 2014). Há também evidências na potencial utilização terapêutica de 

antioxidantes sobre a diabetes (MARRAZZO et al. 2014), osteoporose (YAN et al., 
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2014), artrite (VYSAKH et al. 2014) e cataratas (SUNKIREDDY et al. 2013). Muitos 

destes efeitos benéficos são associados à capacidade antioxidante por inibir o estresse 

oxidativo e o dano molecular associado. Crescentes evidências indicam que os 

polifenóis na dieta também influenciam o metabolismo da glicose e lipídios 

(SCALBERT et al, 2005). 

 

 

Figura 2. Potenciais efeitos biológicos relacionados ao consumo de berries.  

 

2.2.1. Atividade antioxidante 

A capacidade antioxidante apresentada pelos flavonoides pode, eventualmente, 

colaborar com o efeito benéfico à saúde observado pela ingestão regular de frutas e 

hortaliças, entretanto, outros mecanismos explicam melhor este efeito, principalmente a 

modulação da cascata de sinalização celular, entre outros mecanismos (LU et al., 2013). 

As características físico-químicas dos flavonoides lhes atribuem capacidade 

antioxidante. O átomo de hidrogênio do grupamento hidroxila presente na estrutura 

pode ser doado ao radical livre, neutralizando-o (ROSS; KASUM, 2002).  

O átomo de hidrogênio ativo do antioxidante é abstraído pelos radicais livres 

com maior facilidade do que os hidrogênios alílicos das moléculas insaturadas. Assim, 
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formam-se espécies inativas para a reação procedente do antioxidante. Este radical, 

estabilizado por ressonância, não tem a capacidade de iniciar ou propagar as reações 

oxidativas (Figura 3) (RAMALHO; JORGE, 2006).  

 

 

 

 

 

Figura 3. Mecanismo de ação para os antioxidantes primários. ROO

 e R


, radicais 

livres; AH, antioxidante como um átomo de hidrogênio ativo; A

, radical inerte. 

 

Diversos são as propostas da ação antioxidantes dos flavonoides. Estes podem 

estar envolvidos de maneira direta nas reações de oxirredução o que poderia acarretar na 

conservação das enzimas antioxidantes endógenas (catalase, superóxido dismutase e 

glutationa peroxidase) e, consequentemente, incrementando o sistema antioxidante do 

organismo ao deixá-las livres para participar de processos posteriores. Além disso, os 

flavonoides podem se complexar a íons metálicos, tal como ferro, formando quelatos 

(KUMARAPPAN, THILAGAM; MANDAL, 2012).   

Além disso, modulam a expressão de genes, atuando nas vias sinalização celular, 

de enzimas antioxidantes endógenos como a glutationa peroxidase, superóxido 

dismutase e catalase, (FERNANDEZ-PANCHÓN et al., 2004; KUMARAPPAN, 

THILAGAM; MANDAL, 2012).  

Estudos mais recentes mostram que os polifenóis poderiam se ligar às proteínas 

e afetar a atividade de enzimas, estimular a síntese de glutationa (antioxidante 

endógeno) e regular a transdução de sinal por meio da modulação de fatores de 

transcrição, tais como Nfr2, NF-κB e AP-1 (JAKOBS et al., 2006; ANDREADI et al., 

2006; VIRGILI; MARINO, 2008). 

 

2.2.2. Compostos bioativos e homeostase glicêmica 

Os carboidratos dietéticos são de suma importância para o fornecimento 

energético. A sua digestão, absorção e metabolismo podem ser influenciados por 

polifenóis e os seus metabólitos. Sendo assim, a maior parte do carboidrato dietético é 

ROO

 + AH                 ROOH + A


 

R

+ AH    RH + A
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digerida no trato gastrointestinal superior para monossacarídeos que são então, 

absorvidos. A concentração elevada de glicose no sangue promove a secreção de 

insulina a partir das células beta no pâncreas, o qual medeia a captação de glicose em 

tecidos periféricos, incluindo músculo e tecido adiposo; promove o armazenamento de 

glicose no fígado como glicogênio, e inibe a lipólise no tecido adiposo (Figura 4) 

(HANHINEVA et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Regulação da glicemia plasmática. Adaptado de (WARDLOW et al., 2012). 

 

A manutenção da homeostase da glicose é de extrema importância para a 

fisiologia humana, ocorrendo alguma falha deste sistema hormonal pode resultar na 

síndroma metabólica, uma desordem de multi-sintomas da homeostase de energia que 

engloba a obesidade, hiperglicemia, tolerância à glicose diminuída, hipertensão e 

dislipidemia (ECKEL et al, 2005). 
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Hábitos alimentares vêm sendo apontados por auxiliar no controle da 

homeostase glicêmica, consequentemente na redução do risco de desenvolvimento da 

diabetes bem como de doenças relacionadas, tais como hipertensão arterial sistêmica, 

hipercolesterolêmica, doenças cardiovasculares, câncer e doenças crônicas respiratórias 

(GESCHER et al, 1998; BRASIL, 2010). 

Entre estes hábitos alimentares, o consumo de frutas e verduras está diretamente 

ligado a um menor risco de desenvolvimento de DCNT (GESCHER et al, 1998; 

SKROVANKOVA et al, 2015).  

Os compostos fenólicos, dentre eles os flavonoides, ácidos fenólicos e polímeros 

como os taninos, formam um grande grupo de compostos bioativos com potencial para 

a promoção e manutenção da saúde (WILLIAMS, C. L., 1995). Os flavonoides estão 

ligados à estimulação da captação e metabolismo da glicose e também regulam a 

atividade de enzimas do metabolismo de carboidratos, atuando como protetores das 

células beta (RODRIGUES et al, 2010).  

Assim, duas abordagens são utilizadas para auxiliar no controle da homeostase 

glicêmica a partir da dieta: (a) controle ou redução na absorção de glicose; (b) aumento 

da captação de glicose pelos tecidos periféricos (FERNANDES, 2013) 

 

2.2.3. Atividade inibitória da alfa glicosidase  

Diversos estudos em modelo in vitro e modelo animal demonstram a relação 

entre os efeitos benéficos dos flavonoides e a homeostase da glicose e de lipídeos, 

atuando em diversas vias de sinalização em células β-pancreáticas e miofibrilas (BABU; 

LIU; GILBERT, 2013).  

 O aumento dos níveis de glicose pós-prandial está diretamente relacionado à 

absorção de carboidratos dietéticos, tais como a maltose e a sacarose, que são 

hidrolisados pela ɑ-glicosídase intestinal antes de entrar em circulação sanguínea 

através da absorção na porção epitelial no intestino (DE SALES et al. 2012). 

Uma estratégia terapêutica efetiva seria reduzir a hiperglicemia pós-prandial 

retardando a absorção de glicose. Isto poderia ser alcançada através da inibição de 

enzimas responsáveis pela hidrólise de carboidratos no sistema digestório, entre eles a 
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alfa-glicosidase e a alfa-amilase, que hidrolisam o amido liberando a glicose e os 

oligossacarídeos (Figura 5). As inibições destas enzimas podem retardar e prolongar o 

tempo de digestão de carboidratos reduzindo assim, a quantidade de glicose absorvida e, 

consequentemente, o aumento brusco da glicemia e insulinemia pós-prandial 

(TOELLER, 1994; DE SALES et al. 2012).  

A alfa-glicosidase pertence a um grupo de exo-glicosídeo hidrolases capazes de 

clivar os resíduos α-glicosil das extremidades não reduzidas dos substratos α-ligados 

para liberar α-D-glicose. São enzimas que catalisam a hidrólise das ligações glicosídicas 

α-1,4 de dissacarídeos ou oligossacarídeos liberando unidades de glicose (OTA et al, 

2009). As glicosidases são classificadas de acordo com a especificidade da clivagem da 

ligação glicosídica, dependendo do número, posição ou configuração do grupo hidroxila 

na molécula do açúcar (MELO; GOMES; CARVALHO, 2006; OTA et al, 2009; VAN 

DER MAAREL et al, 2002). 
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Tabela 1. Inibição da enzima alfa-glicosidase por extratos de frutos. 

Frutas Origem Nome Científico Extrato Inibição da atividade α-

glicosidase 

Cambuci
1 Mata atlântica Campomanesia phaea Berg. X X 

Araça
1 Mata atlântica e 

Amazônia 

Psidium guineensis Sw. X X 

Bacuri
1;5 Amazônia Scheelea phalerata X X 

Laranja
3;6 Ásia Citrus sinensis X X 

Banana
4 Ásia Musa paradisiaca L. X X 

Chá verde
2 Extremo Oriente Camellia sinensis L. X X 

Chá preto
2 Extremo Oriente Camellia sinensis L. X X 

Morango
1;6 Europa Fragaria x ananassa Duch. X X (↑) 

Framboesa
1;6 Ásia e Europa Oriental Rubus idaeus L. X X 

Amora preta
1 Asia, Europa e 

América, 

Rubus fruticosos L. X X 

Mirtilo
1 América do Norte Vaccinium corymbosum X X 

Fonte: GONÇALVES, 2008
1
; WANG et al.

2
, 2014; BERGAMIM

3
, 2012; BORGES

4
, 2011; RUFINO

5
, 2009; COPETTI

6
, 2010. 

(↑) Alto potencial inibitório.  
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Figura 5. Sítio de hidrólise da enzima alfa-glicosidase sobre o amido. 

 

Alguns pesquisadores têm observado que a ingestão de inibidores de ɑ-

glicosidase podem melhorar a hiperglicemia bem como complicações do diabetes 

(WANG et al., 2004). A acarbose e a voglibose são drogas inibidoras das ɑ-glicosidases 

usadas terapeuticamente para o tratamento de pacientes diabéticos não dependentes de 

insulina, o diabetes mellitus tipo II. Em recente estudo observou-se que a voglibose 

inibe 20 a 30 vezes mais do que a acarbose, deste modo ocorre um aumento da 

tolerância à glicose por inibição da digestão e da absorção pelo intestino, especialmente 

depois das refeições (MELO; LIMA; MACIEL, 2006). Diferentes respostas a esses dois 

inibidores de ɑ-glicosidase pode ser explicado por diferenças farmacológicas entre os 

agentes (FUJISAWA et al., 2005).  

Muitas espécies de plantas e compostos purificados de plantas têm sido 

experimentalmente estudadas na redução dos níveis de glicose pós-prandial através da 

inibição destas duas enzimas (GROVER et al., 2002; MARLES; FARNSWORTH, 

1994). A Tabela 1 apresenta a ação de alguns extratos de frutos sob a atividade das 

enzimas α-glicosidase. De Souza et al. (2010) em um estudo realizado com frutas 

nativas brasileiras observou que extratos de frutas como o bacuri e uxi apresentaram 

significativa inibição da atividade alfa-glicosidase, também importante no metabolismo 

de carboidratos. Como esses frutos não apresentaram flavonoides e ácidos 

hidroxicinâmicos em sua composição pode ser possível que outros compostos bioativos 

estejam implicados nesta atividade inibitória (PINTO, 2008). 

