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Cromatograma e espectros de massa da fração de ésteres 135

solúveis de ácidos fenólicos com atividade antioxidante da erva

doce.
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ANEXO 6 Cromatograma e espectros de massa da fração livre de ácidos 136

fenólicos com atividade antioxidante da mistura teste

ANEXO 7 Cromatograma e espectros de massa de ésteres solúveis com 137

atividade antioxidante da mistura teste.

ANEXO 8 Cromatograma e espectros de massa dos compostos fenólicos 138

presentes no extrato etéreo da mostarda

ANEXO 9 Cromatograma e espectros de massa dos compostos fenólicos 139

com atividade antioxidante presentes no extrato alcoólico da

mostarda

ANEXO 10 Cromatograma e espectros de massa dos compostos fenólicos 140

com atividade antioxidante presente no extrato aquoso da

mostarda.

ANEXO 11 Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos 141

com atividade antioxidante presentes no extrato etéreo da

canela

ANEXO 12 Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos 142

com atividade antioxidante presentes no extrato alcoólico da

canela.

ANEXO 13 Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos 143

com atividade antioxidante presentes no extrato aquoso da

canela.

ANEXO 14 Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos 144

com atividade antioxidante presentes no extrato etéreo da erva

doce.

ANEXO 15 Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos 145

com atividade antioxidante presentes no extrato alcoólico da

erva doce.
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ANEXO 16

ANEXO 17

ANEXO 18

ANEXO 19

Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos 146

com atividade antioxidante presentes no extrato etéreo da

mistura teste.

Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos 147

com atividade antioxidante no extrato alcoólico da mistura teste.

Cromatograma e espectros de massa dos compostos fenólicos 148

com atividade antioxidante presentes no extrato aquoso da

mistura teste.

Perfil lipídico do tecidos dos animais (percentual de 149

incorporação - %)





Dentro da perspectiva da utilização de compostos fenólicos como

antioxidantes naturais para minimizar os efeitos in vitro e in vivo do processo

oxidativo dos Iípides insaturados, foi realizada a monitoração dietética de

duas dietas ricas em Iípides das séries ro3 e ro6 e a suplementação de um

chá de uma mistura de especiarias, em ratos Wistar, com o objetivo de

verificar a influência dos compostos fenólicos, presentes nas especiarias,

sobre o metabolismo de ácidos graxos das séries ro3 e ro6. Extratos e

frações das especiarias mostarda, canela e erva doce foram obtidos e

tiveram suas atividades antioxidantes testadas em sistemas aquoso (co

oxidação de substratos com o uso de ácido linoléico/p-caroteno) e lipídico

(RANCIMAT) e o perfil de compostos fenólicos identificados e quantificados

por CGMS. A partir de uma mistura de especiarias, foi elaborado um chá que

foi fornecido aos animais de cada grupo dietético (ro3 e ro6). Após 45 dias de

tratamento, os animais foram sacrificados e tiveram seus tecidos coletados

para análise de TBARs e do perfil lipídico por CGMS. Todos os extratos das

especiarias apresentaram atividade antioxidante equivalente ou superior ao

BHT. Foram identificados por CGMS os ácidos fenólicos: catecol, salicílico e

caféico. Foi obtido nos tecidos dos animais que o somatório do perfil de

ácidos graxos saturados e dos insaturados apresentaram diferença entre os

grupos testes e controles. Logo, no tecido cerebral, o EPA foi incorporado

apenas no grupo ro3 que recebeu o extrato das especiarias. Já para o DHA,

do mesmo grupo dietético, os tecidos hepático e renal também

apresentaram incorporação aumentada em relação ao controle. No grupo

dietético ro6, destaca-se um aumento no percentual de incorporação do

ácido linoléico nos tecidos cardíaco e renal no grupo experimental.

Enquanto, para o ácido araquidônico, houve diferença em todos os tecidos.

Já, para os resultados da lipoperoxidação, observou-se que todos os tecidos

dos animais que receberam o extrato das especiarias apresentaram baixos

valores em comparação aos seus respectivos controles. Este estudo

também avaliou a ação de compostos fenólicos do chá da mistura das

especiarias mostarda, canela e erva doce sobre as enzimas lipoxigenase e

cicloxigenase. O extrato da mistura das especiarias a 100 e 200 ppm foi

Resumo xxiii
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adicionado no meio de reação contendo o substrato e a enzima Iipoxigenase

1B da Sigma com 112.000 und/mg. A cicloxigenase foi obtida de vesículas

seminais de carneiro e seguiu-se o mesmo protocolo de atividade para a

lipoxigenase. Indometacina foi o inibidor utilizado como controle positivo da

reação. Observou-se que a 200 ppm, como na concentração do chá

(0,02%), a lipoxigenase foi inibida em aproximadamente em 90%. Já para a

cicloxigenase, o extrato a 200 ppm resultou numa média de 75% de inibição

da atividade da enzima, enquanto que a indomentacina apresentou uma

média de 77% de inibição. A absorção aparente do chá das especiarias

indicou que os fenólicos presentes na mistura foram absorvidos em média

de 75%. O estudo histopatológico dos intestinos delgados dos animais não

apresentou nenhuma diferença na área de absorção entre o grupo

experimental e o controle. Estes dados sugerem, portanto, um efeito

antioxidante das substâncias fenólicas identificadas nas especiarias sobre os

ácidos graxos das séries 003 e 006, podendo agir diretamente: (1) no alimento

(óleo), (2) com modificação do perfil lipídico, (3) proteção quanto à oxidação

de tecidos e (4) inibição das enzimas da biossíntese dos eicosanóides.
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Considering the perspective for the use of phenolic compounds as natural

antioxidants to minimize in vitro and in vivo effects of oxidative processes on

unsaturated lipids, this work monitored Wistar rats fed with two diets rich in

co3 and co6 polyunsaturated lipids, supplemented with tea made from a blend

of spices. The objective of the work was to study the influence of phenolic

compounds present in spices on the metabolism of co3 and co6 fatty acids.

Extracts and fractions of mustard, cinnamon and anise were obtained and

had their antioxidant activity tested in aqueous (co-oxidation of substrates

using linoleic acid/f3-carotene) and lipidic systems (RANCIMAT). Their

phenolic compounds profile was determined and quantified using CGMS.

The rats of each diet group (co3 and co6) were given tea made from a blend of

spices and sacrificed after 45 days. Their tissues were then collected and

analyses of TBARS and lipid profile were performed using CGMS. Ali the

extracts of spices showed equal or higher antioxidant activity than BHT. The

following phenolic acids were identified using CGMS: cathecol, salicilic and

cafeic. It was observed that the total amount of the profile of saturated and

unsaturated fatty acids in the rat tissues were different in the test group and

the control group. In brain tissue, EPA was found only in the co3 diet group

which was given the tea. Concerning DHA, liver and kidney tissues of the

same diet group showed higher concentrations than the control group. In the

co6 diet group, an outstanding increase of Iinoleic acid in cardiac and kidney

tissues was found. Concerning the arachidonic acid, a difference in

concentration was observed in ali tissues. Ali the tissues from rats given the

tea presented a lower levei of lipid peroxidation than their respective control

groups. The present research also evaluated the action of phenolic

compounds found in the tea made from the blend of mustard, cinnamon and

anise on the enzymes Iipoxygenase and cycloxygenase. The extract of the

blend of spices, in the concentrations of 100 and 200 ppm, was added to the

substrate and Sigma lipoxygenase 112.000 units/mg. Cycloxygenase was

obtained from sheep seminal bladders and underwent the same protocol as

lipoxygenase. Indomethacin was the inhibitor used as the positive control of

the reaction. It was observed that in the concentration of 200 ppm (that is
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0.02%, the same concentration as in the tea), lipoxygenase presented an

average 90% inhibition. The extract of cycloxygenase 200 ppm presented

75% inhibition of the enzyme activity, while indomethacin presented an

average 77% inhibition. It was found that around 75% of the phenolic

compounds present in the tea made from the blend of spices were absorbed,

thus leading to the conclusion that apparent absorption of the tea took place.

Histopathologic examinations on the small intestines of the rats did not reveal

any difference in the absorption area between the experimental and the

control groups. Such results suggest therefore an antioxidant effect of the

phenolic substances identified in the spices on the ro3 and ro6 fatty acids, this

effect being possible directly (1) on the food (oil) , (2) modification of the

profile fatty acids, (3) oxidation protection tissues and, (4) inhibition of

enzymes of eicosanoids biosinthesys.
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Introdução

1. Introdução

Dentre os produtos finais da digestão lipídica estão os ácidos graxos.

Quando não oxidados, estes são incorporados nas células, podendo atuar

direta ou indiretamente nas diversas funções celulares como:

permeabilidade celular, atividade de enzimas teciduais, transporte e função

de receptores associados à membrana que controlam o fluxo de nutrientes e

metabólitos e, ainda, podendo agir sobre a interação célula-célula,

responsividade celular, sobre os mediadores químicos e hormônios.

Os mecanismos de resposta celular estão relacionados à fluidez da

membrana, a qual é modulada pela quantidade e pelo conteúdo de ácidos

graxos da dieta. Os ácidos graxos insaturados aumentam a fluidez e a

permeabilidade das membranas celulares, estando o seu metabolismo

associado à dessaturação, alongamento e oxigenação da sua estrutura.

Os processos enzimáticos de alongamento e dessaturação dos ácidos

graxos ocorrem na fração microssomal do tecido hepático e envolvem quatro

enzimas dessaturases: ~9, ~6, ~5 e ~4. Estas enzimas estão relacionadas

com as três maiores famílias de ácidos graxos insaturados: 009 (ácidos

oléico), 006 (Iinoléico) e 003 (a-linolênico). Sendo que a enzima ~6

dessaturase é a chave da reação de dessaturação destes ácidos graxos, a

via metabólica que esta enzima atuará é modulada pelo tipo e quantidade de

ácido graxo oferecido na dieta; visto que os ácidos graxos das séries 009, 00,

e 003 competem entre si pela mobilização da ~6 dessaturase.

Como resultado dos processos de dessaturação e alongamento dos

ácidos graxos oléico, linoléico e a-linolênico nas células, ocorre a formação

de eicosanóides (prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos) que são

substânci9s biolo~icamente ativas e que desempenham diversas funções

biológicas no meio onde são produzidas mesmo quando presentes em

pequenas concentrações.



o uso de antioxidantes é uma das maneiras mais eficientes utilizadas

para minimizar os danos ocasionados pelas substâncias decorrentes da

peroxidação lipídica. Estas substâncias, quando presentes em pequenas

concentrações, devem ser capazes de inibir ou bloquear a cadeia oxidativa,

minimizando os danos que os produtos da oxidação causam nos tecidos.

Certas especiarias e extratos de especiarias contêm componentes

com atividade antioxidante; este fato é decorrente da aplicação destas em

diferentes preparações culinárias para intensificar as características

organolépticas, aumentar a aceitabilidade e, principalmente, melhorar a

estabilidade oxidativa de produtos alimentícios. Os componentes

responsáveis pela estabilidade oxidativa têm sido identificados em várias

Várias alternativas dietéticas vêm sendo estudadas com o objetivo de

regular o metabolismo lipídico nas células. Antioxidantes naturais, como

compostos fenólicos de especiarias, podem exercer funções fisiologicamente

importantes, modulando a atividade da cicloxigenase e lipoxigenase. Desta

forma, tanto o consumo dietético de ácidos graxos polinsaturados das séries

003 e 006, e o consumo de antioxidantes naturais, como especiarias ricas em

compostos fenólicos, podem apresentar uma relação dose-dependente no

metabolismo destes ácidos graxos polinsaturados.

2Introdução

Um dos intermediários da dessaturação e alongamento do ácido

linoléico (006) é o ácido araquidônico. Por outro lado, o ácido a-linolênico

(003) possui como intermediário o ácido eicosapentaenóico (EPA). As

enzimas cicloxigenase e Iipoxigenase participam do processo de conversão

destes intermediários aos eicosanóides. Dependendo da via utilizada são

produzidos os eicosanóides da série 2 (00) ou da série 3 (003). A quantidade

dos eicosanóides produzida é influenciada pela disponibilidade dietética dos

ácidos graxos linoléico e a-linolênico, bem como pela atividade das enzimas:

~6 dessaturase, fosfolipase A2, cicloxigenase e lipoxigenase. Esta última,

por sua vez, pode ser inibida por antioxidantes limitando, assim, a formação

dos eicosanóides pró-inflamatórios.
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especiarias, tais como: alecrim, sálvia, tomilho, cravo-da-índia, dentre outras.

Esta propriedade antioxidante é devida principalmente à presença destes

compostos fenólicos (MADSEN e col, 1996).

Com o aumento da restrição do uso em alimentos de antioxidantes

sintéticos, tais como: o hidroxitolueno butilado, o hidroxianisol butilado, o

terciobutil hidroquinona e o gaiato de propila, tem aumentado o interesse na

pesquisa de substâncias naturais com atividade antioxidante, incluindo as

especiarias. Nos últimos 10 anos, tais extratos têm sido utilizados, pela

indústria, como antioxidantes. A restrição dos antioxidantes sintéticos está

relacionada, principalmente, ao seu efeito tóxico (BARLOW, 1990).

A presente pesquisa foi configurada tendo, como hipótese de

trabalho, que compostos fenólicos de especiarias atuam sobre os ácidos

graxos polinsaturados das séries (03 e (06 por ação antioxidante e por efeito

inibitório de enzimas da biossíntese dos eicosanóides. Dentro da perspectiva

da utilização de compostos fenólicos como antioxidantes naturais para

minimizar os efeitos in vitro e in vivo do processo oxidativo dos Iípides

insaturados, foi realizada a monitoração dietética de duas dietas ricas em

Iípides polinsaturados das séries (03 e (06 em ratos Wistar, recém

desmamados, verificando a incorporação dos Iípides em diferentes tecidos,

como também a influência da suplementação de um extrato rico em

antioxidantes sobre o metabolismo lipídico.





2.2. Objetivos específicos

~ Avaliar os efeitos antinutricionais da suplementação com o chá das

especiarias sobre a morfologia intestinal dos animais.

Avaliar a atividade antioxidante dos compostos fenólicos das

especiarias mostarda, canela e erva doce no metabolismo de ácidos graxos

polinsaturados das séries m3 e m6.
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~ Avaliar o potencial antioxidante das especiarias mostarda, canela e erva

doce, isolada e conjuntamente.

~ Avaliar a influência dos compostos fenólicos presentes nas especiarias

sobre o metabolismo lipídico e a regulação (enzimas) da biossíntese dos

eicosanóides.

2. Objetivos

Objetivos

2.1. Objetivo geral





Os Iípides dietéticos são nutrientes essenciais à vida, assim como as

proteínas, os carboidratos, as vitaminas, os minerais e a água.

Os Iípides podem ser de origem animal ou vegetal. Eles são

constituídos principalmente de triglicerídeos, mas também contêm

componentes como os esteróis, os fosfolípides, os glicolípides e outras

substâncias. Além de atuar na determinação das características

organolépticas do alimento, estes componentes também podem

desempenhar importantes atividades biológicas (VIOLA, 1997).

Além de apresentarem elevado aporte energético, os Iípides têm

outras funções importantes: estão presentes nos fosfolípides dos tecidos das

membrana celulares, das lipoproteínas, que são as responsáveis pelo

transporte dos Iípides no sangue, e como precursores de hormônios. Os

Iípides também são essenciais para o transporte das vitaminas lipossolúveis

(A, O, E, K) e, quando fazem parte do regime alimentar, contribuem para o

sabor dos alimentos que, de outra forma, seriam impalatáveis (VIOLA,·

1997).

5

3.1. Lípides em alimentos e nutrição

3. Revisão Bibliográfica

Revisão Bibliográfica

A primeira indicação de Iípides dietéticos como constituinte essencial

na alimentação para crescimento de animais foi apresentada em 1918 por

ARON, o qual propôs a manteiga como um alimento que apresentava uma

propriedade nutricional que não poderia ser fornecida por outros alimentos.

Este trabalho sugeriu que o fator nutritivo inerente à gordura dietética foi

devido a sua contribuição energética. Todavia, BURR e BURR (1929),

publicaram uma série de trabalhos versando sobre a "nova doença carencial

produzida pela exclusão rígida de gordura dietética". Eles estudaram a

hipótese de que animais homeotérmicos, em geral, não sintetizam

quantidades apreciáveis de certos ácidos graxos. Esta hipótese foi reforçada
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com outros estudos, também de BURR e BURR (1930), onde estes

pesquisadores adicionaram aos seus estudos anteriores a discussão de que

o consumo de ácido linoléico, quando sozinho, poderia reverter todos os

sintomas de deficiência de uma dieta livre de gordura; apresentando, assim,

o conceito de essencialidade para o ácido linoléico (C18:2 (06). Este estudo

pioneiro também indicou que, somando-se às escamações visíveis da pele,

animais com deficiência de ácido linoléico também aumentaram a perda de

água através da pele. Neste mesmo trabalho, os autores reconheceram os 2

maiores defeitos que têm sido associados com deficiência de ácido linoléico

em biologia cutânea: hiperproliferação epidérmica e aumento da

permeabilidade da água na pele (ZIBOH, 2000).

A maioria dos ácidos graxos em alimentos são de cadeia linear com

número par regular de átomos de carbonos. Alguns ácidos graxos, tais como

ácidos graxos de ramificações hidroxi, cíclicas e ímpares, também são

encontrados, em menor quantidade, em alimentos de origem animal,

podendo também ocorrer como uma consequência da ingestão, ação

microbiana ou contaminação.

o comprimento da cadeia carbônica dos ácidos graxos em alimentos

é altamente variável (C2-C26); contudo, na maioria das vezes, os ácidos

graxos são C16, C18, C20 e C22.

Os ácidos graxos insaturados usualmente apresentam-se na posição

eis, porém, podem existir na forma trans, especialmente em ocorrência

natural de suprimentos microbianos e óleos comercialmente processados.

Estes ácidos graxos isoméricos são formados durante o processo de

hidrogenação (industrial ou no rúmen de animais). Bem mais comum, os

ácidos graxos polinsaturados usualmente apresentam carbonos metilênicos,

embora conjugados e outras formas existentes (PERKINS, 1991; KING,

1996; PADOVESE, MANCINI-FILHO, 2002).
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Os ácidos graxos, unidade fundamental dos Iípides, ocorrem em

maior frequência com 16 e 18 átomos de carbonos. Na tabela 1,

apresentam-se alguns destes Iípides dietéticos.

TABELA 1- Principais ácidos graxos em alimentos, sua nomenclatura, tamanho da cadeia e
fontes
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Além de aumentar a fluidez da membrana, os fosfolípides

polinsaturados também estão envolvidos na ativação das enzimas ligadas à

Ácidos graxos polinsaturados de cadeias longas são de grande

importância biológica porque são parte da composição dos fosfolípides de

membranas, onde são ácidos graxos verdadeiramente funcionais. Eles são

também precursores de prostaglandinas, substâncias hormonais envolvidas

em diversas atividades biológicas importantes, como a agregação

plaquetária (VIOLA, 1997; ZIBOH, 2000).

8Revisão Bibliográfica

Especificamente, os ácidos graxos polinsaturados de cadeias longas,

pertencentes à série 003, são fundamentais para o desenvolvimento do

cérebro e da retina. Eles também são abundantes no esperma e testículos e

definitivamente têm implicações funcionais. Ao regular a fluidez da

membrana do neurônio, eles permitem a ocorrência dos processos

bioquímicos envolvidos na iniciação e difusão dos impulsos elétricos e a sua

transmissão sináptica (ZIBOH, 2000; VIOLA, 1997).

Os ácidos graxos polinsaturados de cadeias longas são formados

pelo alongamento e dessaturação de seus homólogos C18 (ácido linoléico e

a-linolênico). No entanto, eles também podem estar presentes, na

alimentação, como exemplo, em produtos de origem marinha. Quando eles

são insuficientes na dieta o organismo tem que sintetizá-los a partir de seus

homólogos de maior número de carbonos, conquanto que não exista

desequilíbrio nas proporções no regime alimentar entre as diferentes séries.

Um excesso de ácido linoléico compete pelas dessaturases e as extrair do

ácido a-Iinolênico, tendo como possível consequência uma baixa produção

de ácido eicosapentaenóico (VIOLA, 1997; ZIBOH, 2000). Por esta razão

recomenda-se manter uma proporção 6:1 - 10:1 entre a séries 006 e 003,

sendo esta proporção usualmente encontrada no azeite de oliva (VIOLA,

1997). A figura 1 apresenta efeitos dos constituintes dietéticos lipídicos

polinssaturados originados de óleos vegetal (ácido linoléico) e de peixe

(ácido a-linolênico) e, por consequência, a formação de eicosanóides de

resposta inflamatória.
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própria membrana. O transporte de elétrons na cadeia respiratória

aparentemente também é influenciado pela sua presença na crista

mitocondrial. Além disso, as Iipoproteinas que transportam os Iípides no

sangue contém uma quantidade predominante de ácido linoléico e de ácido

araquidônico em sua estrutura fosfolipidica. Os ácidos graxos polinsaturados

também exercem um efeito positivo sobre o metabolismo do colesterol, ao

estimular a internalização do colesterol nas células, diminuindo seus níveis

plasmáticos.
o óleo de prímula

l PGE"PGF"PGO, )
trIriloxfWlO A e PGI, ,

A
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(CI8:2 n6)
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FIGURA 1 - Esquema de um cenário especulativo da possibilidade dos efeitos atenuantes dos ácidos graxos
polinsaturados e metabólitos dos óleos de vegetais e peixe pela geração dos leucotrienos pro-inflamatórios do
ácido araquidOnico. A via A ilustra as transformações metabólicas da ingestão dietética do óleo de soja, o qual é
rico em ácido linoléico. Isto mostra a dessaturação e alongamento in VNo do ácido linoléico ao ácido araquidônico,
seguido da tipoxigenação (pela 5-lipoxigenase) para leucotrienos pr<rinflamatórios. particularmente o LTB" pelas
células polimorfonudeares. Ácido araquidõnico é também metabolizado pela 15-tipoxigenase ao ácido
hidroxieíc05atetraen6ico (l!>-HETE), o qual exerce atividade antiflamatória na pele (TERNOWITZ, 1988)_ A via B
ilustra o elogamento do ácido a...Jinolênico dietético, um constituinte do óleo de primula, para o ácido dihomo
linolênico, seguido da lipoxigenação (pela 15 lipoxigenase) para o ácido 15-hidroxieicosatrienóico (15-HETrE) e a
cicloxigenação para prostaglandina El . A via C ilustra a lipoxigenação (pela 15 lipoxigenase) do ácido
eicosapentaenóico dietético para 15-hidroxieicosapentaen6ico (25-HEPE) e a Iipoxigenação para o leucotrieno
LTB. (pela 5 Iipoxi9enase).

FONTE: ZIBOH, 2000.
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Em consequência da modulação da composição de membrana frente

a presença de ácidos graxos polinsaturados de cadeia longa (VITALE e

BROITMAN, 1981; PRYOR, 1982; SALMOND e col, 1986), destacando-se

as seguintes propriedades: 1) excesso de fluidez da membrana permitindo,

assim, a maior facilidade de penetração dos agentes cancerígenos; 2)

anomalia das enzimas da membrana; 3) redução da atividade do f3-caroteno

e da vitamina A; 4) aumento da liberação de colesterol e de sais de bílis no

intestino; 5) aumento dos receptores hormonais na glândula mamária; 6)

aumento de peroxidação lipídica.

3.2. Ácidos graxos (03 e (06

Ácidos graxos polinsaturados consistem de duas famílias de ácidos

graxos: ro6 e ro3, distintos pela localização da primeira dupla ligação contida

na molécula a partir do grupo metiI terminal do ácido graxo (figura 2). O

ácido linoléico pertence a família dos ácidos graxos ro6 e o ácido a-linolênico

pertence aos ácidos graxos ro3. Estes ácidos graxos polinsaturados não

podem ser sintetizados pelo organismo humano. Eles são ácidos graxos

essenciais que devem ser obtidos na dieta. Ambas as famílias encontram-se

amplamente distribuídas na natureza. Ácido Iinoléico é encontrado em

sementes de muitas plantas, com a exceção do coco, cacau e palma. Já o

ácido a-Iinolênico está largamente presente no c1oroplasto de vegetais

verdes frondosos, ao invés de sementes, com a exceção de semente de

linhaça. Algumas amêndoas, como as nozes inglesas, são muito ricas em

ácido a-linolênico (SIMOPOULOS, 1996), como também o óleo de peixe,

fonte desse Iípide (ZIBOH,2000).

No corpo humano, os ácidos graxos essenciais são metabolizados na

forma de ácidos graxos de cadeia longa com 20 a 22 átomos de carbono,

aumentando tanto o tamanho da cadeia, bem como a insaturação, por

adição de duplas ligações extras na extremidade carboxil terminal da

molécula do ácido graxo. Pelo uso de material marcado radiotivamente, tem
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FIGURA 2 - Estrutura dos ácido graxos polinsaturados, das séries 0)3, ro6 e 0)9.

11

CH 3'\ A
~ Ácido oléico/\. /\ /='\ A A A /COOH

uma ligação dupla
"monoinsaturada"

(C18:1 n9)

Ácido linoléico
duas duplas ligações

6 9 COOH "polinsaturada"
(C18:2 n6)

Ácido a-linolênico

CH 3'\
3 6 9 três duplas ligações

/=\ j"="\ ~ /\ A A /COOH "polinsaturadas"
(C18:3 n3)

Revisão Bibliográfica

sido mostrado que o ácido linoléico é metabolizado para ácido araquidônico

(AA), e ácido a-linolênico para ácido eicosapentaénoico (EPA) e ácido

docosahexaenóico (DHA).

o AA é encontrado predominantemente em fosfolípides de animais

alimentados com grãos e o EPA e o DHA, em óleo de peixe (particularmente

ácidos graxos de peixes e algumas algas). Ácidos graxos (06 e (03

competem pela ação de enzimas, mas ambas, a ~5 e a ~6 dessaturases,

preferem ácidos graxos (03 e (06. Contudo, concentrações aumentadas de

ácidos graxos ro6 na alimentação, como são observadas na dieta americana,

interferem no metabolismo do ácido a-linolênico para a síntese de EPA e

DHA. A atividade da enzima ~6 dessaturase pode diminuir com a idade.

Crianças prematuras possuem limites na capacidade de síntese de EPA e

DHA do ácido a-Iinolênico, como também alguns indivíduos hipertensos e

alguns diabéticos (SIMOPOULOS, 1996).

Os ácidos graxos a-linolênico (ro 3) e linoléico (ro 6) e seus derivados

de cadeia longa são componentes de plantas e membranas de células

animais e estão seletivamente distribuídos ao longo das classes de Iípides

de células de mamíferos e pássaros. O ácido linoléico é encontrado,
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O processo de hidrogenação apresenta um outro problema: não

somente diminui o ácido a-linolênico, como também apresenta um aumento

de ácido graxos trans. Este fato tem demonstrado que os ácidos graxos

trans levam ao acréscimo nas concentrações de colesterol sérico. Em outras

palavras, ácidos graxos trans aumentam a LDL (Iipoproteína de baixa

densidade) e diminuem a HDL (Iipoproteína de alta densidade). Segundo o

autor, concentrações de AA em carcaças de animais que consumiram grãos

largamente, em triglicerídeos, ésteres de colesterol, e somente em pequenas

quantidades nos fosfolípides. O EPA está presente nos fosfolípides e em

ésteres de colesterol e em pequenas quantidades de triglicerídeos. O DHA

também encontra-se em fosfolípides. O córtex cerebral, a retina, os

testículos e os esperma de todos os mamíferos, incluindo seres humanos,

são, em particular, ricos em DHA. Seres humanos podem obter EPA e DHA

diretamente de dietas ricas em peixe e óleo de peixe, também, sintetizá-los a

partir do ácido a-linolênico. No período Paleolítico uma parcela significativa

da população pode ter buscado uma alimentação com quantidades iguais de

006 e 003 e poucas quantidades de ácidos graxos saturados, segundo

estudos de estimativas de SIMOPOULOS (1996).

As dietas atuais são ricas em grande quantidades de 006, devido ao

aumento da oferta na produção de óleos para cocção, os quais são obtidos

de sementes, tais como: milho, girassol, algodão e entre outras. A produção

em larga escala de óleos vegetais passou a ser mais eficiente e econômica

devido ao uso mais intenso de solventes no processo de extração de óleos

de sementes, que aumentou após a " Guerra Mundial. O processo de

hidrogenação também contribuiu para o aumento na quantidade de ácidos

graxos 006 e para a diminuição de ácidos graxos 003. Por exemplo, a

hidrogenação seletiva parcial de óleo de soja reduziu o conteúdo de ácido

a-linolênico, aumentando a concentração de ácido linoléico; a hidrogenação

do óleo de soja visou à diminuição da concentração de ácido a-linolênico,

pois este é muito susceptível ao processo de oxidação (SIMOPOULOS,

1996).

12Revisão Bibliográfica
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ricos em ácidos graxos 006, apresentaram-se elevadas. Assim, estima-se

que a ingestão dietética de ácido araquidônico seja em torno de 200 a

1000mg/d, para o EPA de 46 mg/d e para o DHA de 78 mg/d. Pássaros e

animais do campo que se alimentam com plantas demonstraram apenas

3.9% de ácidos graxos polinsaturados em suas carcaças. Apesar desta

pequena concentração, apresentam em torno de 5 vezes mais ácidos graxos

polinsaturados por grama do que o encontrado em gado doméstico. A carne,

proveniente de animais, obtida sob condições modernas de pecuária, possui

pequena quantidade de ácido a-linolênico. Por outro lado, veados que vivem

com uma dieta rica a base de musgos contêm mais ácidos graxos 003 (ácido

linolênico) em seus tecidos. Estes fatos refletem a importância da ingestão

desses nutrientes essencias como fator de expressão tecidual (VIOLA,

1997).

A razão de 006/003 tem mudado em outros alimentos, devido à

pecuária e pscicultura modernas e ao fato de que pessoas nos Estados

Unidos e oeste Europeu, que refletem sua cultura no mundo, não ingerem

plantas silvestres ou ervas frescas e se alimentam de um número limitado de

vegetais cultivados. Peixes de aquacultura contêm menos 003 e mais 006 do

que é encontrado nos rios de campos (SIMOPOULOS, 1996,

SIMOPOULOS,1992). Inclusive galinhas em condições livres produzem ovos

ricos em ácidos graxos 003, enquanto galinhas alimentadas com técnicas

modernas apresentam uma produção de ovos com concentrações menores

de ácidos 003. Os ovos de galinhas criadas em condições livres têm uma

razão de 006/003 de 1:3, em contrapartida, aos ovos padrões da USDA, cuja

mesma razão é de 19:4 (SIMOPOULOS, SALEM, 1986).

Um crescimento no consumo relativo do ácido linoléico e AA, devido

ao aumento na produção de óleos vegetais, tem ocorrido desde o início do

século XX e contribue com a diminuição dos ácidos a-linolênico, EPA e

DHA. Antes de 1940, crianças eram alimentadas com óleo de fígado de

bacalhau como fonte de vitamina A e D. O consumo de óleo de fígado de

bacalhau foi drasticamente diminuído desde que estas vitaminas foram



Revisão Bibliográfica 14

sintetizadas. Hoje, a ingestão do ácido linoléico e do ácido araquidônico é

muito maior do que ai quantidage necessárifl para hU"lanos. A razão de

006/003 de suprimentos animais e vegetais foi aproximadamente 1, durante o

periodo de evolução, quando o perfil genético foi programado em resposta a

estas influências dietéticas (LEAF, WEBER, 1987). De fato, o Homo sapiens

tem seu aparecimento por volta de 40.000 anos atrás e a constituição

genética humana tem permanecido relativamente a mesma. Apesar de a

agricultura produzir modificações na dieta aproximadamente 10.000 anos

atrás, adventos recentes, a Revolução Industrial, por exemplo, contribuiram,

particularmente nos últimos 150 anos, para a ocorrência de substituições da

gordura total e de vários ácidos graxos (figura 3). Esta rápida troca é

caracterizada pelo aumento no consumo da gordura saturada de

suprimentos animais e ácidos graxos trans da hidrogenação de óleos

vegetais, ocasionando um acréscimo de 006 e uma diminuição de 003,

desbalanceando, à razão de aproximadamente 1 para 20-25/1. A ingestão

ótima de 18:3 003 é estimada em 800 a 1100 mg/d e de EPA e de DHA, 300

a 400 mg/d (GALLI e SIMOPOULOS, 1989, SIMOPOULOS, 1996).
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FIGURA 3 - Esquema relativo dos diferente percentuais de ácidos graxos e as possiveis trocas
no processo da indústria alimenlicia, envolvendo a engorda dos animais e a hidrogenação dos
ácidos graxos (LEAF e WEBER, 1987).

A discussão acerca da quantidade dietética dos ácidos graxos

polinsaturados de cadeia longa está presente em grandes centros de

pesquisas sobre nutrição e alimentação. Há fatos que reforçam essa
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FIGURA 4 - Ácidos graxos dietéticos e seu destino metabólico após a ingestão (JAMES, 2(00)

discussão, ou seja, é sabido que na dieta do Ocidente, já citada

anteriormente, consome-se 20 a 25 vezes mais Iipides da série m6, do que

<03 (SIMOPOULOS, 1991). Esta abundância é justificada pela presença do

ácido Iinoléico em grandes concentrações na soja, no milho, no açafrão e no

girassol. Em contraste, há baixa ingestão do seu homólogo, o ácido u

linolênico (figura 3), presente em vegetais verdes, canola e linhaça como,

também, em óleo de peixe. A concentração desta ingestão acarreta na

formação de eicosanóides, principalmente prostaglandinas de séries

distintas, decorrentes ora da conversão do ácido Iinoléico ao ácido

araquidônico, ora do ácido u-linolênico ao ácido eicosapentaenóico. Por

outro lado, existe o ácido oléico, ácido graxo não essencial, que também é

consumido em quantidades substanciais na dieta ocidental. A partir deste

ácido graxo forma-se o ácido eicosatrienóico, por meio de enzimas de

dessaturação e alongamento (figura 4), que podem competir com os ácidos

graxos Iinoléico e u-linolênico.
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3.3. Eicosanóides
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Os ácidos graxos 0)3 e 0)6 competem entre si pelas enzimas L\5 e L\6

dessaturases. Há inclusive um aumento na competição nos níveis de ácido

araquidônico e metabólitos do EPA. Ambos os precursores destas

substâncias consistem de 20 átomos de carbono e são conhecidos como

eicosanóides (prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos) (figura 4). O

AA é o precursor das duas séries de prostanóides (prostaglandinas e

tromboxanas) e de 4 séries de leucotrienos, onde o EPA e o DHA são

precussores dos prostanóides da série 3 e leucotrienos da série 5. Há plena

evidência indicando que o consumo de ácidos graxos essenciais tem um

efeito significativo na produção e distribuição de prostanóides e leucotrienos

(WILLlS, 1981; SIMOPOULOS, 1996; JAMES, 2000).

Em 1978, dois conceitos importantes na formação de eicosanóides

foram apresentados: (1) MONCADA e VANE mostraram que a parede

vascular poderia utilizar endoperóxidos relacionados com a aderência de

plaquetas para a formação de prostaciclinas; e, (2) DYERBERG e col

propuseram que apenas o EPA de peixe ou óleo de peixe poderia, por meio

da formação de análogos ativos de prostaciclinas, PGb, mais tromboxanos,

T~, produzir um estado antitrombótico e agir como protetor contra a

doenças cardiovasculares (SIMOPOULOS, 1996).

Prostaglandinas derivadas de EPA têm propriedades biológicas

diferentes daquelas derivadas do ácido araquidônico. Quando humanos

ingerem peixe ou óleo de peixe, particularmente ricos em EPA e DHA,

podem substituir os ácidos graxos 0)6 (especialmente AA) nas membranas

de todas as células, modificando especialmente as membranas de

eritrócitos, plaquetas, neutrófilos, monócitos e células do fígado. Além do

mais, a ingestão de EPA e DHA de peixe e de óleo de peixe leva a estados

fisiológicos caracterizados pela produção de prostanóides e leucotrienos que

possuem propriedades antitrombóticas, antiquimiotáticas, antivasoconstrictoras e

antiflamatórias. Isto evidencia que ácidos graxos ro3 podem afetar um número
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de doenças crônicas pela ação de seus eicosanóides (SIMOPOULOS,

1991 ).

Embora muitas das investigações do fornecimento de EPA

envolvessem pesquisas sobre o metabolismo dos eicosanóides, outros

aspectos relacionando sua participação em processos metabólicos têm sido

evidenciados. Estudos indicam que a classe de fosfolípides e composição de

ácidos graxos e conteúdo de colesterol de biomembranas são determinantes

críticos que influenciam uma grande variedade de funções dependentes da

membrana, tais como: atividade integral de enzimas, transporte de

membranas e funções de receptores. Como o EPA tem a capacidade de

alterar a composição lipídica e o metabolismo das membranas, inclusive

quando ocorre a supressão do mesmo, sua importância na dieta está

correlacionada diretamente com o crescimento e o metabolismo, ou seja, o

ciclo de vida (SIMOPOULOS e SALEM, 1986).

Tanto nos Iípides celulares como nos plasmáticos, a manipulação

dietética de EPA fornece interações complexas e as manifestações no perfil

dos ácidos graxos (03 e (06. Ácidos graxos dietéticos induzem a ativação

celular, a geração de fosfato de inositol, regulando processos-chaves nas

funções celulares. Nutrientes, como hormônios, influenciam e controlam a

expressão gênica. O consumo de ácidos graxos (03 de óleo do peixe

menhaden têm sido apontado para reduzir a atividade da enzima sintetase

no fígado por diminuição da síntese do RNAm de ácidos graxos (CLARKE e

AMSTRONG, 1986; SIMOPOULOS, 1996). Embora, os mecanismos pelos

quais ácidos graxos (03 produzem efeitos que levam à hipolipidemia, assim

como efeitos antiateromatoso, antitrombótico, antinflamatório e antitumoral,

não são claramente conhecidos.

Ao longo dos últimos 10 anos, grandes progressos têm ocorrido

devido aos avanços metodológicos no interesse e, na elaboração, de dietas

preventivas e/ou profiláticas para doenças crônicas. Estudos revelam que
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ácidos graxos co3 são essenciais para o desenvolvimento normal de crianças

prematuras e possivelmente para crianças a termo (JAMES e col, 2000).

o processo inflamatório é caracterizado, sintomatologicamente, por

dor, rubor, calor e inchaço; desordens ou inflamação excessiva também

acarretam perda da função (R088INS, 1986). Esta patologia clínica resulta

da liberação de mediadores, predominantemente dos leucócitos ativados,

que migram para a área afetada. Dentre os mediadores-chaves estão os

eicosanóides, prostaglandinas E2 (PGE2) e leucotrienos 84, os quais são

derivados de ácidos graxos polinsaturados co6 e AA (C20:4 c(6)

(HENDERSON e col, 1987). Também importantes são as citocinas, as

interleucinas 1p (1 L-1 p) e o fator de necrose tumoral na etiopatologia da

artrite reumatóide (ARENDE e DAYER, 1995; ELLlOT e col, 1994; JAMES e

col,2000).

Prostaglandinas são substâncias que desempenham atividade

hormonal e estão envolvidas em várias áreas da fisiologia e da patologia,

tais como: reprodução, inflamação, equilíbrio da pressão arterial e

agregação plaquetária. Este último aspecto é de maior interesse à

bioquímica clínica devido à sua ligação com a aterogênese (VIOLA, 1997).

As prostaglandinas são derivadas de ácidos graxos poliinsaturados de

cadeia de comprimento C2Q, pertencendo às séries co3 e co6, mas não à série

ro9. Podem ter uma, duas ou três duplas ligações (monoenóica, dienóica,

trienóica). Sua estrutura pode variar, e como resultado desta variação,

possuem atividades biológicas diferentes, por vezes em oposição (figura 5).

As dieno prostaglandinas, derivadas do AA (20:4 c(6), são raras na

natureza, enquanto que as trieno prostaglandinas, sintetizadas a partir do

ácido eicosapentaenóico (20:5 ro3), são proporcionais à quantidade de ácido

graxos ro3 na alimentação.
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FIGURA 5 - Síntese de monoeno e dieno (A) e tneno prostaglandínas (B) (VIOLA, 1997).

Um aumento na formação de trieno prostaglandina pode ser

considerado favorável, já que levaria a um melhor perfil de lípides (menos

triglicérides plasmáticos e mais HDL) e, acima de tudo, a uma redução da

agregação das plaquetas. Isto pode ser obtido pelo consumo de alimentos

como o peixe, que contém ro3 ácidos graxos polinsagurados de cadeia

longa, além da ingestão de ácido a-linolênico. Pesquisas experimentais

(GIRON e col, 1989), por sua vez, demonstraram uma melhor formação de

trieno prostaglandina com a administração de azeite de oliva do que com o

óleo de girassol.

Muitos antinflamatórios farmacocinéticos são diretos na inibição da

produção dos mediadores inflamatórios e, assim, possibilitam a existência

de terapias que incorporem ro3 e ro9. Contudo, há interação competitiva

entre os ácidos graxos das séries ro3, ro6 e ro9 (figura 4). Assim, em

qualquer análise dos efeitos dietéticos dos ácidos graxos ro3 e ro9, é

importante considerar também a presença na dieta dos ácidos graxos ro6

(JAMES e col, 2000).
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3.4. Lipoxigenase e cicloxigenase
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Lipoxigenases (LOX) e cicloxigenases (COX) são enzimas envolvidas

na síntese de eicosanóides do AA. A oxigenação enzimática do ácido

araquidônico ocorre preferencialmente nos carbonos 5, 12 ou 15, sendo

catalizados pelas enzimas 5, 12 ou 15 Iipoxidases formando seus repectivos

hidroperóxidos. Estes hidroperóxidos podem ser metabolizados a

leucotrienos, lipoxinas e hepoxilinas. Um outro caminho metabólico é a

transformação do AA em prostaglandinas catalizadas, desta vez, pelo

endoperóxido sintase. Esta enzima é biofuncional e geralmente, na reação

da COX, insere-se duas moléculas de oxigênio dentro da molécula do AA

para formar a PGG2. Assim, oxigênio molecular é requisitado como um outro

substrato em ambas as enzimas da oxigenação do AA, a LOX e a COXo

Espécies ativas de oxigênio são comumente geradas como

mecanismos de defesa da planta, dentre os quais está a geração de

condições enzimáticas e não enzimáticas, e estão presentes para minimizar

os efeitos deletérios causados pelas espécies reativas do oxigênio. A

superfície de células de plantas (parede celular/interfaceplasmalena) é um

sítio importante de reações redox e alguns destes sítios são catalizados pela

NADH oxidase e NADH peroxidase, que podem fornecer a geração do ânion

superóxido e do peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio pode

também agir como um sinal molecular em mecanismos ativados de defesa

pela célula da planta contra patógenos (MACRI e col, 1994).