McDougall e Stewart (2005) relataram efeitos inibitórios sob enzimas do sistema 

digestivo dos compostos polifenólicos presentes em frutos ricos em antocianinas e 

Alfa-glicosidase 
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elagitaninos tais como framboesa e morango. As antocianinas inibiram 

significativamente a atividade da enzima alfa-glicosidase, levando à uma diminuição da 

glicemia após a ingestão de uma dieta rica em carboidratos. Esses autores sugeriram 

esses frutos como potenciais candidatos a futuros estudos clínicos no que diz respeito ao 

controle da glicemia pós-prandial. 

 Os polifenóis, dentre eles as antocianinas, abundantes em berries (frutas 

vermelhas), são capazes de modular a disponibilidade de nutrientes por meio da inibição 

das enzimas envolvidas na digestão de lipídeos e de degradação do amido, o que 

poderia acarretar efeitos benéficos sobre a ingestão de calorias e obesidade e o controle 

de glicose no sangue, respectivamente, segundo McDougall  et al, (2008); McDougall  

et al, (2009);  em um trabalho anterior realizado pelo mesmo grupo, observou-se que os 

extratos ricos em polifenóis de bagas poderia inibir as duas principais enzimas 

envolvidas na digestão do amido, α-amilase e α-glicosidase, in vitro, mas em níveis 

facilmente alcançáveis no trato gastrointestinal superior (GIT) (McDOUGALL et al, 

2005). 

Diferentes espécies de berries como cranberry, morango e mirtilo foram 

abordadas por possuírem capacidade de reduzirem a glicose circulante, e os estudos na 

maioria das vezes focada na classe metabólito antocianina. Da mesma forma, os 

produtos de cereais integrais são intensivamente estudados não apenas para o alto teor 

de fibra, mas também para o repertório rico composto fenólico que pode ter um efeito 

benéfico sobre a homeostase de glicose (GHOSH; KONISHI, 2007; BONDIA-PONS et 

al, 2009) 

 Em um estudo realizado por Torronen et al (2009) em doze indivíduos 

saudáveis, foi conduzida com a ingestão de sacarose (35 g) com bagas (150 g de purê 

feito de mirtilos, groselhas negras, cranberries e morangos que fornecem cerca de 800 

mg de polifenóis), produziu uma resposta glicêmica pós-prandial diferente em 

comparação com o controle sem berries, mas com perfil comparável de carboidratos 

disponíveis. Foi observada uma curva de glicose no plasma com concentrações 

reduzidas na fase precoce e uma concentração ligeiramente elevada na fase posterior o 

que indicou uma resposta atrasada devido ao consumo de frutas vermelhas (berries). As 

berries também diminuíram significativamente o aumento do pico glicêmico. As taxas 

reduzidas de digestão de sacarose e / ou a absorção a partir do trato gastrointestinal são 

os mecanismos mais prováveis subjacentes à resposta glicêmica atenuada e retardada. 
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Foi observado em outro trabalho que extratos de berries foram capazes de inibir 

α-glicosidase in vitro, podendo existir um potencial evidente de sinergia na inibição da 

digestão do amido no GIT. Desta forma encontrar um equilíbrio entre α-amilase e 

inibição α-glucosidase tornam-se importantes para limitar os efeitos secundários 

gastrointestinais associados com o amido não digerido ao atingir o cólon. No entanto, 

existem inúmeros problemas previsíveis; como por exemplo, a presença de outros 

componentes alimentares, tais como proteínas, polissacáridos, secreções biliares, 

podendo proteger contra a inibição por polifenóis. Em última análise, serão necessários 

mais estudos em humanos para descobrir se estes efeitos podem ser transferidos para a 

situação in vivo (WHITSON et al, 2010; GONÇALVES et al, 2011). 

 

2.2.4. Compostos bioativos e captação de glicose 

Compostos bioativos na dieta também podem influenciar no metabolismo da 

glicose, estimulando a captação de glicose periférica em tecidos sensíveis à insulina e 

não insulina. As vias de transporte de glicose podem ser classificadas como vias de 

insulina ou não insulina-dependentes. Na via não insulina dependente, a captação de 

glicose ocorre em todos os tecidos e é responsável pelo transporte da glicose nas células 

em estado pós-absortivo. Em contrapartida, na insulina dependente, a captação de 

glicose ocorre apenas em tecidos sensíveis à insulina. A insulina estimula a captação de 

glicose no músculo esquelético, que é o maior local de absorção de glicose, e no tecido 

adiposo, ao passo que no fígado a insulina diminui a taxa de produção de glicose 

hepática, aumentando o armazenamento de glicose em forma de glicogênio 

(HANHINEVA et al, 2010). 

Estudos recentes têm utilizado modelos ex vivo com adipócitos no estudo do 

metabolismo energético, visto que os mesmos apresentam como principal função a 

mobilização ou estocagem de energia na forma de triacilglicerol (TAG) (MORENO; 

BRITO, 2012). 

 Os tecidos periféricos utilizam preferencialmente a glicose e os ácidos graxos 

livres (AGL) para a sua produção energética, sendo assim os TAG do tecido adiposo 

branco (TAB) são continuamente hidrolisados para atender às necessidades energéticas. 

O conteúdo de TAG armazenado é dependente do balanço entre a velocidade de 
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degradação (lipólise) e a velocidade de síntese (lipogênese). A lipólise é estimulada, em 

períodos de balanço energético negativo (jejum), com o objetivo de liberar AGL e 

glicerol que serão utilizados como fonte de energia em diversos tecidos corporais como 

o fígado, o músculo esquelético e o cardíaco. Em períodos de balanço energético 

positivo (após a ingestão alimentar), a lipogênese é estimulada, direcionando parte da 

energia obtida da dieta para a síntese e armazenamento de TAG no TAB (MORENO; 

BRITO, 2012) 

 O TAB obtém G3P (Glicerol- 3 fosfato) de três formas: fosforilação direta do 

glicerol (pela ação da enzima gliceroquinase -GyK); pela síntese a partir de carbonos de 

glicose, através de um intermediário da via glicolítica (diidroxicetona) e pela via 

gliceroneogênica, formação de G3P por reversão parcial da via glicolítica (Figura 6) 

(CHAVES et al., 2006). 

 

Figura 6. Fontes e vias de glicerol-3-fosfato (G3P) produzidos no adipócito branco. 

Fonte Hanson; Reshef (2004). 
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 O extrato da casca de Citrus sunki (rutina 17,02 mg/g, hesperidina 17,11 mg/g, 

sinensetina 4,23 mg/g, nobiletina 38,83 mg/g e tangeretina 55,13 mg/g) acarretou em 

diminuição do ganho de peso, massa de tecido adiposo, colesterol total e triglicerídeos 

em camundongos obesos (C57BL/6) e células 3T3-L1 (KANG et al., 2012). Resultados 

semelhantes aos observados por Lai et al. (2013). 

 A suplementação com o extrato aumentou os níveis de proteína quinase ativada 

por adenosina monofosfato a AMP (AMPK) e acetil-CoA carboxilase (ACC) 

relacionadas à β-oxidação, tanto nos animais quanto nos adipócitos 3T3-L1. Nos 

adipócitos também foi observado o aumento da lipólise pela fosforilação da proteína 

quinase dependente de AMP cíclico (PKA) e do hormônio sensível a lipase (HSL), 

sugerindo que o extrato cítrico de Citrus sunki foi capaz de prevenir a obesidade, 

elevando à β-oxidação e a lipólise no tecido adiposo (KANG et al., 2012).  

Alterações na adipogênese e na diferenciação de células 3T3-L1 (modelo para 

estudo da conversão de pré-adipócitos em adipócitos) também foram observados com 

extratos de Citrus aurantium (KIM et al., 2012). Entre os constituintes mais abundantes 

desse destacam-se a hesperidina, naringenina e nobiletina. As células foram analisadas 

com duas diferentes concentrações do extrato cítrico (0,10 ou 0,50 µg/mL), sendo que a 

maior concentração do extrato inibiu mais intensamente o acúmulo de lipídios durante a 

adipogênese, contribuiu para a lipólise dos adipócitos e inibiu a diferenciação de pré-

adipócitos em adipócitos. Isto ocorreu, segundo os autores, devido à redução nos níveis 

da expressão de reguladores chave na diferenciação de adipócitos como C/EBPβ, 

C/EBPα e PPARγ. Além disso, observou-se uma diminuição na proteína de ligação do 

ácido graxo 2 (aP2), ácido graxo sintase (FAS) e na serina/treonina quinase (AKT), a 

qual desempenha papel central na diferenciação dos adipócitos. 

Estudos com compostos bioativos como caempferol e quercetina, isolado da 

planta medicinal Euonymus alatus, melhorou a captação de glicose estimulada por 

insulina em adipócitos 3T3-L1 maduros. Os resultados indicaram que ambos os 

flavonoides poderiam melhorar a resistência à insulina periférica, similares a um 

agonista de PPARy, tais como a rosiglitazona. Caempferol-3-neohesperidosido, um 

glicosídeo isolado do Cyathea phalerata, estimulou a captação de glicose no músculo 
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soleus de ratos, especialmente através da via PI3K (FANG et al, 2008; ZANATTA, et 

al, 2008). 

Extratos de plantas têm sido relatados por estimularem a absorção de glicose in 

vitro. Extrato de Camellia sinensis regulou a expressão de genes envolvidos na captação 

de glicose e vias de sinalização da insulina no tecido muscular de ratos com síndrome 

metabólica induzida por uma dieta com alto teor de frutose (CAO et al, 2007; PINENT, 

et al, 2004). 

Um estudo mais detalhado com mesma abordagem recentemente mostrou que o 

extrato de semente de uva interage com o receptor de insulina induzindo a fosforilação 

e, consequentemente, levando ao aumento da captação de glicose pela via Akt. Portanto 

concluíram que o tratamento conduziu a fosforilação das proteínas da via de sinalização 

da insulina (MONTAGUT et al, 2009).  

Noutro estudo, suco de mirtilo, fermentado com uma nova estirpe de bactérias 

isoladas da flora mirtilo (Serratia vaccinii), aumentou a fosforilação da AMPK e a 

absorção de glicose em ambas as células musculares e adipócitos, e também inibiu a 

adipogênese (VUONG  et al, 2007). 

Evidências científicas sobre o tema compostos bioativos cuja ênfase é retardar a 

digestão de carboidratos e absorção para suprimir a hiperglicemia no estado pós-

prandial torna-se promissor. No entanto, esses resultados são baseados em simples 

estudos in vitro e em modelos animais. As evidências atuais de estudos em humanos 

sugerem que as bebidas, como suco de maçã, vinho tinto e café descafeinado, bem 

como bagas podem melhorar o controle glicêmico a curto prazo. Para fundamentar os 

benefícios dos polifenóis no controle da homeostase da glicose pós-prandial, são 

necessários mais estudos clínicos envolvendo pacientes com metabolismo normal e à 

glicose diminuída; novos estudos devem ser direcionados aos efeitos dos polifenóis na 

dieta sobre as respostas glicêmicas induzidas por amido e sacarose, os principais 

carboidratos de alto índice glicêmico em nossa dieta (HANHINEVA et al, 2010). 
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3. OBJETIVO 

 Assim, 

 - considerando que os flavonoides podem auxiliar na homeostase da glicose; 

 - que diferentes classes de flavonoides atuam em diferentes mecanismos; 

 - que os alimentos vegetais apresentam diferentes composições de flavonoides; 

 

3.1. Objetivo geral  

Avaliar o potencial de extratos de frutas no controle da homeostase glicêmica. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar os frutos com relação a fenólicos totais, capacidade antioxidante, 

antocianinas monoméricas e ácido elágico total; 

 Avaliar a atividade inibitória in vitro de diferentes frutos sobre a enzima alfa 

glicosidase;  

 Avaliar captação de glicose e lipólise em tecido adiposo de camundongo 

C57BL/6; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. MATERIAL 

Quatro cultivares de morango (Fragaria x ananassa Duch), cv. Toionoca 

(MT), Camarosa (MC), Oso Grande (MO) e Camino Real (MCR), da amora-preta 

(Rubus spp. Cv.) e framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) foram adquiridas no 

comércio local, na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(CEAGESP), em dois tempos distintos de amostragem (A1 e A2) no ano de 2014, com 

intervalo de três meses. Para a amora-preta e a framboesa, foram adquiridas 10 caixas 

contendo 100 g de cada fruta. Já para os morangos foram obtidas 4 caixas de 1 kg 

cada. As frutas foram primeiramente higienizadas em água corrente e preparadas para 

posterior liofilização. Após o processo de liofilização das amostras, as mesmas foram 

trituradas em um moedor (A10 S2 Analytical Mill) e passadas em Tamis (Granutest) 

com abertura de 0,210 mm. As amostras foram armazenadas a temperatura ambiente 

em dessecador e ao abrigo da luz. 

 Um resumo de todas as análises está demonstrado na Figura 7; 
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Figura 7. Análises química e de atividade biológica desenvolvidas para os extratos de frutas 

vermelhas. (A) Camino Real; (B) Oso Grande; (C) Camarosa; (D) Toionoca; (E) Framboesa vermelha; 

(F) Amora preta. 
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4.2. MÉTODOS 

4.2.1. Extração de compostos fenólicos  

Quantidades de 1,5 g de material liofilizado foram homogeneizados por um minuto 

utilizando Ultra-Turrax (Polytron-Kinematica GmbH, Kriens-Luzern, Suíça) em 

metanol 70%. O extrato obtido foi posteriormente mantido sob agitação a 200 

rpm/2horas/4 °C e filtrado, obtendo-se assim o extrato fenólico.  

Os extratos foram utilizados para as análises de fenólicos totais, capacidade 

antioxidante, antocianinas monoméricas, ácido elágico total e atividade inibitória da 

enzima α-glicosidase. As extrações e todos os métodos subsequentes foram realizados 

em triplicata. 

 

4.2.2. Determinação de fenólicos totais 

A determinação de fenólicos totais foi realizada pelo método de Swain e Hillis 

(1959), utilizando o reagente de Folin-ciocaulteau e ácido gálico (AG) como padrão. 

As leituras foram realizadas em espectrofotômetro (Hewlett Packard, modelo 8453) no 

comprimento de onda de 765 nm. Os resultados foram expressos como mg AG/g (base 

seca). 

 

4.2.3. Capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante dos extratos foi avaliada pelos métodos Oxygen 

radical assay capacity (ORAC) segundo protocolo descrito por Davalos et al. (2004) e 

pelo método sequestro do radical α,α-difenil-β-picrilhidrazina (DPPH) proposto por 

Brand -Williams et al. (1995). 

 

4.2.3.1. Método Oxygen radical assay capacity (ORAC) 

As solução de fluoresceína 40 nM (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA) e 2,2’-

azobis 153 mM (2-amidinopropano) dihidrocloreto (AAPH) (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, EUA) foram  preparadas em tampão fosfato 75 mM, pH 7,1. Foram utilizadas 

alíquotas de 25 µL de tampão (branco) ou 25 µL de solução Trolox (curva de 
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calibração) ou 25 µL de amostra, devidamente diluídas e distribuídas em placa de 96 

poços seguidas da adição de 150 µL de solução de fluoresceína e incubada a 37 °C por 

30 minutos. Posteriormente, a reação foi iniciada pela adição de 25 µL de AAPH. A 

leitura da intensidade de fluorescência (485 nmex / 525 nmem) foi realizada a cada 1 

minuto durante 60 minutos de reação, utilizando-se leitor de microplaca multidetecção 

Synergy H1 (Biotek Instruments, Winooski, VT, USA). 

A capacidade antioxidante foi calculada pela área abaixo da curva de uma amostra 

subtraindo-se a área correspondente à do branco (solução tampão). Foi utilizada curva 

de calibração tendo o Trolox como padrão, efetuada a cada ensaio, nas concentrações 

de 12,5 a 100 μM. Os resultados foram expressos em µmol Trolox equivalente/g (base 

seca). 

 

4.2.3.2. Método 2,2- diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

Para o método DPPH, foi preparada uma solução metanólica de DPPH (0,05 mM) 

e a análise foi realizada em microplaca de com 96 poços, no qual cada poço foi 

preenchido com 200 µL da solução de DPPH, 40 µL de metanol (branco) ou o mesmo 

volume para a solução de Trolox (curva de calibração), nas concentrações entre 20-70 

μM, ou extratos das amostras, devidamente diluídos, quando necessário. Foram 

realizadas leituras de absorbância a 517 nm, após 20 minutos de incubação ao abrigo 

da luz, utilizando-se espectrofotômetro Benchmark Plus (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA). 

A capacidade antioxidante foi calculada segundo fórmula abaixo: 

 

% descoramento do DPPH =  A(Branco) – A(Amostra)  x 100 

A(Branco) 

 

onde, A (Branco) refere-se à absorbância do branco (metanol) A-(Amostra) 

refere-se à absorbância da amostra. Os resultados foram expressos em µmol Trolox 

equivalente/g amostra. 
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4.2.4. Determinação de Antocianinas Monoméricas  

As amostras foram diluídas em tampão cloreto de potássio (pH 1,0) e acetato de 

sódio (pH 4,5). As leituras foram feitas seis vezes para cada amostra, em dois 

comprimentos de onda: 520 e 700 nm (este para eliminar os interferentes da reação) 

(LEE, J. 2005).  

A absorbância foi então calculada de acordo com a Equação abaixo: 

 

Antocianinas = A x MW x DF x 10
3
 

ɛ x1 

 

A: (A520nm – A700nm) em pH 1,0 – (A520nm – A700nm) em pH 4,5; 

MW: (molecular weight) = 449,2g/mol para cianidina-3-glicosideo; 

DF: fator de diluição estabelecido; 

1: caminho ótico percorrido (cubeta do espectrofotômetro); 

ɛ: 26900, coeficiente mola, para cianidina-3-glicosideo; 

10
3
: fator de conversão de grama para miligrama. 

A concentração de antocianinas monoméricas (MA) final foi expressa em mg de 

cianidina-3-glucosídeo/g (b. s). 

 

4.2.5. Quantificação de Ácido Elágico Total 

 

A determinação de ácido elágico total foi realizada de acordo com as condições 

otimizadas por Pinto et al. (2008). Amostras previamente liofilizadas (1,5 g) foram 

extraídas com 25 mL de acetona 80%, utilizando-se Ultra-Turrax (Polytron® 

Kinematica GnbH, Kriens-Luzern, Sweden), por 1 minuto em velocidade 5, em banho 

de gelo. Os extratos obtidos foram filtrados utilizando-se papel de filtro Whatman n. 6. 

O resíduo foi re-extraído com mais duas porções de 25 mL de acetona 80%. Alíquotas 

de 2 mL do extrato obtido foram transferidas para vial, evaporadas até secagem 

completa em evaporador analítico (Organomation, Berlin, MA) e hidrolisadas com 2 

mL de TFA (ácido trifluoracético) 2N a 120ºC por 90 min. Após a hidrólise, foram 

adicionados 2 mL de álcool butílico terciário e os vials foram novamente evaporados. 

Após a secagem, foram ressuspendidos com 1 mL de metanol e filtrados em filtros de 
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polietileno com membrana PTFE (Millipore) de 0,22 μm de poro. As extrações foram 

realizadas em triplicata e a quantificação de ácido elágico total foi realizada por 

Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

 

4.2.6. Extração para Quantificação e Identificação de Flavonoides 

Quantidades de aproximadamente 2 g para as cv. de morango e 1 g para a 

framboesa e amora-preta foram homogeneizadas utilizando Ultra-Turrax (Polytron-

Kinematica GmbH, Kriens-Luzern, Suíça) em 100 mL metanol/água/ácido acético 

(70:30:5 v/v), filtradas à vácuo em funil de Buchner, utilizando papel filtro qualitativo 

de 80g/m². O sedimento foi recuperado e realizado mais duas re-extrações com 50 mL 

de metanol acidificado. Os extratos assim obtidos foram agrupados e concentrados em 

rotaevaporador (Rotavapor® 120, Büchi, Flawil, Suíca) à temperatura de 40 °C até a 

remoção do metanol para a etapa de separação em fase sólida. As extrações foram 

realizadas em duplicata. 

 

4.2.6.1. Extração de fase sólida 

A amostra livre de metanol foi passada em coluna de 1 g de poliamida (CC 6, 

Macherey-Nagel, Germany), condicionada em seringa própria de 6 mL (HPLC 

Technology) e pré-condicionada pela passagem de metanol e de água destilada. Após 

aplicação do extrato, a coluna foi lavada com água e a eluição dos flavonoides 

realizada com metanol acidificado com 0,1% ácido clorídrico (PRICE et al., 1999). Os 

eluatos assim obtidos foram secos completamente em rotaevaporador a 40 °C sob 

vácuo e ressuspendidos em metanol: ácido acético (95:5 v/v), filtrados com filtro de 

PTFE para análise por CLAE-DAD e LC-qTOF-MS/MS. 

 

4.2.7. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência –DAD 

A quantificação e a identificação parcial dos flavonoides foi realizada através 

de cromatografia líquida de alta eficiência. O cromatógrafo utilizado foi o modelo 

Infinity 1120 (Agilent), equipado com injetor automático, bomba quaternária e 

detector com arranjo de diodo (DAD), controlado pelo software próprio da Agilent. A 



41 

 

coluna utilizada foi a Prodigy 5  ODS3 (250 x 4,60 mm) (Phenomenex Ltd., Reino 

Unido) com fluxo de 1 mL/min, 25 C e a eluição sendo realizada com gradiente de 

solventes constituído por A: ácido fórmico 0,5 % em água e B: 0,5% ácido fórmico em 

acetonitrila.  O gradiente de concentração dos solventes consistiu em 8% de B no 

início, 10% em 5 min, 17% em 10 min, 25% em 15 min, 50% a 25 min, de 90% em 30 

min, 50% em 32 minutos, 8% em 35 minutos (tempo de corrida, 35 min). A corrida foi 

monitorada nos comprimentos de onda de 270 e 525 nm. A identificação dos picos foi 

realizada por comparação do tempo de retenção, quando possível, e similaridade dos 

espectros de absorção em comparação a padrões comerciais, além de espectros 

contidos na biblioteca do próprio equipamento, previamente inseridos no método. Para 

quantificação foram utilizados os padrões dos flavonoides cianidina, cianidina-3-O-

glucosídeo, pelargonidina, pelargonidina-3-O- glucosídeo quercetina-3-O-glucosídeo, 

(Extrasynthese, Genay France) e ácido elágico (Sigma, Chemical Co. St. Louis, EUA 

Extrasynthese, Genay France) (HASSIMOTTO et al.2008). 