Cerca de 4,4% do peso seco de sementes de cevada consistem de

Iípides, os quais são armazenados, principalmente, em corpos lipídicos do

embrião e na camada de aleuroma. No embrião, os ácidos graxos liberados

por hidrólise podem ser metabolizados via LOX. A primeira enzima deste

caminho, a LOX, catalisa a peroxidação de ácidos graxos polinsaturados

para hidroperóxidos correspondentes. Esta reação pode ser convertida

dentro de uma variedade de metabólitos secundários, incluindo alguns
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compostos que participam no processo de envelhecimento e no sabor; como

também, na fabricação de cervejas (DODERER e col, 1992).

Lipoxigenases são um grupo de enzimas, largamente distribuídas em

plantas, que catalizam a região estereo-específica de oxigenação do dióxido

de oxigênio em ácidos graxos polinsaturados, contendo sistemas

pentadienos (eis) para formar hidroxiperoxidienos conjugados (FORNAROLl

e col, 1999). O conhecimento fisiológico de LOX de plantas é ainda escasso,

embora estas enzimas pareçam estar envolvidas na biossíntese de

moléculas reguladoras, como o ácido jamônico e o ácido traumático

(HAMBERG e GARDNER, 1992; SEMBDNER e PARTHIER, 1993,

FORNAROLl e col, 1999). As enzimas animais utilizam o AA como substrato

preferencial, enquanto que as enzimas das plantas utilizam,

preferencialmente, os ácidos linoléico e a-Iinolênico, no entanto o caminho

metabólico da LOX é semelhante tanto para os animais como para as

plantas (MACRI e col, 1994).

As LOX catalizam a incorporação do oxigênio em ácidos graxos

polinssaturados para produzir hidroperóxidos e possuem uma forma não

usual do átomo de ferro não heme em suas estruturas. A forma ativa da LOX

contém o íon ferro no seu estado férrico (FUNK e col, 1990; HSU e PAN,

1996). Em animais aquáticos, a atividade da LOX foi identificada em corais

(BUNDYe col, 1986, HSU e PAN, 1996), na pele e guelras de trutas (HISEH

e col, 1988; GERMAN e CREVERLlNG, 1990; HSU e PAN, 1996), na

sardinha (HSU e PAN, 1996), em mexilhão, em ovos de estrela-do-mar e em

hemolinfa de camarão (KUO e PAN, 1992; KUO e col, 1994, HSU e PAN,

1996).

A reação primária dos produtos, tendo o ácido linoléico como

substrato, é algumas vezes dependente das condições de reação e da fonte

das enzimas que resulta nos produtos: ácido 13- hidroperóxido-(9Z,11 E)

octadeca-9-11-dienóico (13ZE-HPODE), ácido 13-hidroperóxido-(9E,11 E)

octadeca-9,11-dienóico (13EE-HPODE), ácido 9-hidroperóxido-(10E,12E)-
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octadeca-10-12-dienóico (9EE-HPODE) (WHITAKER, 1991; GARDNER,

1991; WU e ROBINSON, 1995). Estes HPODEs (fonte das enzimas) podem

ser prontamente reduzidos, também, por LOX ou por proteínas associadas

ou contendo-as, para seus correspondente de ácidos graxos hidroxi (WU e

ROBINSON, 1995). Neste caso, os 13ZE, 13EE, 9EZ e 9EE, ácidos

hidroxioctadecadienóicos (HODEs) podem ser formados. Além do mais,

compostos carbonil têm sido detectados em várias condições de reações

com LOX de soja e ervilha (WU e ROBINSON, 1995).

Ácidos graxos ceto e hidroxi são produtos secundários, e podem ser

sintetizados simultaneamente no curso da oxidação primária do substrato e,

suas separações de hidroperóxidos são especialmente importantes para

ensaios de produtos de reações primárias e secundárias (WU e ROBINSON,

1995).

A importância dessas LOXs de membrana pode estar relacionada

com sua capacidade de atuar mais intensamente nas membranas lipídicas

do que as outras LOXs solúveis. FORNAROLl e col (1999) isolaram a LOX

alcalina do cotilédone de membranas plasmáticas de soja e determinaram

suas características bioquímicas, servindo como parâmetro metodológico

para isolamento de outras LOXs.

A COX é uma enzima limitante, envolvida na síntese de prostanóides

do ácido araquidônico. Prostanóides têm sido demonstrados como

importantes mediadores lipídicos, não somente em níveis periféricos, mas

também no cérebro, onde parecem modular a transmissão sináptica

(WILLlANMS, 1997; FADORE, 2000).

o caminho metabólico da COX pode modular a neutrotransmissão do

ácido y-butírico (GABA) e da dopamina em nível de sistema nervoso central

(ONO e col, 1992; VAUGHAN, 1997 e col; ROSS, 1999 e col; MELlS,2000;

FATTORE e col, 2000). Em particular, o bloqueio de COX tem sido

evidenciado como um potente inibidor opióide da transmissão sináptica do

GABA (VAUGHAN, 1997), onde inibidores de COX, tais como o ácido acetil
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salicílico, indometacina e piroxican, inibiram catalepsia induzida por

inibidores de receptores de dopamina.

Dentro desta perspectiva de utilização de inibidores naturais de

enzimas da biossíntese dos eicosanóides, como LOX e COX, pesquisas na

área de respostas inflamatórias, principalmente, têm se direcionado para a

identificação de substâncias com capacidade inibitória semelhante aos

inibidores convencionalmente utilizados, como indometacina, buscando

assim, minimizar seus efeitos colaterias na prática clínica.

3.5. Antioxidantes

Antioxidantes são compostos naturais ou sintéticos que apresentam a

propriedade de inibir a oxidação de qualquer substância oxidável (ABOALLA,

1993).

Os antioxidantes podem ser divididos em duas classes: os com

atividade enzimática e os sem atividade. Na primeira, estão os compostos

capazes de bloquear a iniciação da oxidação, ou seja, as enzimas que

removem as espécies reativas ao oxigênio. Na segunda classe, estão

moléculas que interagem com as espécies radicalares e são consumidas

durante a reação. Nesta classificação, incluem os antioxidantes naturais e os

sintéticos, como os compostos fenólicos.

A adição de antioxidantes em gorduras, óleos e alimentos contendo

gorduras é Justificável por vários motivos. Primeiro, antioxidantes podem

elevar a vida-de-prateleira dos alimentos de 15 a 200% (BRANEN, 1975;

OUVE e WHITE, 1991), como conferir maior estabilidade no transporte e

aumento no tempo de armazenamento. Segundo, a adição de antioxidantes

pode "poupar" ácidos graxos essenciais, carotenóides, vitamina A e biotina,

da degradação autoxidativa. Autoxidação de ácidos graxos polinsaturados

não somente leva à perda do valor nutricional dos alimentos, como também

está associada com danos de membrana, envelhecimento, doenças

coronarianas e câncer em organismos vivos (OUVE e WHITE, 1991). E por
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fim, na indústria alimentícia, antioxidantes sintéticos são freqüentemente

usados por serem suficientes e menos caros do que os antioxidantes

naturais. Contudo, consumidores concordam que aditivos químicos precisam

ser diminuídos e pesquisadores têm investido em pesquisas de métodos

eficientes para obtenção de extratos naturais com atividade antioxidante.

Pesquisas vêm sendo direcionadas para o efeito dos antioxidantes

naturais na inibição da biossíntese de eicosanóides com a finalidade de uma

resposta fisiológica. SCHUBERT e col (1999) verificaram que extratos do

óleo de semente de romã, rica em flavonóides, foram capazes de inibir

significativamente a atividade da COX e LOX. Guaiacol e eugenol,

compostos fenólicos presentes em medicamentos dentários, apresentaram

alta atividade inibitória da lipoxigenase, melhorando a resposta inflamatória

em ratos experimentais (DOHI e col, 1991). Outros estudos com azeite de

oliva virgem verificaram que compostos fenólicos presentes (oleuropeina,

ácido caféico, tirosol e hidroxitirosol) foram capazes de inibir a 5

lipoxigenase de leucócitos de ratos. Este resultado é sustentado por trabalho

anterior que verificou a inibição por f1avonóides da lipoxigenase e a

cicloxigenase (MORONEY, 1988).
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Muita atenção tem sido dada à pesquisa do envolvimento de espécies

reativas do oxigênio e de radicais livres em doenças e no envelhecimento.

Em particular, cada espécie reativa do oxigênio, tais como o peróxido de

hidrogênio, o radical superóxido, oxigênio singlef e o radical hidroxil, tem

sido proposta como agente de ataque aos ácidos graxos polinssaturados em

membranas de células. Como resultado da peroxidação lipídica pode ocorrer

dano oxidativo nas células vivas, possibilitando o envelhecimento precoce, o

desenvolvimento de câncer e os processos ateroscleróticos. Sistemas in vivo

são protegidos de espécies reativas ao oxigênio, por enzimas, tais como: a

superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase, e eles também

recebem proteção não enzimática, por antioxidantes, como o a-tocoferol, o

ácido ascórbico, o J3-caroteno, o ácido úrico e os compostos fenólicos de

especiarias (OYA e col, 1997).
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Antioxidantes dietéticos podem ser efetivos na proteção ao dano

oxidativo em sistemas in vivo, e muitos antioxidantes têm sido encontrados

em ervas e especiarias. A atividade antioxidante de muitas especiarias,

seqüestradoras de radicais livres, foi determinada pela formação de

malonaldeído (MOA) da 2-deoxirribose e pela hidroxilação de benzoato com

a reação de Fenton (OYA e col, 1997).

A glicação avançada em tecidos de pacientes diabéticos, geralmente,

forma alguns produtos finais, por exemplo, PFGA - produtos finais de

glicação avançada, através dos compostos de Amador;' de proteínas e da

glicose. PFGA são postulados como sendo marcadores da reação de

Mail/ard no sistema biológico. Algumas espécies radicalares, incluindo

oxigênio, participam desses processos. Muitos trabalhos têm, recentemente,

sugerido que a reação de Maillard desempenha um papel importante em

doenças crônico-degenerativas, como o diabetes e envelhecimento. A

formação de PFGA tem sido observada in vivo em várias proteínas ao longo

da vida, como as do cristalino e do colágeno. Em particular, pentosidina tem

sido encontrada em vários tecidos afetados por Diabetes Mellitus (OYA e

col,1997).

3.6. Especiarias

Ao longo de centenas de anos, ervas e especiarias têm participado

significativamente na manutenção da saúde humana, melhorando a

qualidade de vida e têm servido aos homens com suas diferentes

propriedades, agindo como temperos, bebidas, cosméticos, tinturas e

medicamentos. A Organização Mundial de Saúde estimou que

aproximadamente 80% dos habitantes da Terra confiam na medicina

tradicional para seus cuidados de saúde primários, ou seja, muitas das

terapias utilizadas envolvem o uso de extratos de plantas ou seus

componentes ativos (CRAIG, 1999).

Certas especiarias e extratos de especiarias contêm componentes

com atividade antioxidante. Este fato é justificada da aplicação destas em
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Os efeitos de rosmarifenol e rosmariquinona, compostos fenólicos

identificados no alecrim, foram amplamente estudados. A atividade

antioxidante destes compostos foi superior ao antioxidante sintético BHA e

semelhante ao BHT. A adição de antioxidantes naturais (carnosol, ácido

carnósico, rosmanol, epirosmanol e isoromanol) a uma concentração de

Com a restrição do uso dos antioxidantes sintéticos em alimentos, tais

como: o hidroxitolueno butilado (BHT), hidroxianisol butilado (BHA),

terciobutil hidroquinona (TBHQ) e o gaiato de propila (PG), tem aumentado o

interesse na descoberta de substâncias naturais com atividade antioxidante,

incluindo as especiarias. E, durante os últimos anos, extratos naturais tem

sido aplicados, como antioxidantes, na indústria. A restrição dos

antioxidantes sintéticos está correlacionada, principalmente, à possibilidade

de exercer efeitos tóxicos (BARLOW, 1990).

diferentes preparações culinárias para intensificar as características

organolépticas, daí aumentando a aceitabililidade e, principalmente,

melhorar a estabilidade oxidativa (MADSEN e col, 1996). Os componentes

responsáveis pela estabilidade oxidativa têm sido identificados em várias

especiarias, tais como: alecrim, sálvia, tomilho, cravo-da-índia, dentre outras.

Estes compostos apresentam essa propriedade antioxidante devido,

principalmente, à presença de compostos fenólicos (HERRMANN, 1973;

MADSEN e col, 1996).
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Vários estudos com alecrim e sálvia (CHIPAULT e col, 1952;

HERRMANN, 1973, MADSEN e col, 1995, CINTRA e MANCINI-FILHO,

2001) têm demonstrado o efeito destas duas especiarias como potente

antioxidantes naturais, promovendo grande aplicação de delineamentos

experimentais que apontaram o isolamento e identificação de compostos

responsáveis pela atividade antioxidante. Carnosol e ácido carnósico foram,

ambos, encontrados no alecrim (WU e col, 1982; MADSEN e col, 1995).

Estes compostos têm também sido isolados na sálvia, indicando, assim, uma

certa relação botânica entre essas duas especiarias (BRIESKORN e

FUNCHS, 1964; MADSEN e col, 1995).
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0.01 % em ambas, banha e emulsão de ácido linoléico, produziram efeitos

semelhantes à atividade antioxidante dos sintéicos BHA e BHT, que foram

adicionados ao sistema na mesma concentração ou a 0.02%. MOREIRA e

MANCINI-FILHO (1999) também encontraram nesta concentração de 0.02%,

efeito significativamente superior dos ácidos fenólicos da mostarda, no

ensaio de atividade antioxidante em sistema lipídico. Carnosol e ácido

carnósico, também, foram bons seqüestradores de radicais peroxil e mais

efetivos do que o PG, inibindo a peroxidação de Iípides de membrana

(ARUOMA, 1993). A metilação de grupos hidroxi, por sua vez, eliminou o

efeito antioxidante, indicando que este mesmo efeito está correlacionado

com grupos hidroxi (INATANI e col, 1983).

Cinco compostos fenólicos distintos têm sido isolados do extrato

metanólico do orégano, sendo que todos apresentaram atividade

antioxidante. Um dos compostos foi identificado como o ácido rosmarínico.

Um outro componente, presente no orégano, provoca interesse especial na

ciência devido a sua cadeia glicosídica, a qual age em meio aquoso

(NAKATANI e KIKUZAKI, 1987). O extrato etanólico do orégano, que tem

sido reextraído com éter etílico, apresentou alta atividade antioxidante e os

componentes principais isolados da fração foram vários f1avonóides

(VEKIARI e col, 1993). Eugenol e ácido gálico foram indicados como os

responsáveis da atividade antioxidante do cravo-da-índia (KRAMER, 1985).

Contudo, o Eugenol possui fortes características organolépticas, como o

flavor do cravo-da-india, diminuindo assim, seu interesse como antioxidante.

O gengibre também possui características antioxidativas, devido,

principalmente, a compostos fenólicos com atividade antioxidante como a

curcumina (KIKUZAKI e NAKATANI, 1993).

3.7. Compostos fenólicos

Compostos fenólicos são antioxidantes prlmanos que agem como

seqüestradores de radicais livres e bloqueiam reações em cadeia. São

largamente distribuídos na natureza e derivados dos ácidos benzóico e
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cinâmico, bem como de flavonóides (PRATT e HUDSON, 1990, SHAHIDI e

col,1994).
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Glicosídeos de ácido sináptico (ácido 3,5-dimetoxi-4-hidroxicinâmico)

encontram-se também presentes em alimentos tipo Brassica. Estes ésteres

do ácido sináptico são responsáveis pela forte adstringência e amargor de

farinhas desengorduradas e de concentrados protéicos (DABROWSKI e

SOSULSKI, 1984).

Compostos fenólicos ocorrem amplamente como microconstituintes

de plantas e há um crescente interesse de estudo dos seus efeitos na

qualidade dos alimentos. Dentre outras formas de compostos fenólicos, os

ácidos fenólicos livres, ésteres e glicosídeos que contêni um grupo ácido

acrílico conjugado com anel aromático, são de característica particular.

Estes fenólicos monocíclicos são largamente oxidados, conduzindo à

formação de quinonas as quais, mais adiante, reagem para formar polímeros

ou ligantes a proteínas e carboidratos. O o-dihidroxifenóis, tais como o ácido

caféico, são característicamente reativos e, assim, são encontrados,

somente em baixas concentrações, em sementes. Contudo, ésteres destes

ácidos fenólicos, assim como o ácido clorogênico, ocorrem vastamente em

tecidos de plantas e representam de 3 a 4% da farinha desengordurada do

girassol (DABROWSKI e SOSULSKI, 1984).

Compostos fenólicos simples, usualmente, não se ligam

extensivamente com proteínas, como com taninos poliméricos, e há poucos

trabalhos que relatem com segurança os efeitos antinutricionais dos ácidos

fenólicos na utilização de proteínas. Muitos destes trabalhos citam que a

redução do aminoácido lisina durante a extração foi devida à presença de

açúcares redutores ou quinonas (DABROWSKI e SOSULSKI, 1984).

A baixa estabilidade oxidativa dos Iípides, que pode ser medida pela

adição de antioxidantes, é importante para manutenção da saúde, como

também, por fatores econômicos. A susceptibilidade de sistemas lipídicos a

processos oxidativos depende, sobretudo, da força da ligação C-H contra o
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FIGURA 6 - Etapas da oxidação lipídica
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ataque do oxigênio e/ou radicais peroxi (MARINOVA e YANISLlEVA, 1994).

A capacidade dos antioxidantes inibirem a oxidação lipídica pode também

ser afetada pela ligação com ácidos graxos em triglicerídeos (MARINOVA e

YANISHLlEVA, 1994). A introdução de um inibidor dentro de um sistema

oxidativo leva a uma troca no mecanismo do processo e, como resultado, o

processo cinético. O efeito do antioxidante depende da sua participação e

dos radicais formados no final de um série de reações (MARINOVA e

YANISHLlEVA, 1994):

O efeito estabilizante dos antioxidantes tem sido investigado

freqüentemente em gorduras e óleos essenciais. O término da oxidação

contém uma série de microcomponentes, tais como antioxidantes, ácidos

graxos livres, acilgliceróis parciais, esteróis, álcoois, pigmentos, metais e

produtos de autoxidação primária e secundária. O resultado de numerosos

estudos tem demonstrado que estes componentes podem participar e

contribuir para processos de autoxidação e afetam a ação inibitória do

antioxidante adicionado. Por este motivo, os dados avaliados na literatura

referente ao efeito estabilizante de um antioxidante específico nas mesmas
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gorduras e óleos são freqüentemente diferentes (MARINOVA e

YANISHLlEVA,1994).

Derivados hidroxi dos ácidos benzóico e cinâmico, os quais são

difundidos no reino vegetal, possuem propriedades inibitórias através da

autoxidação lipídica. Derivados dihidroxi são mais eficientes do que

derivados monohidroxi. Os derivados do ácido cinâmico são mais eficientes

do que os do ácido benzóico. E, a presença de um ou dois grupos hidroxi, na

posição orto e/ou para, aumenta o efeito antioxidante (MARINOVA e

YANISHLlEVA, 1994).

Muitos óleos de sementes contêm fenólicos que retardam a oxidação

de sementes nativas bem como no óleo extraído e podem agir como

antioxidantes primários, sinergistas e quelantes de metais (PRATT e

HUDSON, 1990). Extratos metanólicos de mostarda branca foram capazes

de retardar o processo oxidativo de carnes (SHAHIDI e col, 1992).

MOREIRA e MANCINI-FILHO (1998) verificaram que tanto o extrato aquoso,

como as frações purificadas, ricas em ácidos fenólicos na farinha de

sementes de mostarda, foram capazes de retardar, significativamente, o

processo oxidativo do óleo de soja, através de testes de MDA, peróxidos e

formação de dienos conjugados. Dos ácidos fenólicos presentes na

mostarda, estes autores observaram que um dos ácidos presentes em maior

concentração foi o ácido p-hidroxibenzóico, seguido do ácido sináptico e

seus derivados. Muitos dos ácidos fenólicos presentes na farinha

desengordurada de mostarda apresentam-se nas frações livre e

esterificadas (SHAHIDI e col, 1994, MOREIRA e MANCINI-FILHO, 1998).

Outro aspecto relacionado com a utilização de compostos fenólicos é

sua aplicação na clínica médica, devido à característica inibitória sobre

enzimas da biossíntese dos eicosanóides, que podem influenciar na

resposta anti-inflamatória. Os flavonóides representam uma importante

classe de compostos fenólicos, juntamente com os ácidos fenólicos,

presentes em plantas e comumente em diversos tipos de alimentos. Estes
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compostos também exercem um efeito potencializador em níveis

bioquímicos no organismo, principalmente na resposta inflamatória. Esta

resposta está relacionada, primordialmente, à provável ação inibitória das

substâncias fenólicas sobre a enzima COX em sistemas microssomais.

Estes compostos, principalmente glicosídeos de fenólicos, podem inibir não

somente a COX, bem como a LOX. Resultados deste tipo é que incentivam

pesquisas sobre a investigação do efeito inibitório de substâncias fenólicas

sobre enzimas da biossíntese dos eicosanóides.

A resposta antinflamatória da mostarda foi verificada e comparada

com a resposta da capsaicina, em ouvido de ratos, aos quais foram

administrados, topicamente, óleo de mostarda (0.5-20.0%/20~L por ouvido).

A dose-dependente da mostarda aumentou o extravasamento plasmático e a

sensibilidade do ouvido estendeu-se por 30 minutos, pela aplicação do óleo

da mostarda. Este estudo verificou, também, que o óleo de mostarda induz

uma resposta anti-inflamatória diferente do controle capsaicina (INOUE e

col, 1997). Estudos mais recentes, de resposta inflamatória, com óleo de

mostarda, corroboram esses resultados (HAAS e col, 1992; YU e col, 1995,

1996; FlORENTINO e col, 1999; ZLOTOGORSKI e col, 1997; CHILCOTT e

col,2000).

Drogas antinflamatórias não-esteroidiais, como aspirina, são utilizadas

na prática farmacoterápica mundialmente. Esta droga inibe prontamente a

COX e suas isoformas (COX 1 e COX 2). Estudos evidenciaram que

manipulações químicas e mecânicas em tecido aórtico de coelhos

resultaram na formação de prostaglandinas. Este processo foi prevenido

pela aspirina. Utilizando homogenato de células, eles demonstraram que a

aspirina, o ácido salicílico e a indometacina bloquearam a formação de

prostaglandinas. Tais achados contribuíram para o efeito antinflamatório e

antitrombótico destas substâncias, embasando novas pesquisas para tais

achados (PIPER e VANE, 1969; BJORKMAN, 1998; DECKER, 1997,

DECKER, 1998).
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Além destas substâncias farmacologicamente pesquisadas, têm-se

estudado a eficácia de compostos fenólicos na inibição das enzimas COX e

LOX como efeito antinflamatório. Especiarias são ricas em compostos

fenólicos potencialmente ativos e com comprovada atividade antioxidante.

Foi demonstrado que Resveratrol, uma lignina, (JOHNSON e MADDIPATI,

1998) pode ser um anticarcinógeno que inibe seletivamente a PGHS1, como

também um potente ativador da PGHS2. Além destas características, este

composto também é um sensível facilitador da oxidação de outras

substâncias fenólicas que podem contribuir para o efeito antinflamatório.

Dentre a importância antioxidante dos compostos fenólicos para

estudos in vitro e in vivo e mediante a implicação destas substâncias como

inibidores de enzimas de susbtâncias de resposta inflamatória

(eicosanóides), questiona-se como estas substâncias fenólicas, presentes

em alimentos normalmente consumidos (especiarias), atuam no

metabolismo de ácidos graxos das séries (03 e (06, que são substratos ativos

na formação de eicosanóides, como as prostaglandinas e os leucotrienos.

Diante disso, infere-se a hipótese que compostos fenólicos presentes em

especiarias podem agir no metabolismo de ácidos graxos polinsaturados,

inibindo as enzimas da biossíntese dos eicosanóides (LOX e COX).
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4.2.1. Preparação das farinhas

4.2.2. Preparação dos extratos
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4. Material e Métodos

4.1.1. Amostras

4.1. Material

Material e Métodos

Sementes de mostarda e soja foram trituradas em mixer à

temperatura ambiente e tamisadas (Tamis 32 Mesh). As farinhas das

especiarias foram acondicionadas em fracos âmbar e mantidas à

temperatura ambiente (20-25°C).

As amostras de mostarda, canela e erva doce foram adquiridas no

comércio local da cidade de São Paulo. As amostras foram trituradas e

armazenadas em fracos âmbar para futuras análises.

Extratos etéreo, alcoólico e aquoso das especiarias mostarda, canela

e erva doce foram obtidos através do processo de extração seqüencial

(esquema 1).

Para obtenção dos extratos foram adicionados 100 mL de éter etílico

a 20 gramas da farinha de cada amostra. As soluções foram agitadas em um

homogeneizador por 1 hora à temperatura ambiente. Após este período, as

suspensões foram filtradas em funil de 8üchner, e o volume foi completado

para 100mL com éter etílico. Os resíduos foram recuperados, secando-se

em estufa a SO°C, e as perdas foram pesadas e calculadas para a obtenção

dos demais extratos com álcool etílico e água destilada. O mesmo

procedimento foi seguido para a obtenção dos demais extratos.
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Para a identificação dos ácidos fenólicos livres, ésteres solúveis e

Iigantes insolúveis de ácidos fenólicos por cromatografia a gás, seguiu-se a

4.2.3. Preparação das frações de ácidos fenólicos das

especiarias
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+ água (1 :5);
+ 1 h de agitação;
+ centrifugação;
+ filtração à vácuo;

+ álcool etílico (1 :5);
+ 1 h agitação;
+ filtração à vácuo;

resíduo

resíduo

~o

+ 100 mL éter etílico (1 :5);
+ 1 h de agitação;
+ filtração à vácuo;

20 g farinha

sobrenadante
(extrato etéreo)

sobrenadante
(extrato aquoso)

sobrenadante
(extrato alcóolico)

ESQUEMA 1 • Extração seqüencial

4.2.2.1. Obtenção do chá das especiarias

Misturas de antioxidantes são realizadas para se obter o efeito

sinergista entre os componentes, aumentando a estabilidade das

substâncias antioxidantes frente a processos oxidalivos.

Material e Métodos

Depois de obtida a farinha de cada eSpeCiaria, foi elaborada uma

mistura teste das 3 especiarias (na proporção de 1:1 :1), para ser trabalhada,

na obtenção de extratos e frações fenólicas.
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As frações resultantes dos filtrados foram evaporadas em rotaevaporador,

sob vácuo, à temperatura de 400 e e ressuspensas em 5mL de

tetrahidrofurano. Os extratos contendo as frações de ácidos fenólicos livres

foram, então, armazenados sob refrigeração em atmosfera de nitrogênio

para posteriores análises cromatográfica e da atividade antioxidante.

4.2.3.2. Extrato de ácidos fenólicos solúveis

Os resíduos provenientes das extrações dos ácidos fenólicos livres

foram submetidos a novos processos de extrações. Os fenólicos solúveis de

cada especiaria foram extraídos 6 vezes com 20mL de solução metanol

acetona-água (7:7:6). As amostras foram homogeneizadas por 3 minutos e

em seguida centrifugadas (como descrito para a fração livre dos ácidos

fenólicos). No final da extração, os sobrenadantes foram evaporados, sob

vácuo, à temperatura de 40oe, até a fase aquosa. Para liberação dos

ésteres solúveis, que se encontram esterificados com proteínas ou

polipeptídeos, foram adicionados iguais volumes de hidróxido de sódio 4N.

Após 3 horas de hidrólise, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, os

pHs foram corrigidos para 2, com Hei 6N, seguidos de centrifugação a

10.000 rpm por 10 minutos. Os sobrenadantes foram transferidos para funis

de separação e extraídos com igual volume de hexano (1:1), para

eliminação dos ácidos graxos livres e outros contaminantes, e para

extrações dos fenólicos da fase aquosa com a mistura de éter etílico-acetato

de etila-tetrahidrofurano (1:1 :1), na proporção de 1:1 solvente-água, por 6

vezes, através de agitação no próprio funil de separação. As frações

extraídas foram filtradas e desidratadas com sulfato de sódio anidro,

evaporadas em rotaevaporador a 400 e e ressuspensas em 5 mL de

tetrahidrofurano. O procedimento de armazenamento da fração solúvel de

ésteres de ácidos fenólicos da farinha de semente de mostarda seguiu o

mesmo protocolo para ácidos fenólicos livres.
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4.2.4.1.1. Polinsaturada 0)3

4.2.3.3. Extrato de ácidos fenólicos insolúveis

4.2.4.1. Rações experimentais
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Para o preparo das rações foram utilizados óleos comerciais,

caseinato de cálcio (98% de proteína) e ração padrão para roedores.

4.2.4. Preparação da ração animal

Os resíduos das extrações dos fenólicos solúveis foram hidrolisados

diretamente em 25mL de NaOH 4N, durante 3 horas, à temperatura

ambiente e ao abrigo da luz. Os extratos contendo os ésteres insolúveis de

ácidos fenólicos tiveram seus pHs corrigidos para 2, com HCI 6N, seguidos

de centrifugação a 10.000rpm por 10 minutos. A partir dessa fase, seguiu-se

o mesmo procedimento dos filtrados para os ésteres solúveis dos ácidos

fenólicos da farinha de semente de mostarda (item 4.2.3.2).

As rações foram preparadas segundo GUIMARÃES e col (1990).

Após o preparo da base da ração, esta foi colocada em uma laxadeira

industrial, sendo acrescentado: ora óleo de soja sem antioxidante, ora óleo

de peixe sem antioxidante, de acordo com os grupos experimentais. Foram

adicionados, ainda, caseinato de cálcio e água. Depois, todos os

ingredientes foram homogeneizados mecanicamente na laxadeira e

colocados no granulador para formar os peletes, de modo que todas as

rações tivessem a mesma forma e fossem adequadas ao consumo dos

animais. A ração peletizada foi levada a uma estufa ventilada, à temperatura

de 60°C.

Adicionou-se óleo de peixe e caseinato de cálcio à ração padrão

comercial para roedores (NUVILAB CR-1). A composição química pode ser

vista na tabela 9.
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4.2.4.2.2. Determinação de cinzas

4.2.4.2. Composição centesimal das rações
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Foi baseada na determinação da perda de peso da amostra

submetida a aquecimento em estufa a 105°C (AOAC, 1980).

4.2.4.2.1. Determinação de umidade

Adicionou-se óleo de soja e caseinato de cálcio à ração padrão

comercial para roedores (NUVlLAB CR-1). A composição química pode ser

vista na tabela 9.

Fundamentou-se na determinação da perda de peso do material que

resta na amostra dessecada, após destruição da matéria orgânica em altas

temperaturas (550°C) (AOAC, 1980).

4.2.4.1.2. Polinsaturada ro6

4.2.4.2.3. Determinação de Iípides

Material e Métodos

4.2.4.2.4. Determinação de proteína

Foi baseada na determinação da perda de peso do material extraído,

por meio da mistura éter de petróleo (1 :1), a partir de uma amostra

dessecada, seguida da remoção por evaporação do solvente empregado

(AOAC, 1980).

Para a determinação de proteína foi utilizado o método de Micro

Kjeldahl, que avalia a quantidade de nitrogênio total presente no alimento e,

para a obtenção do valor protéico do produto em análise, multiplicou-se o

valor do nitrogênio total pelo fator 6,25.

A base do processo de Micro-Kjeldahl consiste em deslocar-se o

nitrogênio presente na amostra, transformando-o em sulfato de amônio por

meio de H2S04 e, desse sal obtido, deslocou-se o nitrogênio na forma de
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4.2.5.1. Animais

4.2.4.2.5. Determinação da fração Nifext

4.2.5. Ensaio biológico
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Corresponde ao extrato livre de nitrogênio (nitrogen free extract),

estando também excluída a fração lipídica. Engloba compostos diversos tais

como: fécula de amido, açúcares, resinas, ácidos orgânicos e fibras.

amônia, recebendo-a em solução de ácido bórico. Por titulação com HCI

0,02N, determina-se a quantidade de nitrogênio presente na amostra,

segundo AOAC (1980).

Ratos Wisfar machos, recém desmamados, pesando entre 50-60g,

foram obtidos no biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP,

São Paulo. Os animais foram mantidos em uma sala à temperatura de 23°C ± 2°C,

em um ciclo claro/escuro de 12 horas. Os animais foram divididos em 4

grupos de 10 animais. Dois grupos receberam dieta cuja fonte lipídica foi ro3

e os outros dois grupos, dieta cuja fonte lipídica foi ro6. Um grupo ro3 e outro

ro6 foram suplementados com os extratos das especiarias e os outros dois,

com solução placebo.

Os grupos foram divididos de acordo com a dieta que receberam. Foi

chamado de grupo ro3-C o grupo que recebeu dieta rica em óleo de peixe

(ro3), sem antioxidante, e uma quantidade de uma solução de glicose

baseada na concentração de açúcares presentes na solução teste (extrato

da mistura de especiarias). Foi denominado ro3-E o grupo suplementado

com a mesma ração do grupo ro3-C mais o chá da mistura das especiarias

(mostarda, canela e erva doce). Já o grupo roG-C teve o mesmo tratamento

do grupo w3-C, diferindo apenas no tipo de gordura oferecida, isto é, de óleo

de soja (ro6). Houve a mesma modificação para o grupo roG-E, em relação ao

grupo ro3-E, apenas diferindo a fonte lipídica.
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4.2.5.2. Procedimento experimental

Após o sacrifício, o sangue foi coletado em tubos contendo

anticoagulante. O plasma foi obtido por centrifugação a 10.000rpm por 15

Afim de analisar-se, por microscopia eletrônica, a área de absorção,

após o final do experimento (final do 45° dia), 24 horas antes do sacrifício,

dois animais de cada grupo foram separados para retirada dos intestinos.

40Material e Métodos

o extrato administrado aos animais foi obtido da mistura proporcional

das especiarias: mostarda, canela e erva doce, na forma de um infuso (chá).

A concentração de sólidos foi calculada para obter uma solução de 200ppm

em um volume de 200~L iniciais, administrados aos ratos Wisfar recém

desmamados com peso inicial 50g. O volume foi corrigido de acordo com o

aumento de peso do animal. Já, a solução p/acebo foi obtida pelo cálculo

baseado na concentração de açúcares solúveis presentes no chá,

determinada pelo método de OUSOIS e col (1956).

Durante um período de 45 dias os animais foram mantidos em

gaiolas, com água e ração ad /ibifum e, em horários fixos, foram

administrados os extratos e o placebo, por gavagem, aos respectivos

grupos.

Os animais foram monitorados por 45 dias. No tempo zero, após 15,

30 e 45 dias, depois do início do experimento, foram obtidas alíquotas do

sangue e fezes dos animais. Do sangue, foi separado o plasma para

monitoração da peroxidação lipídica.

Os intestinos delgados dos animais foram coletados e, logo em

seguida, retirados três segmentos de 1 cm das porções correspondentes ao

duodeno, jejuno e íleo. Estes foram fixados em BOUIN por 24 horas, lavados

em água corrente e, em seguida, mantidos em álcool a 70% até os

processos de desidratação, diafanização e inclusão. Dos blocos de parafina

com as porções dos intestinos foram obtidos cortes de 5~m de espessura e

corados pela hematoxilina/eosina (HE).
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minutos a 5°C. Por diferença de densidade, o sobrenadante (plasma) foi

recolhido em tubos de 1mL e armazenado em freezer a uma temperatura de

-80°C, para prosseguir-se com as análises do perfil de ácidos graxos e

atividade antioxidante, por avaliação da peroxidação.

Os tecidos hepático, cardíaco, renal, cerebral e adiposo foram

coletados em nitrogênio líquido e as condições de armazenamento e

posterior análise de ácidos graxos e atividade antioxidante foram

semelhantes às realizadas com o plasma.

As fezes dos animais foram coletadas nos mesmos dias da coleta do

sangue, com o objetivo de avaliar a absorção aparente de fenólicos que foi

determinada segundo o método espectrofotométrico proposto por SWAIN e

HILLlS (1959).

A ingestão da dieta e o peso dos animais foram monitorados durante

todo o experimento, para a curva de ganho de peso e crescimento; mas,

também, como parâmetro para o cálculo dos extratos das especiarias a

serem administradas.

O coeficiente de eficácia alimentar (CEA) foi obtido através da

fórmula:

CEA= ganho de peso do animal (g)

consumo da ração(g)

4.2.6. Atividade antioxidante

4.2.6.1. Atividade antioxidante no sistema f3-caroteno/ácido

linoléico (sistema aquoso)

A atividade antioxidante foi determinada pelo método in vitro,

desenvolvido por MARCO (1968) e modificado por MILLER (1971),

empregando-se o ácido linoléico, Tween 40 e p-caroteno. Esse sistema foi

mantido a 50°C, e medidas espectrofotométricas de absorbância foram
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FIGURA 7 - Modelo para cãlcuto de porcentagem de inibição da oxidação (pEREIRA, 1996).

Primeiramente, foi verificada a ação antioxidante dos extratos e,

depois, o efeito sinérgico da atividade dos extratos somados aos

antioxidantes sintéticos.

monitoradas em espectrofotômetro Bausch & Lomb (modelo Spectronic 20),

a 470T]m, a cada 15 minutos, durante 2 horas. Diferentes volumes de

extratos para as concentrações de 100 e 200 ppm foram adicionados a 5mL

de solução de p-caroteno com ácido Iinoléico: 20llL de solução de p

caroteno (20 mg/mL) + 1 mL de clorofórmio, 40 mg de ácido linoléico, 550mg

de Tween 40, como emulsificante, e foram evaporados através da passagem

de nitrogênio. A seguir foram adicionados entre 120 e 150mL de água

destilada, tratada com borbulhamento de 02 durante 30 minutos. A solução

inicial foi diluída até apresentar densidade ótica entre 0.6 e 0.7 na

absorbância de 470T]m. Todas as determinações foram realizadas em

repetições até obtenção de coeficiente de variância de 5% e acompanhadas

por um controle sem antioxidante e um outro com antioxidante sintético

(BHT), nas mesmas proporções das amostras. As porcentagens de inibição

da oxidação foram calculadas da seguinte forma: o decaimento da

densidade ótica do controle (0.0. inicial - 0.0. final) foi considerado como

100% de oxidação (figura 7). A queda na leitura da densidade ótica das

amostras foi correlacionada com o controle e estabeleceu-se a percentagem

de inibição da oxidação, subtraindo-se a percentagem de oxidação de cada

amostra de 100.
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4.2.6.2. Atividade antioxidante por condutimetria de compostos

voláteis (sistema lipidico)

Para avaliação de ácidos voláteis por condutimetria foi utilizado o

aparelho RANCIMAT®, a 110°C com um fluxo de ar de 10 h/L, no qual

amostras de 5g de óleo sem antioxidante foram utilizadas como controle

negativo. Logo, para o controle positivo foi usado o antioxidante BHT, a 100

e 200ppm, na mesma quantidade de óleo sem antioxidante. Todos os

extratos das especiarias mostarda, canela e erva doce, nas mesmas

concentrações do controle positivo, foram avaliados de acordo com o

princípio da técníca que avalia o período de indução (PI). Este é um

parâmetro importante relacionado com a estabilidade oxidativa de óleos e

gorduras. O PI determinado pelo RANCIMAr® avalia a produção de voláteis

por meio da condutimetria (SILVA, 1999).

AR-..-,
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•
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•

Agua
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FIGURA 8 - Descrição esquemática do Rancimal (Silva, 1999)

4.2.7. Análise cromatográfica

4.2.7.1. Análise do perfil lipídico da ração e tecidos

Inicialmente foi obtida a fração lipídica pelo método de FOLCH e col

(1957) e, em seguida, as amostras foram esterificadas pela técnica de

HARTMAN e LAGO (1973). As condições cromatográficas seguiram os

procedimentos descritos por MOREIRA e MANCINI-FILHO (1999, 2004).
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4.2.7.1.2. Obtenção dos ésteres metílicos de ácidos graxos

Foi utilizado o método de FOLCH e col (1957) para a extração dos

Iípides totais. Utilizou-se 1 grama de ração triturada para homogeneização

com metanol e clorofórmio (1:2 v/v) durante 7 minutos. Para tecidos e

plasma também foram usados 1 grama. Após homogeneização, foi feita

filtração sob vácuo em um funil de Buchner acoplado a um kitassato. O

resíduo retido no filtro foi homogeneizado com metanol e clorofórmio (1:2 v/v)

durante 1 minuto.
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4.2.7.1.1. Obtenção da fração lipídica

Material e Métodos

O filtrado foi recolhido em proveta com tampa esmerilhada, medido o

volume e adicionado a este 1/4 do volume medido de KCI 0,88% em H20

destilada. O material foi agitado manualmente e deixado em repouso por

alguns minutos até formarem-se duas fases. Desprezou-se, por aspiração, a

fase superior com o auxílio de uma pipeta Pasteur. Adicionou-se à fase

inferior uma mistura de metanol e H20 destilada (1:1 v/v) e, novamente, foi

feita a agitação manual. Formaram-se duas fases e a fase superior foi

também desprezada por aspiração. Após rotaevaporação com auxílio de um

banho-maria (MARCONI®), a uma temperatua de 40°C, a fração lipídica

obtida foi ressuspensa em 5mL de clorofórmio, transferida para vidro âmbar

sob atmosfera de nitrogênio e armazenada em freezer. A fração lipídica

extraída foi utilizada para a preparação dos ésteres metílicos de ácidos

graxos, para posterior análise cromatográfica.