 

4.2.8. LC-qTOF-MS/MS 

A identificação de flavonoides e outros compostos fenólicos foram conduzidos em 

aparelho de cromatografia líquida modelo Prominence (Shimadzu, Japão) acoplado ao 

espectrômetro de massas do tipo íon trap, modelo Esquire HCT (Bruker Daltonics, 

Alemanha) (LC-MS, do inglês Liquid Chromatography – Mass Spectrometry) e 

interface de ionização por electrospray (ESI, do inglês Electron spray Ionization). As 

condições de separação foram as mesmas utilizadas para a CLAE-DAD, descrito no 

item 4.2.7. O qTOF foi mantido em modo positivo para antocianinas e modo negativo 

para os demais flavonoides. O detector de massas foi programado para realizar full 

scan entre m/z 100-1000. A energia de ionização foi de 3.000-3.500 V. Os compostos 

foram identificados pela comparação do espectro de massas obtidos e a comparação 

com o de padrões comerciais e/ou dados de literatura. 

 

4.2.9. Inibição da Alfa-Glicosidase 

O ensaio foi realizado de acordo com o manual de enzima Worthington (1993), 

com algumas modificações. O extrato em diferentes diluições e volume final de 50 µL, 
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contendo 100 μL de tampão de fosfato 0,1 M (pH 6,9) com solução de alfa-

glucosidase (1 U/mL) foi incubado em placas de 96 poços a 25 ºC durante 10 minutos. 

Após pré-incubação, 50 μL de solução de p-nitrofenil-alfa-D-glucopiranósideo 5 mM 

em tampão fosfato 0,1 M (6,9) foi adicionada a cada poço. A mistura foi incubada a 25 

ºC durante 5 minutos. Antes e após a incubação, as leituras de absorbância foram 

registadas a 405 nm utilizando leitor de microplacas (Thermomax, Molecular Devices 

Co. Sunnyvale, CA) e comparadas com um controle preparado com 50 μL de solução 

tampão no lugar do extrato. As análises foram realizadas em triplicata. A atividade 

inibitória de alfa-glucosidase foi calculada como percentagem de inibição e calculada 

pela equação abaixo. 

 

% Inibição = (ΔAbs controle - ΔAbs amostra) / (ΔAbs controle x 100) 

 

A dose-resposta para acarbose, inibidor desta enzima, foi constituída com 

concentrações variando entre 20 e 140 µg/mL, e calculado o seu IC50 utilizando 

diferentes concentrações de extratos para construção da curva de calibração. Para 

avaliar a inibição deste fármaco, foi utilizado o mesmo procedimento para a inibição 

da alfa-glicosidase, no entanto na etapa inicial para o extrato, colocou-se o padrão de 

acarbose. 

 

4.2.10. Preparo dos extratos para o ensaio explante 

O extrato foi preparado segundo protocolo descrito no item 4.2.6. Os extratos foram 

secos em CentriVap (Benchtop Vacuum Concentrators).  

 

4.2.11. Animais e coleta de amostra 

 Oito camundongos fêmeas C57BL/6 de 14 semanas foram obtidas no Biotério 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo/USP. Todos os procedimentos foram aprovados pelo comitê de ética animal 

do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (CEUA-ICB/USP) 
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(Protocolo nº 115/2016). A captação de glicose e lipólise foram medidas em 

fragmentos de tecido adiposo retroperitoneal, inguinal e perigonadal (50 mg) de 

camundongos C57BL6/J mantidos à 37ºC por 2 horas em tampão Krebs-

Ringer bicarbonato (mmol/l): 118 NaCl, 4,8 KCl, 1,25 CaCl2, 1,2 KH2PO4, 1,2 

MgSO4, 25 NaHCO3, pH 7,4, contendo 2% albumina, 6 mmol/l de 

glicose, 0,2 μCi/mL 2-deoxi-D-[2,6-
3
H]-glicose, na presença e ausência de insulina  7 

mmol/L ou isoproterenol 2 uM. Acondicionados em quatro tubos de ensaio 

identificados por: 

- Basal: Krebs/ albumina/glicose/2-desoxi-D-[3 H]-glucose  

- Insulina: Krebs/albumina/glicose/2-desoxi-D-[3 H]-glucose/insulina 

- Isoproterenol: Krebs/ albumina/glicose/isoproterenol  

- Controle: Krebs/ albumina/glicose/insulina ou isoproterenol 

Os mesmos foram levados ao banho-maria à 37ºC com um tempo de incubação 

de duas horas sob agitação constante contento também o tratamento (extrato) com 2 

mg cada. Com o término do tempo de incubação, os tecidos foram lavados e 

submetidos à análise de captação de glicose e lipólise. 

 

4.2.12. Captação de glicose em tecido adiposo  

Os explantes adiposos, foram submetidos à digestão com 0,5 mL de NaOH 1M 

em banho seco por 1 hora, a 60 ºC. Ao término do tempo, coletou-se 0,4 mL e 

adicionado 1 mL de liquido de cintilação para posterior quantificação da captação de 

glicose no equipamento (1450 LSC, Couter MicroBeta, Trilux, PerkinElmer).  

 

4.2.13. Ensaio de Lipólise 

A determinação da concentração de glicerol no meio foi realizada usando o 

reagente Free Glycerol Reagent (Sigma®). Para isso 10 μL do sobrenadante descrito 

no item 4.2.11 foi incubado com 200 μL do reagente para determinação durante 15 
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min. Em seguida, procedeu-se a leitura da absorbância em 540 nm e a concentração de 

glicerol no extrato foi determinada pela média da absorção dividido pela média da 

absorção do padrão e multiplicado pela concentração do padrão em mg/mL. Esses 

valores foram normalizados pelo peso dos explantes contidos individualmente em cada 

tubo e os resultados expressos como mg glicerol/ g tecido. 

 

4.2.14. Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP). Para análise 

dos dados foi realizada Análise de Variância simples (One way ANOVA) seguida de 

teste de Tukey para comparação de médias.  O teste-t de Student’s também foi 

realizado quando necessário. As análises foram realizadas com auxílio do programa 

GraphPad Prism 5.0 (Graph Pad Software®, La Jolla, CA, EUA) sendo estabelecido p 

< 0,05 para significância estatística. A Análise de Componentes Principais (PCA) foi 

realizada através do programa R versão 3.2.2 (R Core Team, 2015), usando um pacote 

R depositado em http://CRAN.R-project.org/package=FactoMineR. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudos anteriores destacaram o alto teor de antocianinas encontrado em frutas 

vermelhas, como por exemplo, morango, framboesa e amora-preta (MCDOUGALL; 

STEWART, 2005; HASSIMOTTO, et al, 2005). Porém, a relação destas frutas na 

inibição da enzima alfa-glicosidase ainda é pouco estudada, sendo esta atividade 

relatada por Gonçalves (2008) em relação ao morango. Desta forma, estudos visando 

investigar a ação destas frutas sobre a inibição da atividade da alfa-glicosidase, assim 

como sua ação na captação de glicose e lipólise, se fazem necessários. 

 

5.1. QUANTIFICAÇÃO DE FENÓLICOS TOTAIS EM FRUTOS 

 

A concentração de fenólicos totais (FT) para as cultivares de morango (Figura 8) 

variou entre 20,69 ± 0,69 a 34,89 ± 1,25 mg AG eq/g b.s. A maior concentração foi 

observada na cv.  Oso Grande 34,89 mg AG/g b.s (A1), com concentração 30% 

inferior no tempo A2 de amostragem. Estes valores estão de acordo com o encontrado 

para a mesma cv. (230  5 mg AG/100g b.u), ou de aproximadamente 23 mg AG/g 

b.s, considerando 90% de umidade (PINTO, 2008). 

O mesmo foi observado por Aaby et al (2005), em que a concentração de FT em 

cv. de morangos variaram na faixa de 23-34 mg AG /g b.s.  Meyers et al (2003) 

destacaram as concentrações de FT encontradas em oito cultivares de morango entre 

20,2 mg AG /g b.s a 27,3 mg AG /g b.s. 

De acordo com estudo de Copetti (2010), foi observada a concentração de FT de 

161,66 mg AG/100g em cultivares de Albion e Aroras, valores esses superiores ao 

relatado por Bordignon-Júnior (2008), com a cultivar Oso Grande (153.66 mg 

AG/100g). 

Já para a cv. Toionoca apresentou concentração de FT de 27,80 mg AG/g b.s em 

A1, porém não foi possível a realização de uma segunda amostragem, uma vez que a 

safra para essa cultivar apresentou apenas um período de colheita no ano de coleta.  

Não se observou diferença significante (p<0,05) na concentração de FT nas cv. 

Camarosa e Camino Real quando comparado os dois tempos de coleta. 
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Figura 8. Conteúdo de fenólicos totais de extrato metanólico das cv. de morangos Oso 

Grande (MO), Camarosa (MC), Camino Real (MCR) e Toionoca (MT). 1 e 2 referem-

se ao primeiro e segundo tempo de amostragem, coletas no ano de 2014.  Resultados 

expressos como média ± DP. Letras diferentes representam diferença estatística entre 

as amostras (ANOVA e Teste de Tukey como post-hoc, p ˂ 0,05). 

 

A amora-preta apresentou alta concentração de FT (62,36 mg AG/g b.s) em 

A1, com redução de 60% em A2 (Figura 9). O alto teor de compostos fenólicos totais 

encontrado em amora-preta no presente estudo no tempo A1 de amostragem, foi 

superior ao reportado por diversos autores para amoras de cultivares diferentes 

encontradas nos Estados Unidos, Brasil e Itália, com valores de 19 a 49 mg AG/g b.s 

(WANG; LIN, 2000; SELLAPPAN et al., 2002; BENVENUTI et al., 2004; 

HASSIMOTTO et al., 2008; WANG et al., 2008). 

A framboesa apresentou valores similares no conteúdo de FT de 16,83 mg 

AG/g b.s e 23,73 mg AG/g b.s, para A1 e A2, respectivamente (Figura 9)  

A diferença encontrada no conteúdo de FT nos diferentes tempos de 

amostragem, para alguns frutos, já é esperado e pode ser causado por fatores 

ambientais, como solo, temperatura, estádio de maturação e outros (SILVA, 2003). 
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Figura 9. Conteúdo de fenólicos totais de extrato metanólico de amora e framboesa, 1 

e 2 referem-se ao primeiro e segundo tempo de amostragem, coletas no ano de 2014.  

Resultados expressos como média ± DP. Letras diferentes representam diferença 

estatística entre as amostras (ANOVA e Teste de Tukey como post-hoc, p ˂ 0,05). 

 

5.2. CAPACIDADE ANTIOXIDANTE 

5.2.1. Método Oxygen radical assay capacity (ORAC) 

Entre as cv. de morango, a capacidade antioxidante avaliada pelo método 

ORAC (Figura 10), a cv. Camarosa apresentou o menor valor (480 μmol Trolox eq./g 

b.s. e 595,6 μmol Trolox eq./g b.s.) nos dois tempos de amostragem (A1 e A2), 

respectivamente. Por outro lado, a cv. Oso Grande e a cv. Camino Real foram os que 

apresentaram os maiores valores de capacidade antioxidante, nos dois tempos de 

amostragem. 

Para o morango, as antocianinas estão presentes em concentrações elevadas o 

que contribui significativamente para a capacidade antioxidante total (MEYERS et al., 

2003; CAPOCASA et al., 2008; PINTO; LAJOLO; GENOVESE, 2008). Assim sendo 
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valores encontrados na cv. Oso Grande, tanto por antocianinas monoméricas quanto 

para atividade antioxidante (ORAC) mostraram uma boa correlação. 

 
Figura 10. Capacidade antioxidante de extrato metanólico de cultivares de morango. 

Cultivar Oso Grande (MO), Camarosa (MC), Camino Real (MCR) e Toionoca (MT), 

avaliada pelo método ORAC. Resultados expressos como média ± DP. 1 e 2 referem-

se ao primeiro e segundo tempo de amostragem, respectivamente, coletas no ano de 

2014. Letras diferentes representam diferença estatística entre as amostras (ANOVA e 

Teste de Tukey como post-hoc p < 0,05). 

 

A amora (Figura 11) apresentou elevada capacidade antioxidante (1.694,02 

μmol Trolox eq/g b.s.) em A1, valor este aproximadamente 3 vezes maior (p < 0,05) 

quando comparada ao A2 (653,96 μmol Trolox eq/g b.s.).  

Com exceção da amora-preta, em A1, as demais berries não apresentaram 

diferença significante na capacidade antioxidante (617,2 μmol Trolox eq/g b.s. a 839,5 

μmol Trolox eq/g, para amora-preta A2 e framboesa A2, respectivamente). 

Observou-se uma boa correlação de Pearson entre o método ORAC e o 

conteúdo de FT (r=86), porém uma baixa correlação entre o conteúdo de FT e o 

método DPPH (r=59). Wang; Lin (2000) também encontraram correlação positiva 

entre valores de capacidade antioxidante, determinados pelo método ORAC, e o teor 

total de fenólicos para amora-preta, framboesa e morango. Isto porque frutas ricas em 

antocianinas se destacam por apresentar valores elevados de capacidade antioxidante. 
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Figura 11. Capacidade antioxidante de extrato metanólico de amora e framboesa, 

avaliada pelo método ORAC. Resultados expressos como (média ± DP). 1 e 2 

referem-se ao primeiro e segundo tempo de amostragem, respectivamente, coletas no 

ano de 2014. Letras diferentes representam diferença estatística entre as amostras 

(ANOVA e Teste de Tukey como post-hoc p < 0,05). 

 

 

5.2.2. Método 2,2- diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

Os resultados de capacidade antioxidante total avaliado pelo método DPPH 

mostraram que não foi observado diferença significativa (p<0,05) entre as cv. de 

morango e entre os tempos de amostragem (Figura 12). A capacidade antioxidante 

avaliada pelo método DPPH variou entre 92,88 μmol Trolox eq./g b.s. a 130,3 μmol 

Trolox eq./g b.s. 

Resultados relatados por Copetti (2010), em que foram analisados tempos de 

amostragens diferentes em cv de morangos, foram observados também pouca variação 

quanto aos períodos avaliados, (setembro e dezembro) 1.369,21 μmol Trolox eq./100g 

b.u. e 1.101,54 μmol Trolox eq./100g b.u. 

Pinto, Lajolo e Genovese (2008), realizaram um estudo com diferentes 

cultivares brasileiras de morango, e observaram que houve variação significativa nos 



50 

 

conteúdos de antocianinas e atividade antioxidante total avaliado pelo método DPPH 

nos frutos estudados. 

 

Figura 12. Capacidade antioxidante de extrato metanólico de cv. de morangos. 

Cultivar Oso Grande (MO), Camarosa (MC), Camino Real (MCR) e Toionoca (MT), 

avaliada pelo método DPPH. Resultados expressos como média ± DP. 1 e 2 referem-se 

ao primeiro e segundo tempo de amostragem, respectivamente, coletas no ano de 

2014. Estatística entre as amostras ANOVA e Teste de Tukey como post-hoc p < 0,05. 

 

Para os resultados encontrados no método DPPH não foi observado diferença 

significante entre as amostras de amora preta e framboesa (Figura 13), com valores de 

capacidade antioxidante entre 112,7 μmol Trolox eq/g b.s. a 140,9 μmol Trolox eq/g 

b.s. 

A capacidade antioxidante apresentada por Kuskoski et al. (2005) para frutas 

foram abaixo do que observado no trabalho. A capacidade antioxidante da polpa de 

amora-preta apresenta-se superior as relatadas para polpas de uva (161,5mg de 

trolox/100g), açaí (163, mg de trolox/100g), manga (224,7mg de trolox/100g) e goiaba 

(120mg de trolox/100g), e inferiores as relatadas para polpas de acerola (1198,9 mg de 

trolox/100g), demonstrando que a amora-preta é uma fonte rica em compostos 

antioxidantes, o que é demonstrado pelo seu elevado conteúdo de compostos fenólicos 

e antocianínicos. 
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Além disso, a cianidina 3- O glucosídeo, antocianina majoritária em amora-

preta, também foi citada como responsável pela atividade antioxidante nestas frutas 

(WANG et al., 2008), e por sua eficiência em prevenir a oxidação de lipoproteínas de 

baixa densidade em humanos (SATUÉ-GRACIA et al., 1997). 

 

Figura 13. Capacidade antioxidante de extrato metanólico de amora e framboesa, 

avaliada pelos métodos DPPH. Resultados expressos como média ± DP. 1 e 2 referem-

se ao primeiro e segundo tempo de amostragem, respectivamente, coletas no ano de 

2014. Letras diferentes representam diferença estatística entre as amostras (ANOVA e 

Teste de Tukey como post-hoc p < 0,05). 

 

5.3. ANTOCIANINAS MONOMÉRICAS  

Nos últimos anos, estudos têm mostrado que as antocianinas exibem uma ampla 

gama de atividade biológica: antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e 

anticancerígena. Além disso, elas exibem uma variedade de efeitos sobre os vasos 

sanguíneos, plaquetas e lipoproteínas sendo capazes de reduzir o risco de doenças 

cardíacas (MAZZA, 2007). 

Com relação a concentração de antocianinas monoméricas nas cultivares de 

morango, foi observado que a cv. Oso Grande apresentou a maior concentração em 

ambos os tempos de amostragem (3,09 ± 0,02 e 2,24 ± 0,26 mg/g b.s em A1 e A2, 
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respectivamente) e a cv. Toionoca apresentou a menor concentração (0,63 ± 0,08 mg/g 

b.s). Estes valores são de aproximadamente 2 vezes superior ao encontrado para a cv. 

Toionoca de 0,11 ± 1,0 mg /g b.s., expresso como pelargonidina 3-glicosídeo (PINTO, 

2008). 

Quanto às antocianinas monoméricas totais quantificadas por Copetti (2010) 

observou-se que, de forma geral, não obtiveram uma variação expressiva quanto aos 

meses de colheita. A cultivar Albion apresentou a maior média, 2,8 mg cianidina 3-

glicosídeo g b.s., valor este aproximado ao encontrado neste.  

Segundo Erkan et al. (2008) foram verificadas diferenças significativas no teor de 

antocianinas totais em frutos de morangueiro, tratados com radiação ultravioleta. Em 

estudo com maçãs, foi observado que a influência da radiação solar e da temperatura 

aumentou a síntese de antocianinas na casca; analisando diferentes cultivares de 

macieiras, os resultados mais expressivos foram observados em plantas submetidas a 

maiores radiações e temperaturas próximas a 17 °C, segundo estudo de Ubi et al. 

(2006). 

 

Figura 14. Concentração de antocianinas monoméricas de extrato metanólico de 

diferentes cv. de morango.  Cv. Oso Grande (MO), Camarosa (MC), Camino Real 

(MCR) e Toionoca (MT). Resultados expressos como média ± DP. 1 e 2 referem-se ao 

primeiro e segundo tempo de amostragem, respectivamente, coletas no ano de 2014. 

Letras diferentes representam diferença estatística entre as amostras (ANOVA e Teste 

de Tukey como post-hoc p < 0,05). 
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Dentre todos os frutos avaliados, a amora-preta em A1 apresentou a maior 

concentração de antocianinas monoméricas (45,33 ± 0,39 mg /g b.s), sendo muito 

superior aos valores encontrados por Hassimotto et al. (2008) entre 11,6 a 19,4 mg 

cianidina 3-glucosídeo/g b.s.  

Por outro lado, a concentração de antocianinas para framboesa vermelha, nos 

dois tempos de amostragem foi de 2,87± 0,06 e 2,48 ± 0,04 mg/g b.s, em A1 e A2, 

respectivamente.  

O teor de antocianinas monoméricas encontrado por Ferreira et al (2010), foi 

de 1,04 ± 1,8 mg/100 g, o qual encontra-se dentro da ampla faixa de 0,67 a 2,48 mg 

cianidina 3-glucosídeo/100 g b.u, reportada para diversas espécies e cultivares de 

amoras (WANG; LIN, 2000; SELLAPPAN et al., 2002; BENVENUTI et al., 2004; 

FAN-CHIANG; WROLSTAD, 2005; HAGER et al., 2008; WANG et al., 2008). No 

entanto, valores encontrados neste trabalho em A1, foi observado bem acima do 

relatado acima. 

A variação nos teores de antocianinas descrita para a amora-preta pode-se a 

possíveis efeitos das condições climáticas da região cultivada, estágio de maturação, 

espécie e cultivar (FERREIRA, 2010).  

A principal antocianina encontrada no morango é a pelargonidina 3- O 

glucosídeo, com cianidina 3- O glucosídeo e pelargonidina 3- O rutinosídeo presentes 

em quantidades menores (CORDENUNSI et al., 2005, GIL; HOLCROFT; KADER, 

1997). Para a amora-preta e framboesa vermelha a antocianina majoritária é a 

cianidina 3- O glucosídeo (FERREIRA et al., 2010). Estas antocianinas, juntamente 

com outros compostos fenólicos no extrato podem contribuir para as diferentes 

atividades biológicas observadas para estes frutos. 
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Figura 15. Concentração de antocianinas monoméricas de extrato metanólico de 

amora e framboesa. Resultados expressos como média ± DP. 1 e 2 referem-se ao 

primeiro e segundo tempo de amostragem, respectivamente, coletas no ano de 2014. 

Letras diferentes representam diferença estatística entre as amostras (ANOVA e Teste 

de Tukey como post-hoc p < 0,05). 

 

5.4. CONTEÚDO DE ÁCIDO ELÁGICO TOTAL 

Ácido elágico é um polifenol sintetizado por múltiplas espécies de plantas, e 

pode ser encontrado em nossa dieta principalmente em frutas vermelhas. Este pode 

ocorrer na forma chamada de: livre, glicosilada, ou ligada como os elagitaninos, que 

são esterificados com glicose (TOMÁS-BARBERÁN; CLIFFORD, 2000; PINTO, 

2008). 