Foi usado o método de HARTMAN e LAGO (1973) para preparação

dos ésteres metílicos de ácidos graxos. Para a extração dos ésteres de

ácidos graxos foi transferido 1mL de fração lipídica, obtida, de acordo com a

metodologia descrita anteriormente, para um tubo com tampa esmerilhada.

Evaporou-se o solvente à vácuo e à temperatura ambiente. Adicionou-se

2mL de uma solução de NaOH 0,5 N metanólico e foi levado ao banho-maria

fervente por 5 minutos. Em seguida, adicionou-se 6mL de mistura para
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4.2.7.1.3. Cromatografia gasosa

4.2.7.2. Análise do perfil de compostos fenólicos

As condições cromatográficas seguiram os procedimentos descritos

por DABROWSKI e SOSULSKI (1984) com modificações feitas por

MOREIRA e MANCINI-FILHO (1999, 2003).

45Material e Métodos

esterificação e aqueceu-se por mais 3 minutos em banho-maria fervente.

Deixou-se esfriar e adicionou-se 5mL de água fria, agitando-se por 1 minuto.

Os ésteres metílicos foram extraídos sucessivamente 3 vezes com 2mL de

hexano, transferindo-se a fase orgânica (superior) para outro tubo, com o

auxílio de uma pipeta Pasteur. A esta fase foram adicionados 5mL de

solução de NaHC03 saturada. Agitou-se por 1 minuto e tranferiu-se a fase

orgânica para outro tubo, para posterior evaporação do solvente no

rotaevaporador com banho a uma temperatura de aproximadamente 40°C.

Os ésteres metílicos obtidos foram resssuspensos em 1mL de hexano. Essa

solução foi injetada no cromatógrafo.

As análises cromatográficas foram realizadas em cromatógrafo à gás

HP (modelo 6890, com detector de ionização de chama), conectado a um

espectro de massa modelo 5972 SP, com parâmetros controlados pelo

software windows NT workstation 4.0, empregando-se a coluna capilar de

sílica fundida, contendo polietileno glicol (Carbowax 30 m) de 30 m de

comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno. As condições cromatográficas

se deram de acordo com a seguinte programação: temperatura da coluna

isotérmica a 230°C, temperatura do vaporizador 240°C, gás de arraste,

hidrogênio com fluxo de 1mLlmin. A identificação dos ácidos graxos das

amostras foi feita pela utilização da biblioteca Niste do programa workstation

4.0 com o auxílio dos espectros obtidos por padrões Sigma®.

As análises cromatográficas foram feitas em cromatógrafo à gás HP

(modelo 6890, com detector de ionização de chama), conectado a um

espectro de massa modelo 5972 SP, com parâmetros controlados pelo
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4.2.8. Determinação dos fenólicos totais

Os fenólicos totais foram determinados, espectrofotometricamente,

pelo método descrito por SWAN e HILLS (1959), utilizando-se o reagente de

Folin-Denis e catequina como padrão e as leituras realizadas a uma

absorbância de 72011m.

Os extratos contendo os compostos fenólicos foram preparados

segundo o método descrito por FANTOZZI e MONTEDORO (1978).

Pesaram-se 2 gramas de farinha de sementes de mostarda para, a seguir,

serem homogeneizadas com 100mL de uma mistura de metanollágua

(80/20) por uma hora. Após a homogeneização, a solução obtida foi filtrada e

o volume novamente corrigido para 100mL com metanol.
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software windows Nr workstation 4.0. A coluna empregada foi a semipolar

DB5 (J & W~, com 25 metros de comprimento por 0,25mm de diâmetro. A

programação de temperatura utilizada foi a seguinte: temperatura inicial de

112°e, isotérmica por 3 minutos e programada de 112°e até 290oe, a uma

velocidade de aquecimento de 100 e por minuto; isotérmica a 290oe, por 10

minutos. A temperatura da câmara injetora foi de 2900 e e a temperatura do

detector, 3000 e e o gás de arraste empregado foi o hidrogênio.

A identificação dos ácidos fenólicos foi realizada com base nos

tempos de retenção relativos das amostras baseando-se no padrão interno

(heptametildecanoato) e na concentração dos compostos da solução padrão

(Sigma) e, ainda, pela confirmação com os espectros de massa obtidos da

biblioteca Phenolic adquirida no decorrer do procedimento com

cadastramento dos padrões, sendo estes incluídos no programa workstation

4.0.
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4.2.9. Atividade da lipoxigenase e cicloxigenase

4.2.9.1. Atividade da lipoxigenase

A enzima LOX 1B da soja com 112.000 unidades por mg foi adquirida

comercialmente da Sigma® e sua atividade foi avaliada pelas condições

descritas por SURREY (1964), fundamentadas no método original descrito

por BERGSTROM (1946).

Para a realização do ensaio de inibição da enzima utilizou-se um

substrato (ácido Iinoléico), um inibidor com atividade conhecida, descrita

pelo autor (DOHI e col, 1991) e os extratos das especiarias como prováveis

inibidores. Inicialmente, foi preparado o substrato utilizando-se 0,75mL de

Tween 20, juntamente com tampão borato pH 9,0 e 0,5mL de ácido linoléico

adicionado gota a gota. A mistura foi homogeneizada até obter uma fina

emulsão. Em seguida, 1,3mL de NaOH 1N foram adicionados até conseguir

uma solução transparente. A esta solução, foram adicionados 90mL de

tampão borato, completados com água destilada para 200mL e pH ajustado

para 7,0.

Depois do substrato pronto, a reação se deu em temperatura

ambiente. Foi adicionado 1mL da enzima correspondente a 12.000 unidades

específicas, 19mL de substrato sob fluxo contínuo de O2 e, após 1 min,

acrescentou-se o inibidor (Indometacina - controle positivo) e, em outros

meios de reação, outros prováveis inibidores (o extrato administrado aos

animais experimentais). Para controle da reação, um tubo contendo apenas

o meio de reação (enzima e substrato) foi estabelecido. A cada 5 minutos, 1

mL da amostra foi transferido para tubos de centrífuga contendo 2mL de

álcool absoluto e 7mL de etanol a 60% e, em seguida, realizadas leituras

ópticas a 23411m, comparando-se com a solução controle. As variáveis do

ensaio foram volume, pH, concentração de enzima, substrato e temperatura,

otimizadas de acordo com SURREY (1964). Já a concentração de

inibidor/enzima nas condições estabelecidas por SCHUBERT e col (1999).



~ --~- -- ~ ----

4.2.10. Análise das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico
nos tecidos dos animais experimentais

Para medir a atividade da enzima COX o procedimento se deu de

acordo com o método descrito no item 4.2.9.1., utilizando-se, porém o ácido

araquidônico como substrato.
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4.2.9.2. Atividade da cicloxigenase

Material e Métodos

Para determinação da medida das substâncias reativas ao ácido

tiobarbitúrico foi utilizado o método descrito por WINTERBOURN e col

(1985). Foram preparados homogenatos dos diferentes tecidos com tampão

fosfato de sódio 10 mM, pH 7,4. Os tecidos foram homogeneizados na

proporção de 1:1° (p/v). Após homogeneização, centrifugou-se os

homogenatos a 10.000 rpm por 1° minutos em centrífuga Sorva"

Instruments, modelo RC5C, com a separação em duas fases. Foi tomado

0,3mL do sobrenadante e completado o volume para 0,5 mL com tampão

fosfato. Em seguida, adicionou-se HCI 25% (v/v), 45f.!L de BHT etanólico 2%

e 0,5mL de TBA (1 % p/vem NaOH 0,05M) e a solução foi agitada e levada

ao banho-maria fervente por 10 minutos, seguido de resfriamento em banho

de-gelo. 1,5 mL de ll-butanol foi acrescentado e logo em seguida, agitou-se.

Após centrifugação a 4000 rpm, foram coletadas alíquotas da fase superior

Para tanto, a enzima foi obtida conforme o seguinte protocolo

experimental: 10 vesículas seminais de carneiro foram acrescidas de tampão

fosfato 50 mM, pH 7.0 cm EDTA 1 mM e centrifugadas a 12000 rpm por 15

minutos. O sobrenadante foi extraído por ultracentrifugação por 1 hora e o

sobrenadante final foi coletado em pequenos recipientes e congelados a-80 OC

até a realização da atividade enzimática (SCHUBERT e col, 1999). O

sobrenadante rico em COX teve o conteúdo protéico determinado pela

metodologia de BRADFORD (1985), expresso em mg, pela qual alíquotas

foram tomadas para a mesma concentração da enzima analisada no item

4.2.9.1.
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4.2.11. Análises estatísticas

Em todas as análises descritas anteriormente, considerou-se um

nível de significância de 5%. Os intervalos foram de 95% de confiança no

para serem analisadas espectrofotometricamente a um comprimento de

onda de 532TJm, em comparação a um branco contendo apenas as soluções

do ensaio.
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Para as variáveis estudadas foram utilizados os seguintes

procedimentos de análise inferencial: (1) análise unidimensional; (2) análise

de variância com efeitos fixos; e (3) comparações múltiplas. Os programas

computacionais utilizados foram o Microsoft Excel for Windows, versão 97 e

Minitab for Windows, versão 13.1.

Para obtenção dos cálculos foi realizada uma curva padrão com

1,1,3,3-tetramethoxipropano (6 x 10-6 moI/L) e uma curva padrão de proteína

com solução padrão de albumina afim dos resultados serem expressos em

J.tMol MDNmg Prol.

O modelo de análise de variância univariada foi utilizado quando

requisitada a validade de suposições, como igualdade de variâncias

(homocedasticidade). Esta técnica foi utilizada para avaliação estatística das

variáveis da atividade antioxidante no sistema aquoso, no sistema lipídico e

para o percentual de incorporação de ácidos graxos nos diferentes tecidos.

Quando nestas análises a suposição de igualdade de variâncias não foi

aceita, modelos estatísticos foram utilizados sem a necessidade da

suposição de homocedasticidade. Neste caso, foi empregada a análise de

variância com efeitos fixos. Já para a rejeição da igualdade de média foram

realizadas comparações múltiplas e estabelecido o intervalo de confiança.

Finalmente, para os resultados de lipoperoxidação e ganho de peso dos

animais experimentais foram usadas comparações de médias por meio do

teste t (BUSSAB e MORETTIN, 2002) e construídos intervalos de confiança.



modelo tipo Box-Plof que utiliza a mediana, intervalos de confiança e permite

avaliar a variância dos grupos mediante à dimensão de suas caixas.

._-
~~ ~
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5.1. Atividade antioxidante

Com o aumento da restrição no uso de antioxidantes sintéticos na

indústria alimentícia, pelo seu efeito controverso em organismo vivos, tem-se

tornado crescente o interesse na pesquisa de antioxidantes naturais, e,

dentre estes, pode-se destacar os extratos de especiarias.
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Certos extratos de especiarias contêm componentes com efeitos

antioxidantes que estão associados à aceitabilidade, estabilidade e

qualidade sensorial dos alimentos aos quais são adicionados. (MADSEN e

col, 1996).

Estudos prévios identificaram a presença de grupos hidroxi de

compostos fenólicos em especiarias, principalmente na mostarda (MOREIRA

e MANCINI FILHO, 1998; MOREIRA e MANCINI FILHO, 1999), associando

estes grupos à estabilidade no processo oxidativo. Partindo do pressuposto

quanto à atuação dos compostos fenólicos em especiarias, observados em

outros estudos, foi feita a avaliação específica da estabilidade antioxidante

As propriedades antioxidantes de várias ervas e especiarias estão

correlacionadas com a sua ação junto ao processo de peroxidação lipídica

em alimentos (MILOS e JERKOVIC, 2000). Dentro desta abordagem, há

estudos que relacionam a atividade antioxidante destes vegetais (BRACO e

col, 1981; KRAMER, 1985) constituídos de compostos fenólicos que

possuem grupos hidroxi (SHAHIDI e col, 1992).

5. Resultados e Discussão

Resultados e Discussão

Estando o processo oxidativo relacionado com os componentes

lipídicos dos tecidos, os quais podem refletir na resposta fisiológica, o

presente trabalho investigou a relação entre o efeito antioxidante de extratos

de especiarias, ricos em compostos fenólicos, sobre o metabolismo de

Iípides polinsaturados.
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das substâncias fenólicas de três especiarias muito consumidas e utilizadas

na culinária brasileira: mostarda, canela e erva doce.

Este trabalho apresenta, portanto, resultados da atividade

antioxidante de extratos e de frações fenólicas das especiarias mostarda,

canela e erva doce, como também uma mistura-teste das três.
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Na tabela 2, que apresenta os resultados de inibição da oxidação no

sistema aquoso, verifica-se que, dos extratos etéreos das especiarias, a

canela foi a que apresentou melhor percentual de inibição da oxidação com

82,81% a 200ppm. A 100 ppm o mesmo extrato exibiu um percentual de

73,01 % de inibição da oxidação, atividade esta sem diferença significativa (p

< 0,05) do extrato etéreo da mostarda com 73,32% a 200ppm.

A aquisição dos extratos foi por meio de extração seqüencial

(descritos no item 4.2.2.), assim como, os chás obtidos pela mistura

proporcional das três especiarias (mostarda:canela:erva doce). Tanto os

extratos, quanto os chás foram avaliados segundo seu potencial antioxidante

nos sistemas aquoso (co-oxidação de substratos, com o uso do ácido

Iinoléico e l3-caroteno) e lipídico (condutometria de compostos polares 

RANCIMAT®).

Resultados e Discussão

Os extratos alcoólicos de todas as especiarias não apresentaram um

bom potencial antioxidante, porém os extratos aquosos da mostarda e da

erva doce foram os que revelaram inibição significativa da oxidação, com

71,95% e 49,36% para mostarda e erva doce, respectivamente.

A mistura das três especiarias apresentou inibição significativa da

oxidação nos três extratos, resultados estes mais evidentes nos chás da

mistura-teste, os quais demontraram melhor atividade antioxidante a 200ppm

com 89,10% de inibição da oxidação, sem diferença significativa do mesmo

extrato a 100ppm (87,13%), sendo superiores aos demais extratos. Em

comparação ao antioxidante sintético BHT, nas duas concentrações de 100

e 200ppm, não houve diferença significativa por parte da mistura.
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Tabela 2 - Percentual de atividade antioxidante dos extratos e frações de

especiarias

AMOSTRAS I Mostarda Canela Erva Mistura Chá
Doce Teste

BHT 100ppm 89,35 86,49 84,36 89,26 82,67
BHT 20000m 90,19 88,17 85,83 90,93 84,91
Ex!. Etéreo 100ppm 49,77 73,01 30,97 52,27
Ex!. Etéreo 200ppm 73,32 82,81 61,54 75,44
Ex!. Alcoólico 100ppm 29,29 25,62 4,68 36,13
Ex!. Alcoólico 200ppm 26,41 39,15 10,33 36,28
Ex!. Aquoso 100ppm 53,95 7,54 47,37 53,86
Ex!. Aquoso 200ppm 71,95 8,82 49,36 70,95
Ex!. Etéreo + BHT 100ppm 86,36 81,23 81,26 88,86
Ex!. Etéreo + BHT 200ppm 85,78 88,82 85,82 90,79
Ex!. Alcoólico + BHT 100ppm 85,95 71,37 79,15 80,56
Ex!. Alcoólico + BHT 200ppm 90,81 76,72 83,58 82,41
Ex!. Aquoso + BHT 100pm 66,73 81,74 76,12 89,58
Ex!. Aquoso + BHT 200ppm 92,65 86,81 88,65 92,65
Fr. Livre 100ppm 94,47 88,67 92,80 93,11
Fr. Livre 200ppm 94,53 90,68 94,24 94,25
Fr. Solúvel 100 ppm 95,12 91,25 93,18 93,15
Fr. Solúvel200ppm 95,57 92,44 94,13 94,98
Fr. Insolúvel 100ppm 93,04 91,76 91,50 91,23
Fr. Insolúvel 200 ppm 95,02 94,59 88,76 93,43
Fr. Livre + BHT 100 ppm 92,42 89,12 91,57 91,38
Fr. Livre + BHT 200 ppm 94,73 88,53 93,70 93,28
Fr. Solúvel + BHT 100 ppm 94,52 90,29 92,53 90,55
Fr. Solúvel + BHT 200 ppm 96,98 92,74 93,66 93,46
Fr. Insolúvel + BHT 100ppm 90,74 90,18 90,28 88,69
Fr. Insolúvel + BHT 200ppm 93,60 93,91 93,23 93,16
Chá lOOppm 87,13
Chá 200ppm 89,10
Chá + BHT 100ppm 88,60
Chá + BHT 20000m 9025

Os dados apresentados são resultados de análises realizadas em duplicata de 4
experimentos. A capacidade antioxidante relativa dos extratos e frações fenólicas em 100 e
200 ppm na solução contendo l3-<:aroteno/ácido linoléico, emulsificante e água, submetidos
a condições oxidantes. Análises espectrofotométricas (470 nm) foram obtidas durante 120
minutos, a absorbância foi comparada ao controle, sem adição de extratos, como descrito
no item 4.2.6.1.
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ESQUEMA 3 - Modelo para obtenção das tangentes para cálculo dos fatores cinéticos

No mesmo sistema (aquoso), as frações livres, ésteres solúveis e

Iigantes insolúveis de ácidos fenólicos, de todas as especiarias, obtidas

segundo o item 4.2.3., apresentaram percentuais significativos de inibição da

oxidação (acima de 90%) com valores superiores ao BHT e demais extratos

avaliados (tabela 2).
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Observando-se, todavia, as figuras 9 a 16 que ilustram a atividade

antioxidante dos extratos e frações das especiarias, medida durante 120

minutos em sistema de co-oxidação de substratos, pode-se verificar a

estabilidade de todos os extratos no sistema. A partir de tais figuras, foi

possivel calcular os fatores cinéticos dos extratos e frações estudadas. A

tabela 3 representa os fatores cinéticos calculados a partir das tangentes

das curvas cinéticas obtidas segundo o esquema 2 abaixo:
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FIGURA 9 - Atividade antioxidante dos extratos da mostarda a 100 e 200ppm
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FIGURA 10 - Atividade antioxidante das frações fenólicas da mostarda a 100 e 200ppm
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FIGURA 11 - Atividade anlioxidante dos extratos da canela a 100 e 200ppm
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FIGURA 13 - Atividade antioxidante dos extratos da erva doce a 100 e 200ppm
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FIGURA 16 - Atividade antioxidante das frações fenólicas da mistura das especiarias a 100
e200ppm
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Tabela 3 - Parâmetros cinéticos caracterizando a inibição da oxidação do sistema f3
caroteno/ácido linoléico pelos extratos e frações das especiarias mostarda, canela e erva
doce, como de sua mistura-teste nas concentrações de 100 e 200ppm.

AH= Composto antioxidante

ROG"= Radical peróxido

ROOH = hidroperóxido

63

A + ROOH AH + ROO'

A+ RH AH+R

ROOH+A

A + H02'

A + H02 '

ROO'+AH

A +02

AH+02

De acordo com YANISHLlEVA e MARINOVA (1995), o fator F1

representa a efetividade do antioxidante em bloquear as reações em cadeia,

ocasionadas pelos radicais peróxidos, enquanto o F2 infere a possibilidade

do antioxidante participar de outras reações, como, por exemplo, a

decomposição dos hidroperóxidos com oxigênio, formando especles

radicalares que aceleram o processo oxidativo do sistema. Nesse caso, se o

valor da razão entre as tangentes das curvas do extrato e do controle forem

maior que 1, então há uma atividade pró-oxidante dada pela participação da

substância em reações como:

Resultados e Discussão

Concentracão
Mostarda Canela Erva doce Mistura teste

10000m 20000m 10000m 20000m 10000m 20000m 10000m 200ppm

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

BHT 0,08 0,10 0,07 0,10 0,09 0,19 0,07 0,33 0,16 0,31 0,14 0,26 0,14 0,08 0,14 0,03

Ext. Etéreo 0,52 0,72 0,24 0,20 0,17 0,75 0,09 0,42 0,44 2,38 0,29 1,15 0,45 0,64 0,29 0,33

Ext. A1cólico 0,61 0,82 0,91 0,51 0,56 1,60 0,51 1,29 0,64 2,44 0,54 2,70 0,64 0,74 0,68 0,58

Ext. Aquoso 0,43 0,47 0,25 0,27 0,64 2,15 0,92 1,54 0,35 1,35 0,36 1,13 0,45 0,33 0,34 0,36

Et + BHT 0,06 0,12 0,14 0,08 0,10 0,40 0,06 0,23 0,18 0,37 0,15 0,19 0,18 0,12 0,15 0,09

AI + BHT 0,13 0,16 0,05 0,09 0,18 0,73 0,14 0,62 0,19 0,44 0,16 0,33 0,24 0,17 0,23 0,16

Aq + BHT 0,06 0,06 0,05 0,07 0,09 0,38 0,06 0,33 0,14 0,30 0,14 0,26 0,31 0,09 0,10 0,04

Fr. Livre 0,05 0,14 0,04 0,19 0,07 0,48 0,06 0,42 0,01 1,18 0,02 0,55 0,03 0,45 0,02 0,50

Fr. Solúvel 0,04 0,16 0,03 0,12 0,05 0,27 0,03 0,21 0,02 1,27 0,02 1,00 0,03 0,55 0,02 0,40

Fr. Insolúvel 0,05 0,28 0,04 0,19 0,04 0,33 0,04 0,30 0,03 1,27 0,02 1,18 0,04 0,55 0,03 0,40

L+ BHT 0,06 0,19 0,04 0,24 0,06 0,42 0,06 0,46 0,02 1,27 0,00 0,91 0,03 0,45 0,03 0,50

S+BHT 0,05 0,07 0,02 0,05 0,05 0,36 0,04 0,22 0,02 1,27 0,02 1,27 0,04 0,60 0,02 0,60

1+ BHT 0,07 0,24 0,06 0,15 0,04 0,30 0,03 0,18 0,03 1,63 0,02 1,18 0,05 0,80 0,03 0,55
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Verifica-se em todos os extratos e frações fenólicas da mostarda e

canela, nas duas concentrações estudadas (100 e 200ppm), que os valores

de F1 e F2 foram inferiores a 1 e próximos aos fatores obtidos pelo

antioxidante sintético BHT, apontando, desse modo, relações sinérgicas com

o mesmo. Por outro lado, observa-se o efeito pró-oxidante nos extratos da

canela e da erva doce e em todas as frações desta última especiaria, que

apresentaram fatores F1 e F2 maiores que 1. Já a mistura das três

especiarias demonstrou que em ambas os fatores cinéticos foram inferiores

a 1, evidenciando, por conseguinte, estabilidade desses extratos e frações

no meio avaliado e, deste modo, confirmando o efeito sinérgico que os

compostos fenólicos exercem entre si, quando presentes em misturas.