Os elagitaninos (ETs) são compostos fenólicos solúveis em água e de alto peso 

molecular. São ésteres do ácido hexa hidroxidifênico e um poliol, geralmente glicose, 

e o ácido quínico ou gálico, que por hidrólise ácida libera o AE, princípio de sua 

quantificação. Os ETs demonstraram atividades antioxidantes e possíveis efeitos 

antimutagênico e anticarcinogênico (WILLINER; PIROVANI; GUEMES, 2003). 

 A concentração de AE total encontrada para as cv. de morangos (Figura 16) 

variou de 1,09 ± 0,01 mg/g a 3,07 ± 0,17 mg/g, sendo a cv. Camorosa no segundo 
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tempo de amostragem (A2) com o maior valor dentre as outras (3,07 ± 0,17 mg/g).   

Valores esses 10 vezes inferior ao encontrado por Rocha (2010), sendo 16,39±1,46 

mg/kg de morango b.u. 

Hernanz et al (2007) avaliou a concentração de compostos fenólicos de 

diferentes variedades de morangos (Aromas, Camarosa, Diamante, Medina, e 

Ventana) cultivados em dois diferentes sistemas de cultivo (com e sem solução 

nutritiva); as médias foram comparadas em função da variedade e do sistema de 

cultivo. Vários compostos foram quantificados em CLAE incluindo ácido elágico e 

houve variação na concentração de 0,080 ± 2,63 a 0,043 ± 2,89 mg/g b.u. 

 

 

Figura 16. Conteúdo de ácido elágico total de diferentes cultivares de morango.  Cv. 

Oso Grande (MO), Camarosa (MC), Camino Real (MCR) e Toionoca (MT). 

Resultados expressos como média ± DP. 1 e 2 referem-se ao primeiro e segundo 

tempo de amostragem, respectivamente, coletas no ano de 2014. Letras diferentes 

representam diferença estatística entre as amostras (ANOVA e Teste de Tukey como 

post-hoc p<0,05). 

 

Em relação às outras frutas vermelhas, amora e framboesa (Figura 17) e seus 

respectivos tempos (A1 e A2), foi observada uma variação de 0,24 ± 0,01 mg/g b.s. no 

primeiro tempo de amostragem A1 e 4,39 ±0,25 mg/g b.s.  para o A2 no fruto de 
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amora-preta. Já para framboesa vermelha foi encontrado valores de 2,96 ± 0,06 mg/g 

b.s.  e 4,18 ± 0,84 mg/g b.s.  para A1 e A2 respectivamente. 

Segundo Pires (2016) foi observado o valor de 5,96 ± 0.22 mg/100 g b.s. desta 

maneira, o valor encontrado no segundo tempo de amostragem neste trabalho torna-se 

superior ao relatado no nosso trablho. No entanto a amostra amora-preta em A1, foi a 

que apresentou valor bem abaixo das outras berries deste. 

A quantidade de ácido elágico relatado por Bobinaite et al (2012) o qual 

avaliou algumas cultivares de framboesa, apresentaram uma variação de 2,0 ± 0,10 

mg/100 g b.u. a 5,5± 0,09 mg/100 g b.u. Valores próximos foram encontrados em 

outro trabalho por Bobinaitė et al (2013) sendo de 2,92±0.14 mg/100 g b.u. e 

3,41±0.19 mg/100 g b.u.  para as cultivares Glen Moy e Beglianka, respectivamente. 

 

Figura 17. Conteúdo de ácido elágico total de frutas vermelhas. Amora-preta (Amora) 

e Framboesa vermelha (Framb). Resultados expressos como média ± DP. 1 e 2 

referem-se ao primeiro e segundo tempo de amostragem, respectivamente, coletas no 

ano de 2014. Letras diferentes representam diferença estatística entre as amostras 

(ANOVA e Teste de Tukey como post-hoc p<0,05). 
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5.5. QUANTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FLAVONOIDES 

5.5.1. Identificação e quantificação de flavonoides no morango 

O perfil de flavonoides das quatro cultivares de morango está apresentado nas 

Figuras 18 e 19, e as identificações na Tabela 2. 

Os principais flavonoides identificados nas diferentes cultivares de morango, 

por CLAE-DAD e LC-qTOF-MS/MS (Tabela 2), foram as antocianinas pelargonidina- 

3-O-glicosídeo (a m/z 433) e cianidina-3-O-glicosídeo (a m/z 449), além do flavonol 

quercetina-3-O-glucosídeo (a m/z 463). Além dos flavonoides, também foi 

identificado o ácido elágico livre (a m/z 301).  

Segundo Aaby, Skrede e Wrolstad (2005) a pelargonidina-3-O-glicosídeo é 

descrita como a antocianina majoritária no morango. Os valores encontrados variaram 

de 64,3% para o cultivar Polka e 75% para o cultivar Blink.  

O mesmo foi observado por Kelebek e Selli (2011), em que a pelargonidina 3-

glucosídico foi a antocianina predominante e representava a maior proporção do 

conteúdo total de antocianinas. A quantidade de pelargonidina 3- O glucosídeo variou 

de 4,29 a 36,58 mg/100g de base úmida em cultivares de morangueiro, Seyhun e 

Camarosa, respectivamente.  

Os flavonoides presentes nos extratos foram quantificados a partir de padrões e 

os seus teores foram calculados em mg de equivalentes ao composto identificado/100 

g de b.s., e expressos na Tabela 3. 

Desta maneira observou-se que 87,2% do total de flavonoides encontrado nas 

cultivares de morango, estão as antocianinas, o que corrobora com resultados já vistos. 

Entretanto, a concentração de ácido elágico foi de 7,2% e do flavonol quercetina 

apresentou 5,6%.  

Dentre valores encontrados nas cv de morango, em relação ao pico 

predominante, pelargonidina 3- O glicosídeo, do total de antocianinas encontradas nas 

mesmas; sendo 204,97 mg/100g b.s para a cv. MO1 e 146,18 mg/100g b.s para a cv. 

MC2.  
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O segundo composto majoritário foi a cianidina-3 glicosídeo, do total de 

antocinaninas presentes nas cv de morangos; em relação a esse composto identificado 

e quantificado, 42,44 mg/100g b.s foi encontrado na amostra MC1 e 40,37 na cv. 

MO1, estes foram os que apresentaram maiores valores para tal composto. 

Tabela 2. Espectro de massas, obtido por LC-ESI-MS/MS, de compostos fenólicos 

identificados em diferentes cultivares de morango. 

Composto identificado TR (min) Pico [M+]
  
(m/z) MS/MS (m/z) 

Modo positivo     

Cianidina-3-Oglucosideo* 10.9 1 449 287 

Pelargonidina-3-O 

glucosídeo* 

12.6 2 433 271 

Pelargonidina-hexosídeo  13.3 3 433 271 

Pelargonidina-

dissacharide  

14.2 4 607 397-271 

Pelargonidina-3-O 

rutinosideo 

13.2 5 579 271 

Pelargonidina-3-O 

malonilglucosídeo 

14.7 6 519 257 

Composto identificado TR (min) Pico [M -H]¯ 

(m/z) 

MS/MS (m/z) 

Modo negativo     

Ácido Elágico* 20.6 7 301 175 

Quercetina-3-O-

glucosídeo* 

21.3 8 463 301 

*identidade confirmada com padrão comercial. TR, tempo de retenção. Picos numerados de 

acordo com as Figuras 18 e 19. 
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Pelargonidina-3- O rutinosideo e Pg 3- O malonIlglucosídeo, só foi encontrado 

na amostra MT1 com 7,36 mg/100g b.s e 1,90 mg/100g b.s respectivamente. 
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Figura 18. Cromatograma obtido por CLAE-DAD. Picos são numerados de acordo 

com as Figura A;a (cv. Toionoca), Figura B;b (cv. Camarosa). Letras maiúscula λ = 

525 nm e minúscula λ = 270 nm. 
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Figura 19. Cromatograma obtido por CLAE-DAD. Picos são numerados de acordo 

com as Figura D;d (cv. Camino Real), Figura F;f (cv. Oso Grande). Letras maiúscula λ 

= 525 nm e minúscula λ = 270 nm. 
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Tabela 3. Concentração de flavonoides em cultivares de morango 

  Amostragem 1 Amostragem 2 

 MT MC MCR MO MC MCR MO 

Cianidina-3-O-

glucosideo 

13,51 42,44 12,55 40,37 7,60 11,59 6,72 

Pelargonidina- 3-

O-glucosídeo 

51,99 19,17 23,25 204,97 146,18 83,58 74,45 

 

Pelargonidina- 

hexosídeo 

ND 33,58 ND ND 15,82 13,09 ND 

Pelargonidina-

dissacharide 

ND ND 7,97 ND ND 6,06 ND 

Pelargonidina-3-

O rutinosideo 

7,36 ND ND ND ND ND ND 

Pelargonidina- 3-

malonilglucosídeo 

1,90 ND ND ND ND ND ND 

Ácido Elágico 3,96 17,77 6,82 11,28 11,47 8,86 8,32 

Quercetina-3-O-

glucosídeo 

44,78 ND 7,77 ND ND ND ND 

Valores expressos em mg/100 g b.s. ND- Não Detectado. 

 

5.5.2. Identificação e quantificação de flavonoides presentes na amora-preta e 

framboesa vermelha 

O perfil de flavonoides de amora-preta e framboesa vermelha está apresentado 

na Figura 20, e as identificações na Tabela 4. 

As principais antocianidinas identificadas na amora-preta e framboesa foram a 

cianidina e pelargonidina, com íon molecular a m/z 287, e m/z 271, respectivamente. 
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As cianidinas identificadas incluíram cianidina-3-O-glucosídeo (pico 1) e cianidina-3-

O-rutinosídeo (pico 5) apresentando íon molecular a m/z 449 e m/z 579, 

respectivamente; a pelargonidina identificada foi a pelargonidina-3-O-glucosídeo (pico 

3) apresentando íon molecular a m/z 433. 

Foi possível confirmar-se a presença dos flavonóis kaempferol-3-O- glucosídeo 

e quercetina-3-O-glucosídeo (picos 6 e 7 respectivamente), apresentando íon 

molecular a m/z 447 e a m/z 463, respectivamente; foi detectado traços de ácido 

elágico (Tabela 3). 

Os flavonoides foram quantificados a partir de padrões e os seus teores foram 

calculados em mg de equivalentes ao composto identificado/100 g de b.s., e expressos 

na Tabela 5. 

As antocianinas descritas nos frutos de Rubus idaeus L. e Rubus fruticosos L. 

incluem a cianidina-3-soforosideo, a cianidina-3-glucosídeo, a cianidina-3-glucosil-

rutinósido e a cianidina-3-rutinosideo (MAZUR et al, 2014; BRADISH et al, 2011; 

CHEN et al, 2014). 

Observou-se que 93% do total de flavonoides encontrado em amora-preta e 

framboesa vermelha, estão as antocianinas, condizente com resultados já vistos. A 

concentração do flavonol quercetina 3- O glucosídeo e kaempferol 3- O glucosídeo foi 

de 6,97%.  

Dentre os valores encontrados nas cv de morango, em relação ao pico 

predominante, cianidina-3 glicosídeo, do total de antocianinas encontradas nas 

mesmas; sendo 17,45 mg/100g b.s para a cv. AMO em A1 e 15,41  mg/100g b.s no 

A2.  