As figuras 17, 18 e 19 ilustram os resultados quanto à avaliação de

ácidos voláteis por condutimetria. Os extratos alcoólico e aquoso da

mostarda e da erva doce apresentaram maior aumento no período de

indução neste sistema. Nas duas concentrações testadas (100 e 200ppm),

verificou-se que dos extratos etéreos, destaca~se o da mostarda, na

concentração de 100ppm, que retardou em 23,9% o período de indução do

óleo de soja sem antioxidante, promovendo estabilidade oxidativa em

proteção ao meio. Logo, para os extratos alcoólicos das três especiarias,

evidencia-se o retardo no período de indução do extrato alcoólico a 200ppm

da erva doce e, por fim, dos extratos aquosos. Também vale salientar a

capacidade protetora dos extratos aquosos da mostarda a 100ppm e da erva

doce a 200 ppm (ambos com média de 19% de retardo do período de

indução), indicando que estas amostras estabilizam significativamente óleos

comestíveis (como o óleo de soja utilizado no procedimento) em

comparação ao controle positivo BHT (muito utilizado na indústria

alimentícia).
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FIGURA 17 - Atividade antioxidante por condutimetria (RANCIMAT) dos extratos da
mostarda
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FIGURA 18 - Atividade antioxidante por condutimetria (RANCIMAT) dos extratos da canela
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ERVA DOCE
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FIGURA 19 - Atividade antioxidante por condutimetria (RANCIMAT) dos extratos das
especiarias mostarda, canela e erva doce

Considerando a importância da determinação do PI para óleos e

gorduras por meio do RANCIMA~, objetivou-se também, com o presente

trabalho, mostrar a viabilidade do uso deste equipamento para a avaliação

da estabilidade oxidativa do óleo de soja refinado com antioxidantes naturais

(fenólicos de especiarias) e sintéticos (BHT).

Foram avaliados diferentes meios de extração (utilizando vários

solventes de diferentes polaridades) com a finalidade de testar a efetividade

destes extratos nos meios lipídico e aquoso, quanto ao potencial

antioxidante e provável aplicação industrial.

o estudo da estabilidade de substâncias fenólicas em meios distintos

de solubilidade tem sido objetivo de muitos pesquisadores para viabilizar

uma aplicação mais segura de seu potencial antioxidante (ARELLANO

BARRERA e ESTEVES, 1989; DECKER, 1997 e 1998; RECORD e LANE,

2001). Estes autores associam o tipo de antioxidante com a maior ou menor

estabilidade em meios aquoso ou lipídico de oxidação. Logo, marcadores de

oxidação em alimentos têm sido ferramentas importantes para a indústria de
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Associada à solubidade dos compostos fenólicos, também encontra

se a concentração dos mesmos no meio a ser utilizado, dando indícios de

alimentos. MILLER e col (1995) avaliaram a atividade antioxidante total de

suco de frutas como um marcador de deterioração do suco durante o

armazenamento. Portanto, a avaliação da atividade antioxidante deixou de

ser apenas um parâmetro absoluto de determinação do potencial

antioxidante de um determinado alimento, tornando-se uma ferramenta de

controle de qualidade para a indústria alimentícia.
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Os compostos fenólicos, sendo um dos maiores grupos de

componentes dietéticos não essenciais, têm suas pesquisas justificadas por

estarem associados à inibição de doenças crônico-degenerativas, como

aterosclerose e câncer. A bioatividade dos fenólicos pode estar relacionada

com potencial antioxidante destes compostos aos quais são atribuídos as

seguintes características: quelar metais, inibir a LOX e seqüestrar radicais

livres. Contudo, os compostos fenólicos podem também promover reação

oxidativa in vitro, agindo como prooxidantes, por atuarem com metais

(reduzindo-os), podendo aumentar a formação de radicais livres e peróxidos.

Parte deste diferencial antioxidante e pro-oxidante das substâncias

fenólicas é devida, principalmente, as suas características de solubilidade e

concentração no meio. DECKER (1997) revisou vários trabalhos citados na

literatura que pudessem sustentar a hipótese de que as propriedades

antioxidantes das substâncias fenólicas têm relação com suas

características de solubilidade, reforçando o "paradoxo antioxidante" que o

descreve como um fenômeno em que seqüestradores de radicais livres

hidrofílicos (RLHf) seriam antioxidantes mais efetivos do que os radicais

livres hidrofóbicos (RLHb) em emulsões de óleos e que RLH hidrofóbicos

seriam mais efetivos em óleos emulsionados. Estes achados foram

atribuídos à capacidade de RLH hidrofílicos serem mais efetivos nos

concentrados de interface óleo-água de sistemas lipídicos, ou seja, a

oxidação foi mais prevalente com separação da matéria oxidativa em ambas

a fases: aquosa e lipídica (PORTER, 1993).
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5.2. Identificação dos compostos fenólicos das especiarias
mostarda, canela e erva doce

Como um dos objetivos deste trabalho foi a identificação dos

principais compostos responsáveis pela inibição da oxidação, presentes nas

especiarias mostarda, canela e erva doce, utilizou-se como metodologias

para a etapa de identificação dos compostos fenólicos: 1) a cromatografia

em camada delgada 2) e a cromatografia à gás, descrita por MOREIRA e

MANCINI FILHO, 2003.
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que os fenólicos são importantes para indústria alimentícia e benéficos à

saúde. Todavia, a relação entre suas bioatividades e propriedades

antioxidantes necessita de maiores estudos. ° fato dos compostos fenólicos

poderem ser tanto pró-oxidantes como antioxidantes indica que em

determinadas condições, e em certos tecidos, estas substâncias podem

trazer mais risco do que benefício. Além do mais, o consumo de elevadas

concentrações de compostos fenólicos, oriundos do próprio alimento ou

suplemento, pode não ser prudente até que a bioatividade destes compostos

esteja melhor esclarecida.

Métodos que avaliem a atividade antioxidante em alimentos e

sistemas biológicos têm sido desenvolvidos para disponibilizarem uma maior

segurança à aplicabilidade das substâncias naturais com atividade

antioxidante. SILVA e col (1999) estudaram várias metodologias de

avaliação do grau de oxidação lipídica e da capacidade antioxidante em

sistemas in vitro. PRIOR e CAO, no mesmo ano, avaliaram a capacidade

antioxidante total in vivo comparando com diferentes métodos analíticos.

Desta forma, estes trabalhos servem como parâmetros iniciais à seleção

crítica da técnica a ser testada e/ou aplicada, principalmente esclarecendo

as características da matéria-prima estudada, visto que a solubilidade e a

concentração são os pontos limitantes de qualquer avaliação de estabilidade

oxidativa.
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Os resultados obtidos indicaram que todas as especiarias utilizadas

contêm fenólicos entre seus constituintes com presença de atividade

antioxidante (tabela 4).
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A cromatografia em camada delgada é uma técnica simples de

identificação de compostos fenólicos com ou sem atividade antioxidante e,

também, pode ser utilizada como pré-tratamento (purificação) destes

compostos para metodologias mais complexas e precisas, como a

cromatografia gasosa.

Na cromatografia em camada delgada foi avaliada a presença de

compostos fenólicos com ou sem atividade antioxidante. Para tal, foram

seguidos os procedimentos citados por DUVE e WHITE (1991), utilizando-se

como fase móvel T1-butanol/ácido acético/água na proporção de 4: 1:5,

aplicando-se uma média de 10j.!L das amostras em placas de vidros com

uma espessura de 0,25mm. Para a idenficação dos compostos seguiu-se os

seguintes sistemas de revelação: 1) na avaliação das bandas com atividade

antioxidante utilizou-se a solução de 9mg de J3-caroteno em 30mL de

clorofórmio e 10j.!L de ácido Iinoléico em 60mL de etanol. As bandas com

atividade antioxidante reveladas neste sistema apresentaram coloração

variando do amarelo ao alaranjado e exibiram Rf com valores de 0,10 a 0,84;

2) na avaliação das bandas, que evidenciavam a presença de compostos

fenólicos, foi utilizada uma solução de 1% de cloreto férrico e ferrocianeto de

potássio em água destilada, bandas de coloração variaram do azul claro ao

azul escuro e reveralaram Rf de 0,10 a 0,83.

- -~.-~ -~::::::::;;;;;;~;;:;;;;=====::::::::::::::
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Tabela 4 - Crornatografia em camada delgada dos extratos e frações das especiarias

Amostras p~rotenolác. Unoletco Clor. Fêrricolferric. de pot.

atura de corrida altura da banda RI altura de corrida altura da banda RI

13,5 4.5 0,33 14 4.8 0,34

CHA
13,5 6.0 O." 14 6.1 0,43

13,5 8.0 0.59 14 8.7 0,62

13,5 10.0 0,74 14 10.5 0,75

MOSTARDA

E. Etéreo 12,0 4,0 0.33 12,7 4,7 0.37

12,0 6,0 0,50 12,7 6,7 0.52

EAlc60lico 12,5 3.0 0.24 15.0 4,5 0,30

12,5 10.0 0,80 15,0 12.5 0.83

E. Aquoso 12,2 3.5 0,29 13.0 3.3 0,25

12.2 8,5 0,70 13.0 9,0 0.69

f. Livre 15,0 11,5 0,77 15,0 10,5 0,70

Solúvel 15,0 9,5 0,63 15,0 10,5 0,70

Insolúvel 15,0 15,0

CANELA

Etéreo 12.5 12.5

Alc60lico 12,5 8 0.64 12.5 7,5 0,60

Aquoso 12.5 3 0,24 12.5 2,5 0,20

15,0 1,5 0.10 15,0 1.5 0,10
Uvre 15,0 7.5 0.50 15,0 7,0 0,46

15,0 10,5 0.70 15,0 10,5 0.70

Solúvel 15.0 15,0

Insolúvel 15,0 15,0

ERVA DOCE

Etéreo 14,5 11.5 0,79 14,5 11.5 0,79

Alc60lico 14,5 11,5 0,79 14,5 11,3 0,77

14,5 11.5 0,79 14,5 11,7 0,80

Aquoso 14,5 2,5 0.17 14,5 2.4 0.16

14,5 4,0 0.28 14,5 4.0 0,28

14,5 9,0 0,62 14,5 9,2 0,63

14,5 10,5 0,72 14,5 10,3 0,71

14,5 12,0 0.83 14.5 12.1 0.83

Livre 15 3,5 0.23 15 3,0 0,20

15 8,0 0.53 15 8,5 0,57

Solúvel 15 11,3 0.75 15 11.0 0.73

Insolúvel 15 15

MISTURA
TESTE
Etéreo 15.2 5.6 0.37 15,1 4.7 0.31

15,2 10.8 0,71 15,1 11.5 0,76

Alc6ofico 15,2 5,3 0.35 15,1 4,8 0,32

15,2 10,0 0.66 15,1 10,5 0,70

15,2 11,0 0.72 15,1 10.9 0,72

Aquoso 15.2 5.6 0,36 15,1 6.0 0.40

Livre 16 13.5 0,84 16,0 13.0 0.81

Solúvel 16 11,5 0,71 16.0 11,7 0.73

Insolúvel 16 16.0
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Com a necessidade de se conhecer quais os compostos fenólicos

presentes e o potencial inibidor da oxidação lipídica, realizou-se

cromatografia gasosa seguindo o procedimento citado no item 4.2.7.2. e

utilizou-se, como agente silinizante, o N, O, bis-trimetilsil acrilamida (S.S.A.),

avaliando-se o perfil cromatográfico presente nas frações e extratos das

especiarias mostarda, canela e erva doce, bem como, na mistura das

mesmas.

Observa-se que todos os extratos e frações apresentaram bandas com Rf

revelados tanto para existência de compostos fenólicos como para atividade

antioxidante. Nos extratos e frações fenólicas das especiarias, isoladamente,

foi verificado que todas as bandas, com presença de atividade antioxidante,

possuem Rf correspondentes aos sistemas reveladores de substâncias

fenólicas. Esta homogeneidade permanece na mistura (chá) admistrada aos

animais experimentais, com valores de Rf que variaram de 0,33 a 0,75.
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Na tabela 5 pode-se observar os valores quantificados com todas as

substâncias identificadas e na tabela 6, pode-se verificar a atividade

antioxidante após purificação e revelação nos sistema p-caroteno/ácido

linoléico. O ácido salicílico (tabela 5) foi o composto fenólico presente em

todas as especiarias e, com concentrações superiores aos demais

compostos identificados e após purificação (tabela 6), o ácido caféico foi a

substância identificada e quantificada em maior concentração na banda

purificada, com atividade antioxidante em todas as frações das especiarias

em questão. Os demais compostos fenólicos encontrados e quantificados

(tabela 5) foram: catecol, hidroquinona, gliciteína, glicitina, trans-cinâmico,

pirogalol, para-hidroxibenzóico, gentíssico, orto-cumárico, protocatequínico,

para-cumanco, silibinina, gálico, ferúlico, caféico, sináptico, rutina,

revesratrol, naringerina, epicatequina, catequina, hesperitina, epilocatequina

e clorogênico. Destes compostos, 17 são ácidos fenólicos, 6 f1avonóides e 2

isoflavonas. Por outro lado, quando se analisa o perfil de compostos

fenólicos dos extratos das mesmas especiarias, não se verifica diferença

significativa (p<0,05) nas concentrações (f.!g/f.!L) dos mesmos. Todos os
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cromatogramas e espectros de massa podem ser observados nos anexos (1

a 17).

Em relação ao perfil de substâncias fenólicas em especiarias, houve

uma homogeneidade destes compostos identificados nas especiarias em

questão; em concordância com resultados descritos nos poucos dados da

literatura. Destacando-se: os ácidos salicílico, cafeíco, catecol, como

também derivados cinâmicos, benzóicos e alguns flavonóides complexos.

A partir do perfil das substâncias fenólicas identificadas e da sua

estabilidade antioxidante nos meios avaliados (aquoso e lipídico), elaborou

se uma mistura das especiarias em proporções iguais, dieteticamente

preparadas na forma de um infuso, para ser administrada aos animais no

ensaio biológico.

Depois de avaliada a atividade antioxidante, realizou-se a

identificação das substâncias responsáveis pela inibição da oxidação (os

resultados apresentam-se nas figuras 20 e 21). Pode-se constatar que a

partir de 25ppm, atingiu-se o máximo da atividade antioxidante do extrato da

mistura-teste das especiarias, confirmando o efeito sinérgico que os

compostos fenólicos contidos nestas especiarias possuem entre si (figura

20).

[J BHT [J chá • chá + BHT

FIGURA 20- Atividade antioxidante do chá da mistura-teste das especiarias mostarda,
canela e erva doce, de 25 a 200ppm.
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Outro fator importante é observado na figura 21: apenas 10J.1L

purificados em placa cromatográfica em camada delgada foram suficientes

para se identificar os três principais componentes responsáveis pelo

potencial antioxidante no chá, que foram os ácidos salicílico, caféico e o

catecol.

FIGURA 21 - Cromatograma e espectros de massa dos principais componentes ativos com
atividade antioxidante no chá administrado aos animais experimentais.
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Tabela 5 - Idenficação e quantificação dos compostos fenólicos das frações fenólicas de
especiarias

COMPOSTOS T,R. FRAÇÕES
L1VRE(f!gluL) SOLÚVEL(f!glL) INSOLÚVEL(llgluL)

M C ED MT M C ED MT M C ED MT
Catecol 3,20 0,07 0,11 0,35 0,11 0,20 0,14 0,23 0,30 0,12
Hidroquinona 3,89 0,06
Gliciteína 5,32 0,30 0,18 0,38 0,20 0,22 0,10 0,25
Salicílico 5,42 28,7 5,87 14,3 14,8 33,5 45,8 22,3 20,8 4,95 4,60 8,01 4,28

9 4 1 8 3 8
Glictina 5,60 0,07 0,08 0,05
Trans-cinamico 5,89 0,18 0,04 0,09 0,09 0,17 0,24 0,12
Pirogalol 6,03 0,41 0,50 0,11 0,21 0,12 0,12 0,11

p-hidroxibenzóico 7,29 0,16 0,31 0,07

Gentissico 10,21 0,04

o-eumárico 10,70 0,09
Protocatequínico 11,02 0,23 0,07 0,12

p-eumárico 12,20 0,94 1,10
Silibinina 13,19
Gálico 13,71 0,21 0,16 0,08
Ferúlico 15,97 0,12 0,13
Caféico 16,88 0,12 0,04 0,15 0,15 0,35 0,96 0,51 1,11 0,52 0,64 0,99 0,69
Sináptico 18,65 0,42 1,76 0,96 0,08 0,06 0,02
Rutina 24,13 0,06 0,03
Reveratrol 26,12 0,02
Naringerina 28,17 0,09
Epícatequina (-) 28,37 0,04
Catequina 28,71 0,11
Hesperitina 29,35 0,06
Epilocatequina 29,50 0,35 0,15
Clorogênico 31,87 0,05

M-mostarda; C-canela; ED·erva doce; MT-mistura teste
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Tabela 6 - Identificação e quantificação dos compostos fenólicos responsáveis pela
atividade antioxidante, das frações fenólicas de especiarias após purificação por CCD

Fenólicos de pesos moleculares menores e maior volatilidade podem

ser separados diretamente por CG, não sendo necessário um pré-tratamento
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COMPOSTOS T.R. FRAÇOES
L1VRE(f19/uL) SOLÚVEL(f19/L) INSOLÚVEL(flgluL)

M C ED MT M C ED MT M C ED MT
Catecol 3,20 0,21 0,26 0,21 0,26
Salicílico 5,42 0,24 0,30 0,26 0,27 0,38
Pirogalol 6,03 0,26 0,21 0,21 0,25 0,25
quínico 12,20 0,21 1,58
Ferúlico 15,97 0,58 2,33
Caféico 16,88 2,58 2,46 3,12 4,26 3,12 2,61 3,66
Luteolina 33,53 0,78

M-mostarda; C-canela; EO-erva doce; MT-mistura teste
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Há algumas metodologias descritas sobre a análise de compostos

fenólicos por cromatografia á gás baseados nas suas características de

polaridade_ Os ácidos fenólicos, muito presentes em especiarias, são

substãncias que possuem alta polaridade e baixa pressão de vapor. Tais

caracterísiticas levaram alguns autores a descrever processos distintos para

derivatização e condições de análises cromatográficas, objetivando uma

melhor técnica de isolamento e caracterização destes compostos, Neste

trabalho, foi seguinda a metodologia descrita por DABROWSKI e SOSULSKI

(1984) com modificações apresentadas por MOREIRA e MANCINI-FILHO

(1999).

Para identificação dos compostos fenólicos das especiarias

estudadas, utilizou-se métodos de purificação e identificação por CGMS,

verificando-se que a maior classe de substâncias fenólicas presentes são

ácidos fenólicos. Alguns autores corroboram estes resultados, observando

se que estes constituintes fazem parte da principal classe de compostos

fenólicos dos vegetais, principalmente em especiarias (FENTON e col, 1980;

DABROWSKI e SOSULSKI, 1984a, 1984b; MOREIRA e MANCINI-FILHO,

1998).
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Como as especiarias estudadas apresentaram não somente

substâncias fenólicas simples, mas também complexas, fez-se necessária a

derivatização tanto dos extratos, como as frações com N,O, bis (trimetilsilil) 

acetamida (BSA); permitindo, desse modo, uma melhor separação e

identificação dos compostos fenólicos.

As análises de ácidos fenólicos por CG apresentam como principal

problema a interferência de ácidos graxos de cadeia longa, remanescentes

do desengorduramento das amostras, das quais se originam os extratos. Os

ácidos graxos de 16 e 18 carbonos possuem um tempo de retenção muito

próximo aos dos ácidos ferúlico e sináptico, respectivamente. Alguns
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de derivatização da amostra. Contudo, compostos maiores, principalmente

os polihídricos, precisam ser derivatizados devido à presença de

grupamentos hidroxila que causam dificuldades na análise - como

interações com a fase estacionária da coluna cromatográfica - não

permitindo uma boa resolução. A derivatização dos compostos causa uma

diminuição tanto da polaridade, quanto no ponto de ebulição, podendo ser

reduzida, conseqüentemente, a temperatura de análise.

Nas fases estacionárias utilizadas na cromatografia gasosa, podem

ser empregadas colunas empacotadas ou capilares, contendo desde

substâncias apoiares. Todavia, para as colunas polares e semipolares, o

mais importante é a interação existente entre as hidroxilas dos ácidos

fenólicos com os sítios eletronegativos da fase estacionária. Devido ao

aumento da polaridade da fase estacionária ou dos grupamentos hidroxila

das moléculas, tem-se um crescimento na seletividade, ou seja, uma melhor

separação; há, com isso, uma maior preferência no uso de colunas polares

ou semipolares para a separação de ácidos fenólicos, pois o uso de colunas

apoiares normalmente traz picos assimétricos ou com enorme quantidade de

ruídos (TESAROVÁ e PACACOVÁ, 1983). A coluna DB 5, que foi utilizada

no presente trabalho, é uma coluna semipolar, modificada do método

original, o que permitiu uma melhor separação das substâncias fenólicas

identificadas.



Uma substância antioxidante retarda as reações de oxidação quando

inibe a formação de radicais livres (iniciação) e/ou mesmo quando

interrompe a propagação das cadeias de radicais livres. A etapa de indução

pode ser retardada por antioxidantes que desagregam peróxidos, ou

antioxidantes complexantes ou antioxidantes inibidores do oxigênio "singlef'

(NAWAR, 1996).

autores, portanto, sugerem métodos de purificação destes fenólicos por

cromatografia em camada delgada, como forma de impedir a contaminação

desses ácidos graxos durante a separação dos ácidos fenólicos (FENTON e

col, 1980). Diante do exposto, a cromatografia em camada delgada, além de

confirmar a presença de substâncias fenólicas com atividade antioxidante

presente nas especiarias, também foi utilizada como técnica de pré

tratamento dos extratos e frações fenólicas para serem identificados e

quantificos por CGMS.
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PRATT e BIRAC (1979) sugeriram a utilização de compostos

fenólicos naturais, já que os mesmos agem como aceptores de radicais

livres, interrompendo a reação em cadeia provocada por esses radicais e,

além disso, atuando também nos processos oxidativos catalisados por

metais. Na tecnologia de óleos e gorduras, os compostos fenólicos naturais

apresentam bom potencial antioxidante, podendo ser utilizados em

associação a antioxidantes sintéticos ou, até, substituí-los. DÚRAN e

PADILLA (1993) realizaram estudos para verificar o potencial antioxidante

dos fenólicos, com a tentativa de substituir os antioxidantes sintéticos, como

o BHA, BHT, TBHQ e o propil-galato. Diversas pesquisas tiveram por

objetivo encontrar produtos naturais com atividade antioxidante que

permitissem substituir antioxidantes sintéticos e/ou fazer associações entre

eles, com o intuito de gradualmente diminuir a quantidade dos mesmos

(BRANEN, 1975; HIROSE e col; OKUBO, 1997).
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Tabela 7-ldenficação e quantificação dos compostos fenólicos dos extratos de especiarias

COMPOSTOS T.R. EXTRATOS
Etéreo(flglmL) AlcoóIico(flglmL) Aquoso(flglmL)

M C ED MT M C ED MT M C ED MT
Catecol 3.20 0.01

Gliciteína 5,32 0,02 0.01

Salicílico 5,42 0,04 0,01

Pirogalol 6,03 0,03 0,21 0,04 0,05 0,01

p-hidroxibenzóico 7,29 0,06 0,03 0,05

Vanílico 9,86 0,07
Protocatequínico 11,02 0,05 0,19 0,21 0.13 0,06 0,25 0,07 0,15

Quínico 12,20 0,04 0,07 0,08 0,06 0,01 0,02 0,03 0.01

p--cumárico 13,13 0,08 0,18 0,26 0,03 0,01 0.01

Silibinina 13,19 0,68 0,51

Gálico 13,71 0,22 0,04 0,13 0,06 0,04 0,02
Ferúlíco 15,97 0.07 0.13
Caféico 16,88 0,05 0,06 0,07 0,11 0,01 0,06 0,04 0,03 0,07 0,01
Sináptico 18,65 0,03 2,9 0,91 0,94 0,55 0,20 0,02 0,02
Rutina 24,13 1,44 0,44 0,03 0,13
Reveratrol 26,12 0,59 0,36 0,01
Naringerina 28,17 1,19 0,35 0,12 0,07
Epicatequina H 28,37 0,06 0,12 0,07

Daidzina 28,79 0,05 0,15
Catequina 28,71 - 0,10
Clorogênico 31,87 0,27

M-mostarda; C·canela; ED·erva doce; MT-mistura teste

Tabela 8 - Identificação e quantificação dos compostos fenólicos responsáveis pela
atividade antioxidante, das frações fenólicas de especiarias após purificação por CCD

COMPOSTOS T.R. EXTRATOS
ETÉREO(~g1ul) ALCOÓLlCO(pg!L) AaUOSO(pgluL)

M C ED MT M C ED MT M C ED MT
Catecol 3,20 0,023 0,003 0,058 0,065 0,008 0,140 ,128 0,300 0,305 0,111 ,654

Salicilico 5,42 0,053 O,ros 0,038 0,074 0,111 0,143 0,119 0,236 0,302 0,175 0,510

Pirogalol 6,03 0,073 0,082 0,162 0,100 0.927

Protocatequínico 11,02 0,04

Quínico 12,20 0,069 0,430 4,699

FerúJico 15,97 0,044 0,710

Caféico 16,88 0,263 0,378 0,500 0,833 1,092 0,482 1,528 0,615 1,545 2,462 l,n2 11,1

Sináptico 18,65 0,155 0,153 0,162 0,169 0,184 0,180 0,251 0,114 0,233 0,202

Quercetina 32,55 0,03

Mirecetina 32,25 0,022

Luteolina 33,53 0,024 0,022 0,144 0,093

M-mostarda; C-canela; ED-erva doce; MT-mistura teste
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A literatura discute a toxicidade aguda do BHT. Estes efeitos tóxicos

provavelmente se manisfestam em doses muito superiores àquelas

consumidas normalmente pelo ser humano. Entretanto, pequenas doses

consumidas sistematicamente podem apresentar efeito cumulativo,

induzindo a uma toxicidade crônica em vários órgãos e sistemas, e em

particular, no fígado, provocando hipertrofia e hiperplasia. Nos pulmões,

além dos efeitos observados no fígado, pode provocar uma desorganização

generalizada dos componentes celulares (JORI, 1983; KEHRER e

DIGIOVANNI, 1990). Em contrapartida, agentes quimiopreventivos isolados

de antioxidantes naturais atuam prevenindo lesões teciduais que poderiam

acarretar à diferenciação celular (NAMIKI, 1990; HO, 1992).

Tendo em vista os problemas observados em testes com animais que

consumiram dietas contendo antioxidantes sintéticos e os riscos que o uso

regular e/ou indiscriminado dessas substâncias podem oferecer ao ser

humano, além de uma rejeição generalizada dos aditivos alimentares

sintéticos (por parte do consumidor), torna-se crescente o interesse de

diversos centros de pesquisa em relação ao isolamento e à identificação de

antioxidantes naturais, com a perspectiva da substituição parcial ou até

mesmo total dos antioxidantes sintéticos em alimentos lipídicos (PRATT e

WATTS, 1964; TIAN e WHITE, 1994; YEN e CHEN, 1995; MIRANDA, 1997).

Além da concentração e da solubilidade, uma característica

importante para o potencial protetor dos compostos fenólicos é atribuída a

estrutura química. Um exemplo é a presença de grupos hidroxila e de anéis

aromáticos que estabilizam estas substâncias no processo oxidativo. A

catequina e a quercetina, como também os ácidos caféico, salicílico e p

hidroxibenzóico, são compostos fenólicos muito estudados pelo seu

potencial antioxidante e por estarem presentes em fontes naturais como

frutas cítricas (maçã), vegetais (cebola) e especiarias (mostarda), com uma

IDA (ingestão diária aceitável) de 20 mg a 1g/dia. Estes fenólicos agem,

primordialmente, na inativação de radicais peroxila, prevenindo as

consequências deletérias de suas reações e inibindo os efeitos da
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5.3 - Resultados do ensaio biológico

peroxidação lipídica e da oxidação da LDL in vivo, as quais são as principais

causas de processos crônico-degenerativos como, por exemplo, a

aterosclerose (RICE-EVANS, 1996).
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Este trabalho verificou os compostos fenólicos presentes nas

especiarias: mostarda, canela e erva doce como sendo os responsáveis pelo

processo de inibição da oxidação nos sistemas testados. Estando presente

ácidos fenólicos e outros compostos fenólicos com atividade antioxidante,

evidencia-se o efeito sinérgico destas substâncias no meio, o que justifica a

sua utilização; confirmando, portanto, dados da literatura reportados até o

momento a respeito do potencial antioxidante de compostos fenólicos.

Embora essas substâncias tenham seus efeitos comprovados na

literatura, mais estudos sobre a sua biodisponibilidade necessitam ser

averiguados, para que se tenham dados novos e concretos, visando uma

maior segurança na utilização destes compostos. Neste sentido, estudo

recente sobre biodisponibilidade foi realizado com extratos de alecrim e de

orégano, no qual foram obtidos valores reais da atividade antioxidante in vivo

(em ratos) destes componentes alimentares (CINTRA e MANCINI-FILHO,

2001).
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Sob o ponto de vista da importância dos componentes lipídicos na

alimentação dos seres vivos, várias alternativas dietéticas vêm sendo

pesquisadas com o objetivo de regular o seu metabolismo nas diferentes

células. Antioxidantes naturais, como compostos fenólicos de especiarias,

podem exercer funções fisiologicamente importantes, entre elas a

modulação de atividade da COX e LOX. Desta forma, tanto o consumo

dietético de ácidos graxos polinsaturados das séries 003 e 006, bem como a

ingestão de antioxidantes fenólicos naturais (contidos nas especiarias),

podem apresentar uma relação dependente, na regulação da biossíntese

dos eicosanóides, pela a ação destas substâncias sobre as enzimas do

metabolismo lipídico.



- -- -- - _.~ -._-----
- -- - -

Como resultados de controle do experimento, os pesos dos animais

foram monitorados durante os 45 dias de experimento. As diferenças entre

os grupos controle e experimental podem ser observadas na figura 22.
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Soja (006)
04,32 ±0,03
16,82 ± 0,98
25,01 ± 1,89
04,75 ±0,52
49,10 ±4,01

DIETAS
Peixe (ro3)

04,21 ± 0,05
18,84 ± 1,21
26,20±2,34
05,30 ±0,06
45,45 ± 3,24

240

230

220
~

.9 210
o 200l/l
Q)
c. 190
Q)
u 180
o

.t::: 170c

'" 160C)

150

140
I I I I

w3c w3e w6c w6e

n= 03; resultados expressos em MD ± DP.

Tabela 9 - Composição centesimal das rações experimentais

Na perspectiva de se avaliar a influência dos compostos fenólicos

sobre o metabolismo lipidico foi realizado o ensaio biológico para averiguar a

modulação do perfil lipídico em tecidos de ratos, tratados com dietas

experimentais ricas em ácidos graxos das séries ro3 e ro6 (tabela 10), sendo

estes animais suplementados com especiarias mostarda, canela e erva

doce, na forma de uma mistura de chá rica em antioxidantes naturais.

CONSTITUINTES

Umidade
Lipides
Proteína
Cinzas
Fração Nifext

FIGURA 22 - Box-plots para o ganho de peso dos animais experimentais
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A importância do conhecimento da biodisponibilidade de nutrientes

começa pela abordagem de seu mecanismo de digestão e absorção

(RECORD e LANE, 2001). YOSHINO e col (1999) simularam o processo de

Algumas especiarias estão associadas com a permeabilidade

intestinal e, com isso, limitam a absorção de muitos nutrientes, prejudicando

a nutrição animal (JAROLlM- JENSEN e col, 1997).
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A análise estatística da variável ganho de peso foi realizada por meio

do teste t e intervalo de confiança para a diferença de médias entre grupo

controle e experimental. Observou-se que, para os animais suplementados

com dieta 003 e o infuso contendo antioxidantes naturais (grupo

experimental), o ganho médio de peso foi menor do que àquele dos animais

que ingeriram somente a dieta 003 e o placebo (grupo controle). Entre os

animais que receberam dieta 006, o teste não detectou diferença entre os

ganhos médios de peso dos grupos controle e experimental (figura 22).

Fenólicos livres são conhecidos por reagirem com proteínas em

alimentos e inibirem atividade de enzimas, tais como oxidases, tripsina e

lipases. As interações com fenólicos podem ser reversíveis ou irreversíveis.

Grupos fenólicos de taninos podem, também, interagir com proteínas via

ponte de hidrogênio ou por ligação hidrofóbica, resultante de co-ligação de

grupos fenólicos de taninos com cadeias aromáticas de proteínas

(SOSOULSKI, 1979).

Efeitos antinutricionais de polifenóis em animais monogástricos

indicam a presença de taninos. Trabalhos realizados com essas substâncias

demonstraram que a digestibilidade foi afetada tanto pelo ácido tânico, como

pela catequina. Esta reduziu, significativamente, a digestibilidade. Além

disso, a atividade in vitra da lipase foi reduzida pelo ácido tânico. Contudo, a

atividade de enzimas proteolíticas foi reduzida tanto pelo ácido tânico quanto

pela catequina. Como resultado, devido ao alto conteúdo de taninos, houve

depleção do ganho de peso de ratos, como também, in vitra, demonstrou-se

um decréscimo na digestibilidade da proteína (SHAHIDI e NACZK, 1989).

Resultados e Discussão
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Nas figuras 25, 26 e 27 observa-se, em todos os tratamentos

experimentais, que a presença de compostos fenólicos não alterou a

morfologia intestinal dos animais, de maneira que pudesse refletir no

crescimento dos mesmos.

Foi observado, porém que estes animais dos grupos do infuso

experimental, tiveram um peso médio do tecido adiposo subcutâneo de 25%

menor do que os pesos dos tecidos adiposos subcutâneos (visceral)

comparando-se com os respectivos grupos controles, o que poderia também

explicar a diminuição da curva de crescimento destes animais, visto que o

consumo destes grupos não apresentou diferença significativa (figura 23).

83

digestão de chás ricos em substâncias fenólicas, visto que,

epidemiologicamente, estas bebidas estão associadas ao benefício da

saúde. RECORD e LANE (2001) modularam in vitro o processo de digestão

da catequina, um dos componentes mais presentes nos chás. Estes autores

relataram que o fator concentração e mudanças de pH podem influenciar

diretamente no processo de absorção, principalmente na formação de

substâncias com ação ainda não esclarecida para saúde humana. Eles

observaram também, na alimentação, que as associações, como presença

de leite e outros alimentos, não alteram muito a biodisponibilidade e a

atividade antioxidante de substâncias fenólicas (SERAFINI e col, 1996;

LEENEN e col, 2000).

Devido a este fato, ensaios histopatológicos dos intestinos delgados

(porção proximal) dos animais foram realizados, por meio de técnicas

histoquímicas, para verificar o porquê da depleção do peso dos animais dos

grupos experimentais, principalmente do grupo 003. Procurou-se avaliar se

houve, ou não, alteração da área de absorção, o que levaria à hipótese dos

infusos administrados serem fatores antinutricionais que, possivelmente,

pudessem modificar a área de absorção, influenciando, assim, na

incorporação dos nutrientes e com reflexos no peso dos animais.
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GRUPOS EXPERIMENTAIS
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lJro3C Dro3E Oro6C Oro6E

FIGURA 23 - Coeficiente de Eficácia Alimentar (C.EA) dos animais que
receberam tratamento experimental

Na figura 24 encontram-se os dados da absorção aparente de

fenólicos como resultado parcial de digestibilidade das susbtâncias fenólicas

presentes nas especiarias avaliadas.

Dados da literatura indicam que substâncias fenólicas, como os

ácidos fenólicos, são rapidamente absorvidos, contribuindo, assim, para sua

maior atividade nos sistemas biológicos (OLTHOF e col, 2001).

Os valores absolutos de fenólicos que foram absorvidos e a

proporção em relação ao total consumido, ou seja, a absorção aparente,

foram obtidos a fim de se avaliar um possivel fator interferente na

capacidade antioxidante in vivo das especiarias.
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FIGURA 24 - Absorção aparente (AbAp) de fenóJicos nas fezes dos animais experimentais.
AbAp foi obtida pela expressão: [(fenólicos consumidos-fenólicos fecais)/fenóJicos ingeridos]
x 100. Dados aquiridos em triplicada da coleta realizada durante as 5 semanas de
tratamento com o chá, em concentração de 200ppm, administrado a cada animal, por
gavagem
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FIGURA 25 - Fotomicrografia de corte histol6gico de duodeno de animal dos
grupos: (A) controle, que recebeu solução placebo e uma dieta rica em ácidos
graxos polinsaturados das série 0)3; (8) experimental, que recebeu solução rica (".1

compostos fenólicos de especiarias e uma dieta rica em ácidos graxos
polinsaturados das série 0)3; (C) controle, que recebeu solução placebo e uma dieta
rica em ácidos graxos polinsaturados das série 00; (D) experimental, que recebeu
solução rica em compostos fenólicos de especiarias e uma dieta rica em ácidos
graxos polinsaturados das série 00. A fotomiografia demonstra a arquiteturas das
mucosas bem preservadas, sem diferencas entre os grupos controle e e
experimental. Coloração HE. Aumento 40x.
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FIGURA 27 - Detalhe, em maior aumento, das fotomicrografias anteriores (10 x
maior), figura 25, apresentando vilosidades gue exibem epitélio colunar com
células caliciformes e estroma de tecido conjuntivo vascularizado bem preservadm;,
sem diferenças entre os grupos controle e experimental. Coloração HE. Aumento
400x.
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o balanço de fenólicos mostrou que em torno de 73% destes

compostos foram absorvidos para os grupos experimentais 003 e 006,

avaliados durante as semanas de tratamento com o infuso administrado por

gavagem aos animais.

A peroxidação lipídica é uma deterioração dos ácidos graxos

insaturados, que leva a um aumento na concentração orgânica de uma

variedade de produtos de oxidação, com a capacidade de interferir na

replicação celular elou sobrevivência da célula. A presença de grandes

concentrações de ácidos graxos altamente insaturados em certas gorduras

da dieta, e os produtos de oxidação desses ácidos graxos, desempenham

A absorção de fenólicos parece ocorrer via metabolização na

microflora intestinal (BRIVIDA e SIES, 1994), e metabólitos podem ser

identificados no plasma dos animais recebendo dieta adicionada desses

compostos (MANACH e col, 1995). Uma conjugação com glicídios ou com

minerais pode ocorrer no fígado e a secreção biliar e a eliminação urinária

são as vias de excreção dos f1avonóides, segundo BRIVIDA e SIES (1994).
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o mecanismo de defesa antioxidante, proveniente da dieta e dos

antioxidantes naturais ingeridos, foi verificado nos tecidos plasmáticos,

hepáticos, cerebrais, renais e adiposos para os grupos dietéticos soja e

peixe quando comparados com seus controles. Estes resultados podem ser

visualizados nos gráficos tipo Box p/Df presentes nas figuras 28 a 33, os

quais evidenciaram possuir fator protetor detectado nos animais pelo o uso

do extrato das especiarias. A base dietética era a mesma e o único

diferencial era o extrato de antioxidantes.

o estresse oxidativo resulta em danos de muitos componentes

celulares. A decomposição peroxidativa dos tecidos e as mudanças

associadas às propriedades da membrana têm sido freqüentemente

consideradas as bases da injúria celular. Este processo se identifica em

diferentes situações metabólicas, incluindo o envelhecimento, as doenças

cardiovasculares e o processo mutagênico (DE BaNO, 1994).
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um importante papel na taxa inibitória ou de crescimento celular

(GONZALES e col, 1991).

Nos gráficos que se seguem (figuras 28 a 33), pelo tamanho das

caixas (box-plot) é possível verificar a variância entre os animais, isto é,

quanto menor a dimensão da caixa, pressupõe-se que uma menor variação

ocorreu entre os animais. O tamanho expressa, também, os intervalos de

variância e medianas que são apresentados e permitem uma visualização

geral e completa do experimento.

Todos os tecidos estudados demonstraram baixos índices de

peroxidação dos grupos experimentais em relação aos seus respectivos

grupos controles. Estes resultados são corroborados por outros de autores

que encontraram efeito na baixa peroxidação lipídica de tecidos na presença

de extratos ricos em substâncias fenólicas (DOGRU-ABBASOGLU e col,

1997; FRÉMONT e col, 1998).