O segundo composto majoritário foi a pelargonidina-3 O glucosídeo, do total 

de antocinaninas presentes nas cv de morangos; em relação a esse composto 

identificado e quantificado, 5,65 mg/100g b.s foi encontrado na amostra AMO em A1 

e 7,48 na cv. AMO em A2, estes foram os que apresentaram maiores valores para tal 

composto. 

Cianidina-3-rutinosideo, foi encontrada nas amostras FRAM em A1 e A2 com 

2,11 mg/100g b.s e 2,70 mg/100g b.s respectivamente. 
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Tabela 4. Espectro de massas, obtido por LC-ESI-MS/MS, de compostos fenólicos 

identificados em amora-preta e framboesa. 

Composto identificado TR (min) Pico [M+]
  
(m/z) MS/MS (m/z) 

Modo positivo     

Cianidina 3- O 

glucosídeo* 
10.0 1 449 287 

Cianidina hexosídeo 11.0 2 449 287 

Pelargonidina 3- O 

glucosideo* 
12.0 3 433 271 

Derivado de Cianidina 3- 

O glucosídeo
 
 

14.0 4 535 287 

Cianidina 3-rutinosídeo* 14.5 5 579 289 

Composto identificado TR (min) Pico [M -H]¯ 

(m/z) 

MS/MS (m/z) 

Modo negativo     

Kaempferol 3-O 

glicosídeo* 
11.6 6 447 285 

Quercetina 3-O 

glucosídeo* 
13.2 7 463 301 

Ácido Elágico* 20.6 8 301 175 

*identidade confirmada com padrão comercial. TR, tempo de retenção. Picos numerados de 

acordo com a Figura 20. 
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Figura 20. Cromatograma obtido por CLAE-DAD. Picos são numerados de acordo 

com as Figura A;a (Amora-preta), Figura D;d (Framboesa). Letras maiúscula λ = 525 

nm e minúscula λ = 270 nm. 

 

Tabela 5. Concentração de flavonoides em cultivares de amora-preta e framboesa 

vermelha. 

 Amostragem 1 Amostragem 2 

 AMO
a 

FRAM
b 

AMO
a 

FRAM
b 

Cianidina 3- O glucosídeo 17,45 6,58 15,41 7,43 

Cianidina hexosídeo 7,75 ND 6,18 ND 

Pelargonidina 3- O 

glucosideo 
5,65 3,76 7,48 2,98 

Derivado de Cianidina  ND ND 2,44 ND 

Cianidina 3- O rutinosídeo ND 2,11 ND 2,70 

Kaempferol 3-O glucosídeo 2,44 ND ND 1,49 

Quercetina 3-O glucosídeo 2,66 ND ND ND 

Ácido Elágico Tr Tr Tr Tr 

Concentração expressa como mg/100 g b.s. ND- Não Detectado. Tr- Traços. AMO
a – 

Amora-preta. FRAM
b 

-Framboesa vermelha. 
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5.6. INIBIÇÃO DA ALFA-GLICOSIDASE 

A avaliação da atividade inibitória baseia-se na ação da α-glicosidase sobre um 

substrato sintético, p-nitrofenil- α-D-glicosídeo, que ao ser hidrolisado libera o 

cromóforo p-nitrofenol (GONÇALVES, 2008). As concentrações de inibição da α-

glicosidase estão expressas na Tabela 6. 

Tabela 6 Atividade inibitória da α-glicosidase, de extratos metanólicos e em extratos 

SPE de frutas obtidas em dois períodos de amostragem no ano de 2014. 

Frutas IC50 -A1*  IC50 - A2** 
IC50 -A1* 

enriquecido 

IC50 - A2** 

enriquecido 

Morango Toianoca (MT) 1,21±0,01 - 0.088±0,02 - 

Morango Camarosa (MC) 1,77±0,03 1,59±0,01 0.093±0,02 0.092±0,01 

Morango Oso Grande (MO) 2,65±0,03 1,55±0,04 0.065±0,01 0.068±0,02 

Morango Camino Real 

(MCR) 0,50±0,06 0,46±0,02 0.057±0,02 
0.080±0,02 

Amora 0.82±0,02 0.57±0,02 0.0023±0,01 0.0021±0,01 

Framboesa 0.47±0,01 0.57±0,01 0.004±0,01 0.004±0,01 

        

*1- Primeira amostragem; **2- Segunda amostragem. Valores expressos como mg de 

fenólicos totais. 

 

Para as cv. de morangos, o valor de IC50 variou entre 0,46 ± 0,02 mg FT a 2,65 

± 0,03 mg FT. A cv. Camino Real foi a que apresentou menor valor de IC50 (0,46 mg 

FT) nos dois períodos de amostragem, seguida da cv. Toianoca (1,21 mg FT). Apesar 

da cv. Camino Real não ter apresentado maior valor de antocianina monomérica, a 

mesma dentre as cultivares foi a que mais apresentou capacidade de inibição; deste 

modo levantando a hipótese de que essa inibição possa ter sido também corroborada 

por outros compostos.  

Para os demais frutos vermelhos avaliados, a framboesa vermelha (IC50 de 0,47 

mg FT, A1) e a amora preta nos dois tempos A1 e A2 (0,82 a 0,57 mg FT, 

respectivamente). Assim sendo, acompanhando os valores encontrados para 

concentração de antocianinas monoméricas, em relação as amostras framboesa 

vermelha e amora preta; confirmando hipóteses defendidas por autores, em que frutas 

vermelhas corroboram na inibição da enzima α-glicosidase (BOATH et al., 2012). 
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Em relação aos extratos enriquecidos em polifenóis, o valor de IC50 variou 

entre 0,057 mg FT a 0,093 mg FT. Sendo a cv Camino Real (MCR) que apresentou o 

melhor potencial inibitório sobre a enzima α-glicosidase no primeiro tempo de 

amostragem (A1); no segundo tempo de amostragem (A2) entre as cv. foi a Oso 

Grande (MO) com o valor de 0,068 mg FT. 

Foi observado para os demais frutos avaliados: framboesa vermelha e amora-

preta, nos dois tempos A1 e A2, 0,0023 mg FT e 0,0021 mg FT para amora, e 0,004 

mg FT para a amostra framboesa vermelha nos dois tempos. Portanto, baseado nos 

resultados obtidos, os frutos avaliados neste, apresentaram a concentração necessária 

para inibir 50% da enzima α-glicosidase, o que sugere que a ingestão desses frutos 

possam ter efeitos benéficos referentes ao controle da glicemia.  

Estudo realizado por Pradeep e Sreerama (2015), avaliou o impacto do 

processamento térmico em grãos de milheto (Poaceae) sobre a ação antienzimática de 

seus constituintes fenólicos (ácido vanílico, ferúlico e caempferol). Constatando que 

todos os extratos se mostraram potencialmente capazes de inibir a enzima alfa-

glicosidase (IC50 = 19,21 μg/ mL) do que a alfa-amilase (IC50 = 32,59 μg/ mL).  

No presente trabalho, os constituintes fenólicos dos extratos obtidos das frutas 

vermelhas desempenham papel-chave na inibição da enzima alfa-glicosidase e, 

portanto, proporcionam efeito benéfico por favorecer a homeostase glicêmica; 

estabelecendo uma aproximação com os resultados observados por Pradeep e 

Sreerama (2015), descritos acima. 

A acarbose foi utilizada como o inibidor da atividade de alfa-glicosidase, 

utilizado como controle positivo no ensaio de inibição da enzima. Uma curva dose-

resposta foi construída com as concentrações de acarbose entre 20 e 100 μg/mL, a qual 

apresentou IC50 de 97 g/mL (Figura 20). 
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Figura 21. Curva de calibração da inibição da alfa-glicosidase pela acarbose. 

 

5.7. CAPTAÇÃO DE GLICOSE  

Fragmentos de tecido obtidos conforme seção 4.2.11 foram incubados em 1 mL 

meio de Krebs, com 0,1 μCi de U-(C14) glicose , 5,5 mM glicose e adicionados aos 

extratos  como já descrito nos itens 4.2.11 e 4.2.12. 

Dentre as amostras avaliadas, a que apresentou maior potencial de captação de 

glicose foi o extrato de Amora-preta A1 na condição estimulada, ou seja, com adição 

de insulina mais o tratamento com o extrato (Figura 22). No entanto, todas as amostras 

apresentaram resultado positivo sobre a captação de glicose superior a basal. 

Sendo assim, foi observado dentro da mesma condição basal para todas as 

amostras, que amora-preta A1, amora-preta A2 e framboesa vermelha A1 são 

diferentes do controle (p<0,05). Desta maneira, na condição basal as amostras que se 

diferiram das demais, apresentaram maior captação de glicose do que o controle, mas 

elas não diferem das outras amostras.  

Quando analisadas as amostras que foram tratadas com extratos e estimulada com 

insulina, somente a amora-preta A1 apresentou maior captação de glicose nessa 

condição (p<0,05). Ainda foi observado que somente os tratamentos com extratos de 
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morango, cv. Camino Real A1 e Oso grande A1 (MCR e MO) apresentaram diferença 

significante (p<0,05) entre as duas condições, estimulada e o basal.  

Portanto, foi possível compreender que ao utilizar a insulina para estimular a 

captação de glicose juntamente com o tratamento (extrato), esses estimularam o 

aumento da captação de glicose somente com as amostras MCR1 e MO1. 

Dentre as cv. de morango os resultados encontrados variaram de 74,12 µM a 54,36 

µM glicose/g tecido, sendo MCR1 a amostra que apresentou maior potencial de 

glicose, porém no segundo tempo de amostragem (A2) não permaneceu o mesmo 

valor, sendo de 61 µM glicose/g tecido (Figura 22). 

A cv. que também apresentou alto potencial de captação de glicose foi a morango 

Oso Grande 1 (MO1), com 65,65 µM glicose/g tecido, porém o mesmo não foi 

observado no segundo tempo de amostragem, com 54,36 uM glicose/g tecido (Figura 

22). 

Como já se sabe, a estimulação do transporte de glicose pela insulina nos 

adipócitos e nas células musculares envolve uma complexa via de sinalização 

(IR/IRS/PI3K/Akt), é primordial para estimulação da captação de glicose e síntese de 

glicogênio, iniciada pela autofosforilação do IR e terminando na translocação de um 

pool de GLUT4 a partir de estoques intracelulares para a membrana plasmática 

(SALTIEL; KAHN, 2001; WATSON; PESSIN, 2001). 

Alzaid et al. (2013), em estudo in vitro com enterócitos humanos,  observaram que 

os polifenóis de frutas vermelhas, principalmente antocianinas presentes no alimento, 

modularam a glicemia pós prandial por meio da diminuição da expressão de mRNA 

do transportador de glicose GLUT2. Conclui-se que as antocianinas podem estar 

associadas a uma menor resistência insulínica periférica e redução dos níveis de 

inflamação. 

Resultados obtidos por Huang et al. (2010), mostraram que o ácido pachímico 

(encontrado em Poria cocos) apresentou atividade estimulante mais significativa na 

captação de glicose em  células adipócitos 3T3-L1. O efeito do ácido pachímico sobre 

o perfil de expressão de transportadores de glicose em adipócitos 3T3-L1 

diferenciados também foi analisado e observou-se que o ácido pachímico induziu um 
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aumento na expressão de GLUT4, mas não de GLUT1, nos níveis de mRNA e de 

proteína (PI3K/Akt/AMPK).  

Em uma tentativa de investigar a ação do ácido palmitoleico sobre a captação de 

glicose em células adipócitos 3T3-L1 (in vitro) e camundongos (in vivo), por Bolsoni-

Lopes et al. (2014), realizaram um estudo que se mostrou positivo para captação. 

Além disso, dados indicaram que o ácido palmitoleico é um importante modulador 

positivo da captação de glicose e do conteúdo de proteína e mRNA do GLUT4, 

favorecendo a utilização de glicose celular em direção às vias de produção de energia, 

tais efeitos que parecem estar associados, pelo menos em parte, à ativação de AMPK 

(BOLSONI-LOPES et al. 2014).  

Observou-se que os tratamentos (extratos) foram capazes de aumentar a captação 

de glicose. Contudo outros estudos são necessários para elucidar os mecanismos pelos 

quais as amostras analisadas, ativam a via de sinalização (IR/IRS/PI3K/Akt/AMPK) 

desencadeando a homeostase da glicose. 

 

 Figura 22. Captação de glicose em tecido explante tratada com extrato fenólico de amora-

preta, framboesa vermelha e cv. de morangos (MT, MC, MCR e MO). Resultados expressos 

como µM glicose/g tecido (média ± SE). 1 e 2 referem-se ao primeiro e segundo tempo de 

amostragem, respectivamente, coletas no ano de 2014. Os resultados são médias ± SE (n=8). 

Letras diferentes representam diferença estatística entre as amostras (ANOVA e Teste test-t 

como post-hoc p<0,05). ANOVA representado por letra maiúscula indica diferenças 

significativas para todas as frutas e controle (basal ou estimulada) e test-t representado pela 

letra minúscula indica diferenças significativas entre basal e estimulado da mesma amostra. 
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5.8. ENSAIO DE LIPÓLISE 

Todos os extratos mostraram redução da lipólise na condição basal (ausência de 

isoproterenol), quando comparada com a condição basal do controle (não tratado). Na 

condição estimulada observou-se, um aumento da lipólise em todas as amostras, 

mesmo em concentrações de glicerol menores do que foi observado no controle 

estimulado. 

Isso pode ser decorrente de que o tratamento estimulado não induziu 

significativamente a lipólise quando foi tratado com a amostra amora-preta A1, no 

entanto com relação as outras frutas, em condição estimulada, apresentou um aumento 

da lipólise: esse aumento então, conseguiu se equiparar com a lipólise da amora-preta 

A1 em condição basal que não foi diferente da condição estimulada. 

Desta maneira foi possível observar que dentre os extratos avaliados a que 

apresentou maior potencial de ativação de lipólise foi a cv. de morango Camino Real 

A2 e A1 (MCR) com 6,41  mg glicerol/ tecido  e 5,52 mg glicerol/ tecido, 

respectivamente (Figura 23). 

Os valores encontrados para este ensaio variaram entre 6,41 a 3,84  mg glicerol/ 

tecido, sendo o menor valor para a cv. de morango MT1 (Figura 23). 

Assim como foi observado na captação de glicose, o mesmo foi encontrado na 

estimulação de lipólise para a amostra amora-preta A1 o qual apresentou 6,43 mg 

glicerol/ tecido; no segundo tempo de amostragem foi de 5,74 mg glicerol/ tecido. A 

framboesa vermelha A1 apresentou maior estimulação de lipólise de amostragem com 

valor de 6,01 mg glicerol/ tecido. 

Em estudo realizado por Bolsoni-Lopes et al. (2013), foi possível evidenciar que o 

ácido palmitoleico esteve associado com um aumento significativo na lipólise de 

adipócitos, tanto em condições basais quanto estimuladas em células diferenciadas de 

adipócitos 3T3-L1ou de camundongos C57BL/6. 

Além disso, células 3T3-L1 diferenciadas, na presença de tratamentos 

diferenciados contendo 20 e 10 mg / mL b.s de extrato de  cranberry elevou a 

liberação de glicerol para 42,7 e 24,9 nmol / mL, respectivamente, em comparação 

com os adipócitos de controle, em que a liberação de glicerol foi de 12,52 nmol / mL 

(KOWALSKA et al., 2014). No presente trabalho foi possível concluir que o extrato 

de cranberry pode agir diretamente sobre os adipócitos para inibir a lipogênese e 

estimular a lipólise. 
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Lee et al. (2009) observaram que o tratamento com diferentes concentrações (0, 1 

ou 10 μM) de chá verde, sendo o composto majoritário encontrado (-) 

epigalocatequina-3-galato (EGCG), foi capaz de diminuir o conteúdo de lípidos 

intercelulares nos adipócitos 3T3-L1 e aumentou a quantidade de glicerol liberada no 

meio, indicando a ativação da lipólise. 

Diante dos resultados encontrados, entende-se que a hidrólise dos triglicerídeos 

armazenados na célula de gordura é um fenômeno complexo envolvendo lipases, 

transportadores de membrana plasmática, proteínas de ligação a ácidos graxos e 

proteínas associadas à partículas lipídicas (LANGIN, 2006). São necessários mais 

estudos para elucidar a via detalhada e os mecanismos moleculares subjacentes para o 

efeito das cv. de morangos, amora-preta e framboesa vermelha do trabalho na lipólise. 

 

 

Figura 23 Liberação de glicerol em condições basal e estimulada por isoproterenol em 

tecido explante em amora-preta, framboesa e cv. de morangos (MT, MC, MCR e MO). 

Resultados expressos como mg glicerol/ tecido (média ± SE). 1 e 2 referem-se ao 

primeiro e segundo tempo de amostragem, respectivamente, coletas no ano de 2014. 

Os resultados são médias ± SE (n=8). Letras diferentes representam diferença 

estatística entre as amostras (ANOVA e Teste test-t como post-hoc p<0,05). ANOVA 

representado pela letra maiúscula indica diferenças significativas para todas as frutas e 

controle (basal ou estimulada) e test-t representado pela letra minúscula indica 

diferenças significativas entre basal e estimulado da mesma amostra. 
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5.9. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) DAS AMOSTRAS E 

ENSAIOS 

Para melhor entender as mudanças relacionadas à captação de glicose, lipólise e 

composição dos flavonoides, a PCA foi realizada, utilizando-se todos os resultados 

acima apresentados para todas as amostras testadas (11 amostras x 22 variáveis). Estes 

resultados podem ser encontrados na Figura 24.  

Os componentes principais com todos os resultados (PC 1 e 2) juntos explicaram 

50,8% da variância total entre as amostras e separaram as amostras testadas (Figura 

24). 

Flavonoides identificados, por CLAE-DAD, como quercetina-3-O-glucosídeo, 

pelargonidina-3-O-glucosídeo, cianidina-3-O-glucosídeo, pelargonidina-3-O-

glucosídeo isômero, pelargonidina-3- O-rutinosídeo, ácido elágico, ensaio enzimático 

(inibição α-glicosidase), metanólico e purificado, ensaio de lipólise, ácido elágico total 

(ET), contribuíram para a separação entre as cultivares de morango das demais 

amostras. Enquanto que cianidina-3-O-rutinosídeo, cianidina-3-O-glicosídeo, 

kaempferol-3- O-glicosídeo, ensaio de captação de glicose, ORAC, DPPH, 

antocianinas monoméricas (AM), fenólicos totais (FT), foram compostos principais 

que contribuíram para a separação de amora 1, amora 2, framboesa 1 e framboesa 2. 

A separação dos componentes sofreu influência dos compostos identificados pelo 

CLAE-DAD, sendo as antocianinas responsáveis por tal efeito, e puderam assim, 

influenciar positivamente com potencial inibitório sobre a enzima alfa-glicosidase.   

Sancho e Pastore (2011), descreveram a eficácia das antocianinas como 

antienzimáticos, exercendo efeitos múltiplos e simultâneos sobre as enzimas-chave 

envolvidas no gerenciamento na homeostase glicêmica. Os dados publicados sugerem 

também, que as antocianinas são capazes de diminuir a glicemia melhorando a 

resistência à insulina, protegendo as células β, aumentando a secreção de insulina e 

clivagem da sacarose. 

Tomando por base a PC 1, foi possível distinguir as cv. de morango da amora-

preta e framboesa. Da mesma forma, a amostra A1 (Amora 1)  foi separada das demais 

por um efeito de colheita, onde valores como ORAC, AM, DPPH, FT se mostraram 

com alta capacidade de correlação e também está relacionado com sua separação das 

demais amostras. 
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Melo et al. (2006) relatam que a eficiência da ação antioxidante dos componentes 

bioativos dos vegetais depende de sua estrutura química e da concentração deste 

fitoquímico no alimento. Porém sabe-se que esta concentração depende diretamente de 

fatores genéticos, condições ambientais, grau de maturação e variedade da planta. 
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Figura 24 Análise de componentes principais (PCA) para os dados referentes a amora-preta, framboesa e cv. 

de morangos (MT, MC, MCR e MO). PCA foi realizada com flavonoides identificados, por CLAE-DAD, 

ensaio enzimático (inibição α-glicosidase), metanólico e purificado, ensaio de lipólise, ácido elágico total (ET), 

ensaio de captação de glicose, ORAC, DPPH, antocianinas monomérica (AM), fenólicos totais (FT) e ensaio de 

lipólise.  As setas vermelhas indicam os ‘loadings plots’, mostrando a contribuição dos compostos para cada 

componente principal (PC 1 ou PC 2). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Resultados preliminares sinalizaram que as frutas vermelhas são boas fontes de 

compostos bioativos, com potencial efeito inibitório sobre a enzima α-glicosidase, 

portanto, com promissores efeitos benéficos sobre a saúde humana. 

Nos extratos avaliados, a cv. de morango, Camino Real, apresentou alta 

atividade de inibição sobre alfa-glicosidase. Para os demais frutos vermelhos 

avaliados, a framboesa vermelha foi a que apresentou maior atividade inibitória sobre 

essa enzima.  

Sabe-se que os polifenois atuam diretamente com os transportadores de 

glicose, assim, os extratos analisados no presente trabalho, em especial antocianinas 

identificadas, pelargonidina-3-O-glicosídeo e cianidina-3-O-glicosídeo, podem ter sido 

capazes de ratificar resultados já descritos. 

Verificou-se que os extratos tem a capacidade de inibir a lipólise, em condição 

basal e estimulada. Quando avaliada a captação de glicose observou-se que os extratos 

tem capacidade de aumentar este efeito.  

Assim, com os resultados obtidos para captação de glicose e lipólise em tecido 

adiposo explantes pode-se concluir que os extratos possuem características anabólicas; 

pois privilegiam o armazenamento de energia impedindo a lipólise e aumentado a 

captação de glicose. 
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8. ANEXOS 

Anexo I – Curva de calibração da inibição da alfa-glicosidase dos frutos em extrato 

metanólico 
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Anexo II – Curva de calibração da inibição da alfa-glicosidase dos frutos em extrato 

enriquecido 
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Anexo III – Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 

Mestrado/Doutorado 
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Anexo IV – Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais 
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Anexo V – Ficha do aluno 
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Anexo VI- Currículo Lattes 
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