Tabela 10 - Concentração de ácidos graxos das rações fornecidas aos animais
experimentais

ACIDO GRAXO CONCENTRAÇAO (%)

10:0
12:0
15:0
16:0
17:0
18:0
20:0
L Saturado
16:1
17:1
18:1 c6
18:1 c9
20:1
L Monoinsaturado
18:2
18:3
20:5
22:6
L Poliinsaturado

Ração peixe
0,45 ± 0,05
0,45 ± 0,05
0,67 ± 0,02
19,47 ± 0,37
0,79±0,10
3,02 ± 0,06
4,58 ± 0,10
29,43 ±0,7
7,70 ± 0,21
0,89 ± 0,10
14,27 ± 0,16
2,47 ± 0,02
2,70 ± 0,10

28,03 ± 0,60
10,75 ± 0,29
2,70 ± ,30

11,05 ± 0,26
12,19 ± 0,32
36,69 ± 1,20

Ração soja
0,14 ± 0,04
0,30 ± 0,21

nd
12,25 ± 0,08

nd
3,22 ± 0,04

nd
15,91 ± 0,4
0,34 0,01

nd
21,79 ± 0,16
1,40 ± 0,01

nd
23,53 ± 0,20
52,58 ± 0,30
4,72 ± 0,12
0,20 ± 0,01
0,13 ± 0,03

57,63 ± 0,60

Dados obtidos em triplicata de 2 experimentos. Resultados expressos em média e desvio padrão

BIBLIOTECA
'acuIdade de Ciências farmacêuticas

Universidade de São Paul...
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FIGURA 34 - Box-plots para o percentual de incorporação lipídica no plasma dos animais

FIGURA 35 - Box-plots para O percentual de incorporação lipídica no fígado dos animais

FIGURA 36 - Box-plots para o percentual de incorporação lipidica no cérebro dos animais
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FIGURA 37 - Box-plots para o percentual de incorporação lipídica no coração dos animais

FIGURA 39 - Box-plots para o percentual de incorporação lipídica nos rins dos animais

FIGURA 38 - Box-plots para o % de incorporação lipídica nos adipócitos dos animais
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Na tabela 10, observa-se o perfil de ácidos graxos das rações

experimentais (peixe e soja) oferecidas aos ratos, sugerindo que o perfil de

ácidos graxos das rações experimentais reflete o tipo de óleo que foi

adicionado nas rações.

As rações continham principalmente os ácidos palmítico (C 16:0),

esteárico (C 18:0), oléico (C 18:1 ro9) e Iínoléico (C18:2 ro6). A ração óleo de

soja, fornecida aos animais dos grupos experimental e controle ro6, na sua

composição, apresentou 52,58% de ácido linoléico (C18:2 ro6). Estes dados

estão em consonância com os da literatura, pressupondo-se que dietas ricas

em óleo de soja contêm em torno de 54% de ácido Iínoléico (THAIN e col,

1981). Já a ração óleo de peixe foi a única que conteve os ácidos gondóico

(C 20:1 n9) 2,70%, eicosapentaenóico (EPA - C 20:5 n3) 11,05% e o

docosahexaenóico (OHA - C 22:6 n3) 22,19%. Estes resultados encontram

se de acordo com os descritos por MOREIRA e MANCINI-FILHO (1997)

(2001 ).

Mediante a composição das rações administradas aos animais, foi

possível obter, após 45 dias de tratamento, os perfis lipídicos das

composições teciduais plasmáticas, hepáticas, cardíacas, cerebrais,

adiposas e renais dos animais experimentais (anexo 19 e figuras 34 a 39).

Tem-se o conhecimento de que diferentes tecidos metabolizam

preferencialmente certos ácidos graxos e, com isso, pode-se ter uma maior

ou menor mobilização de um determinado ácido graxo dentro dos seguintes

parâmetros: 1) com seu fornecimento na dieta, 2) outros componentes

oferecidos que podem influenciar no seu percentual de incorporação, como

antioxidantes dietéticos, e 3) fatores externos como situações de estress e

doenças (THAIN e col, 1981). Por exemplo, o AA é, particularmente,

abundante nas organelas hepáticas e relativamente baixo no cérebro. No

presente estudo, observa-se o maior percentual de incorporação tanto no

tecido hepático, bem como no plasmático, dos animais que receberam a

ração à base de óleo de soja, ou seja, 21,20% e 17,05% para os grupos
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o tecido renal (com a ração peixe) foi o único o qual o grupo controle

exibiu maior percentual de incorporação de ácido linoléico, isto é, 11,70%

para o grupo controle e 1,20% para o grupo experimental. Já, para a ração

controle e 26,56% e 21,08%, para os grupos experimentais,

respectivamente. Verifica-se, por consegüinte, uma modificação no perfil de

incorporação do AA nestes tecidos, quando o chá foi introduzido, havendo a

diferença significativa entre os grupos.

Já para o ácido linoléico (C18:2 0)6), o maior percentual de

incorporação é no tecido cardíaco e o menor, no tecido cerebral (THAIN e

col, 1981). No presente estudo, pode-se observar que nos tecidos cardíaco e

cerebral, dos animais que receberam tanto a ração à base de óleo de peixe,

bem como à base de soja, apresentaram diferentes percentuais de

incorporação quando comparados aos grupos controles dos experimentais.
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Para os animais que receberam dieta à base de óleo de peixe, a

incorporação do ácido linoléico no tecido cardíaco se deu por um percentual

de 13,60% e 24,50%, para os grupos controle e experimental,

respectivamente. Já, para os animais que receberam a ração à base de óleo

de soja, a diferença entre o grupo experimental e controle, quanto à

incorporação do ácido Iinoléico, foi mais evidente, apresentando valores

correspondentes a 45,7% e 15%, respectivamente (figura 40).

No tecido cerebral, apesar do percentual de incorporação de ácido

linoléico ser menor do que no tecido cardíaco, esta diferença entre os grupos

controle e experimental para ambas as rações, também foi detectada. Para

os animais que receberam a ração à base óleo de peixe, apresentaram os

seguintes percentuais de incorporação: 2,40% para o grupo controle e

13,70% para o grupo experimental. Entretanto, no grupo à base de óleo de

soja, a diferença não foi tão pronunciada, com valores de 10,90% para o

grupo controle e 11,80% para o grupo experimental. Nos tecidos plasmáticos

e hepáticos não houve diferença significativa entre os grupos (para P valores

< 0,05).
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soja, pode-se verificar o mesmo comportamento dos demais tecidos. O

grupo controle teve 39,~1o de incorporação de ácido Iinoléico e o

experimental, 42,70% (figura 40).
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Entretanto, para o DHA, presente na ração à base de óleo de peixe,

foi verificado um percentual de incorporação diferenciado para os tecidos

dos animais dos grupos controle e experimental (figura 41).

Nos tecidos plasmático, cardíaco e cerebral ocorreu uma maior

incorporação de DHA no grupo controle, com os seguintes valores: 9,1%,

13,3% e 13,6% e, para o experimental, com os valores: 6,7%, 8,1% e 5,3%,

nos respectivos tecidos. Logo, para o tecido hepático e adiposo não houve

distinção entre os percentuais. No entanto, somente o tecido renal mostrou

diferença significativa entre o aumento do perfil de incorporação para o

grupo experimental em relação ao seu controle com valores: 10,9% e 5,3%,

respectivamente (figura 41).

o perfil de incorporação do ácido linoléico é refletido no percentual do

AA, visto que este ácido graxo é elongado e dessaturado a partir da

presença dietética do ácido linoléico. Verifica-se, portanto, o mesmo

comportamento dos grupos controle e experimental quanto ao percentual de

incorporação do ácido linoléico nos tecidos avaliados. Todavia, para o tecido

renal, houve uma inversão de valores do AA em relação ao ácido linoléico

quando comparados o grupo experimental com seu respectivo controle.

Neste tecido, o grupo experimental apresentou um perfil de incorporação de

8,8% em comparação ao controle, de 5,60% (figura 40).
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No EPA presente, principalmente, na ração rica em óleo de peixe,

observou-se um percentual de incorporação, sem diferença significativa

entre os grupos controle e experimental, para os tecidos plasmático,

hepático, cardíaco e adiposo. Porém, para o tecido cerebral que utiliza

preferencialmente este ácido graxo, houve diferença significativa nos

percentuais de incorporação entre os grupos experimental e controle, com

uma média de 9,10% e 0%, respectivamente. Estes dados dão indícios de

haver um fator protetor no grupo experimental, que pode ter sido fornecido

pelo chá rico em substâncias fenólicas. O chá foi a única variável diferencial

dos grupos controle e experimental (figura 41).
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FIGURA 41 - Espectros de massa do EPA (C) e DHA (O) e comparação do % de
incorporação dos ácidos graxos EPA e DHA dos tecidos dos animais experimentais
que receberam a dieta rica em ro3

Estes resultados demostraram que os tecidos possuem

comportamentos distintos quanto á incorporação dos diferentes ácidos

graxos, assim como, quando estão associados á ingestão de antioxidantes,
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levando-se a inferir, que há uma relação direta entre a presença de

antioxidantes e a incorporação tecidual dos ácidos graxos.

As diferenças nos percentuais de incorporação dos diferentes ácidos

graxos nos tecidos dos animais que receberam ora a ração à base de óleo

de soja, ora à base de peixe, quando comparados entre os grupos

experimentais (chá) e controles (placebo), refletiram no somatório global dos

ácidos graxos saturados, monoinsaturados e polinsaturados.

Verificou-se que os percentuais médios de incorporação de ácidos

graxos no tecido cerebral (figura 36), apresentaram diferenças na

distribuição dos dados nos grupos ro3C e ro3E; os valores do percentual

médio de incorpo~_açãode ácido graxo saturado e poliinsaturado são maiores

no grupo experimental do que no grupo controle, enquanto que para a

distribuição de ácido graxo monoinsaturado ocorre justamente o contrário.

No entanto, entre os grupos ro6C e ro6E não existem diferenças.

Para o tecido cardíaco (figura 37), notam-se as mesmas tendências

para as composições dos ácidos graxos entres os grupos ro3C e ro3E e entre

os grupos ro6C e ro6E. Na figura 35, referente ao tecido hepático, não

existiu diferença entre os grupos controle e experimental, ou seja, os ácidos

graxos saturados, monoinsaturados e polinsaturados possuem as mesmas

distribuições nos grupos experimentais em comparação aos seus controles.

o plasma (figura 34) apresentou os valores de percentual médio do

ácido graxo saturado maior no grupo experimental do que no grupo controle,

enquanto as distribuições de ácidos graxos moninsaturados e polinsaturados

não diferem entre os grupos. Neste caso, as respectivas medianas

apresentam um leve decréscimo no grupo experimental ro3 em relação ao

seu controle. Para o grupo dietético ro6 pode-se observar que as

distribuições das composições de ácidos graxos saturados e

monoinsaturados não são distintas entre os grupos controle e experimental,

enquanto que para os ácidos graxos polinsaturados houve um aumento nos

valores para o grupo experimental em relação ao controle.

BIBLIOTECA
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A figura 39 refere-se ao tecido renal. Entre os grupos controle e

experimental não houve diferença nos valores sobre percentual médio de

incorporação de ácidos graxos saturados, tanto para o grupo dietético 003,

quanto 006. Entre os grupos controle e experimental 003, observa-se que os

valores de ácidos graxos monoinsaturados são maiores no experimental

quando comparados ao controle. Para os ácidos graxos polinsaturados

ocorreu uma diminuição dos valores do grupo experimental em relação ao

controle. Já, para o grupo 006, aconteceu ao contrário: entre os ácidos

graxos monoinsaturados existiu um pequeno decréscimo do grupo

experimental, quando comparado ao controle. Entre os polinsaturados houve

um pequeno aumento nos valores encontrados no grupo experimental em

relação ao controle, o que pode ser desprezível se for levado em conta a

dispersão dos dados (análise inferencial).

Para o tecido adiposo, referente a figura 38, no grupo dietético 003,

houve indícios de que, em média, os percentuais de incorporação dos ácidos

graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados não diferem entre os

grupos controle e experimental. O mesmo ocorre com o grupo dietético 06.

Diante do exposto, estes dados contribuem com as evidências de que

as propriedades de membranas estejam diretamente influenciadas pela

composição de ácidos graxos, principalmente pelo grau de insaturação (DE

GER e col, 1968; CHEN e RICHARDSON, 1971; SCARPA e DE GIER,

1971; ROMAN e col, 1979; TAHIN e col, 1981; MOREIRA e col, 2001).

Outro fator muito discutido na literatura é a susceptibilidade que

Iípides insaturados têm frente ao processo oxidativo. A fim de remediar este

fator é feito o uso de antioxidantes (SANT'ANA e MANCINI FILHO, 1995) .

Compostos fenólicos com atividade antioxidante são utilizados como

substâncias capazes de inibir o processo oxidativo, tanto in vitro (MIRANDA

e col, 1998) quanto in vivo (SANT'ANA e MANCINI FILHO, 2002). Somando

se a isto, reações oxidativas onde atuam as enzimas LOX e COX,

participantes do processo de elongação e dessaturação de ácidos graxos
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polinsaturados, podem ser inibidas por substância fenólicas com atividade

antioxidante (SCHUBERT e col, 1999).

No presente trabalho foi avaliado o efeito antioxidante de substâncias

fenólicas de especiarias sobre os ácidos graxos polinsaturados das séries

(03 e (06. Verificou-se a capacidade protetora do extrato da mistura das

especiarias sobre o sistema oxidativo, como também sobre a peroxidação

lipídica de tecidos de ratos experimentais. Esta proteção à oxidação tecidual

foi refletida nos perfis lipídicos dos tecidos analisados quando comparados

aos seus controles.

Portanto, diante dos resultados de lipoperoxidação e perfil lipídico dos

tecidos dos animais experimentais, justificou-se uma investigação sobre a

provável ação dos compostos fenólicos das especiarias mostarda, canela e

erva doce sobre as enzimas que atuam no metabolismo de ácidos graxos

polinsaturados das séries (03 e (06: LOX e COXo Para tal, ensaios de inibição

enzimática foram conduzidos (figuras 42 e 43).

A COX e LOX foram inibidas pelo extrato rico em compostos

fenólicos (catecol, ácido salicílico e caféico), levando-se a concluir que estas

substâncias atuam diretamente no metabolismo de Iipídeos polinsaturados,

visto que o substrato utilizado no meio foi o ácido Iinoléico ((06).

Na figura 42, pode-se observar os percentuais de inibição, conferidos

pelos extratos oferecidos aos animais experimentais, sobre a LOX 1B da

Sigma® que apresentou 112.000 unidades por mg. O chá das especiarias

não diluído, assim como, em concentrações de 100 e 200 ppm, apresentou o

máximo da atividade inibitória da LOX, ou seja, cerca de 90%. Esta atividade

inibitória apresentou uma diferença significativa em relação ao controle

positivo (um inibidor de LOX), para P valores < 0,05.



FIGURA 42 - Atividade de inibição da lipoxigenase por compostos fenólicos da mistura

teste das especiarias mostarda, canela e erva doce
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o mesmo verifica-se com o ensaio de inibição da COX, com atividade

em torno de 26%, no meio analisado, em comparação ao controle positivo,

(indometacina) de 22,5% (figura 43).

FIGURA 43 - Atividade de inibição da cicloxigenase por compostos fenólicos da mistura

teste das especiarias mostarda, canela e erva doce
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Considerando que substâncias fenólicas já possuem sua ação

antinflamatória averiguada em alguns trabalhos, como agentes que podem

interferir na biossíntese dos eicosanóides (SCHUBERT e col, 1999), estes

resultados contribuem com os dados da literatura. Reforçam, também a

hipótese de que as substâncias fenólicas de especiarias podem agir no

metabolismo de ácidos graxos polinsaturados das séries 003 e 006, por

inibição da peroxidação lipídica, podendo levar a uma modificação do perfil

de tecidos, principalmente sobre ácidos graxos polinsaturados, e por inibição

de enzimas que participam da biossíntese dos eicosanóides: LOX e COXo

5.4. Considerações finais

A atividade antioxidante dos extratos e frações fenólicas das

especiarias mostarda, canela e erva doce, como de sua mistura-teste foram

comparadas ao antioxidante sintético BHT, o mesmo que é utilizado na

indústria alimentícia e é apontado, pela literatura, como tendo alguns efeitos

colaterais. A atividade antioxidante apresentou-se estável nos respectivos

meios de reação avaliados sendo, na maioria das vezes, superiores ao BHT.

Este efeito inibitório permanceu no ensaio biológico, quando foi

verificado que ocorreu uma diminuição significativa da peroxidação lipídica

em todos os tecidos avaliados dos animais que receberam o extrato (chá da

mistura das especiarias), refletindo no perfil lipídico, principalmente, no

percentual de incorporação dos ácidos graxos polinsaturados e na regulação

da biossíntese dos eicosanóides por meio da inibição das enzimas COX e

LOX.

A biossíntese dos eicosanóides pode ocorrer: a) via COX,

responsável pela transformação cíclica do AA a prostaglandinas e

tromboxanos das séries 2 ou b) via LOX, que cataliza de maneira linear as

transformações dos substratos do AA para formação de leucotrienos.

A via COX pode ser inibida por indometacina e outros agentes anti

inflamatórios, como o ácido acetil salicílico. A mistura das especiarias
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mostarda, canela e erva doce foi capaz de inibir em torno de 74% esta

enzima, com efeitos equivalentes à indometacina, utilizada como inibidor

conhecido de COX e controle positivo da reação.

o mesmo foi observado no ensaio de inibição via LOX, no qual o

mesmo extrato foi capaz de inibir esta enzima, que permaneceu apenas com

uma média de 10% de sua atividade.
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Trazendo estes dados para o universo da Alimentação e da Nutrição,

confirma-se a importância dos nutrientes, de sua regulação via mecanismos

de digestão, absorção e metabolismo, como também, de harmonia e

interação no corpo humano. Os Iípides, na condição de nutriente estrutural,

necessitam de antioxidantes em função da sua suscetibilidade à oxidação.

Tais substâncias agem diretamente sobre os Iípides protegendo-os da ação

oxidante e/ou agindo diretamente na regulação do seu metabolismo.

Neste sentido pode-se defender a aplicabilidade de dietas com efeito

terapêutico, A título de exemplo, tem-se a chamada Dieta do Mediterrâneo.

Esta dieta é rica em frutas, vegetais, grãos e óleos derivados de plantas,

especialmente o azeite de oliva. Embora o efeito protetor de tal dieta seja de

caráter multifatorial como, por exemplo, o consumo proporcional de Iípides

saturados e polinsaturados, destaca-se a presença de vários vegetais,

incluindo especiarias, vinho tinto e chás. Estes últimos, caracterizam-se pela

presença de substâncias fenólicas, derivadas do ácido cinâmico, como o

ácido caféico, que refletem na baixa oxidação de constituintes lipídicos,

prevenindo o desenvolvimento de doenças degenerativas como a

aterosclerose, por exemplo, este efeito é devido a ação sobre mediadores

inflamatórios, ou seja, compostos fenólicos agem inibindo as enzimas que

formam eicosanóides a partir do AA.

Ainda assim, várias pesquisas sobre substâncias fenólicas de plantas

foram ignoradas até os estudos de HERTOG e col (1993). Estes autores

contibuiram para o redirecionamento das pesquisas com substâncias

fenólicas, principalmente sobre o processo oxidativo.

Resultados e Discussão



Assim com o processo de aplicação de misturas de especiarias, a

forma de consumo destas também tem sido investigada, mediante o seu alto

consumo mundial, o qual está relacionado com a baixa incidência de

doenças crônico-degenerativas (VINSON e col, 1998).

Conforme as observações sobre as possiblidades de atuação de

compostos fenólicos de plantas, principalmente de especiarias, misturas

destas têm sido elaboradas para encontrar um perfil sensorial e químico que

permita sua efetividade nos alimentos ou em organismos vivos. GROHS e

KUNZ (2000) pesquisaram a mistura de 5 especiarias com a finalidade de

inibir o crescimento microbiano em alimentos, contribuindo para diminuir a

deterioração de alimentos.

Observou-se então, que o chá de especiarias inibiu tanto a COX como

a LOX, catalizando a formação de eicosanóides. Esta atuação pode ter um

efeito indireto na inibição do processo inflamatório, além de um efeito

antioxidante generalizado e, ainda, uma inibição da patogênese de doenças

ainda mais complexas, tais como AIDS, câncer, aterosclerose e diabetes.

Estes dados são suportados por achados de autores que confirmam a

atuação de substâncias fenólicas sobre doenças de grande resposta

inflamatória (SCHUBERT e col, 1999).
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o processo oxidativo desencadeia uma série de alterações em

alimentos e organismos vivos, exemplificando, a modificação do perfil de

ácidos graxos de membranas decorrentes da oxidação, que por sua vez

reflete na resposta fisiológica, podendo ser a causa de doenças crônico

degenerativas como aterosclerose e câncer. O uso de antioxidantes

naturais, como compostos fenólicos de plantas, que por ação na inibição da

oxidação, patogenicidade de doenças e produção de eicosanóides são os

mecanismos que refletem as pesquisas em antioxidantes (SCHRAMM e

GERMAN, 1998).
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FIGURA 44 - Esquema de ação de compostos fenólicos que podem bloquear ou inibir a
fonnação de doenças. (1) oxidação de monossacarídeos, (2) glicação, (3) glicooxidação, (4)
replicação bacteriana, (5) replicação de bactérias, (6) ativação de leucócitos e produção de
mediadores inflamatórias, (7) adesão de leucócitos e diapedese, (8) formação da toam cell e
proliferação celular, (9) ligação com receptores de es\rogêneo e (10) ativação de protease
no sistema local (SCHRAMM e GERMAN, 1998)



Desta forma, um chá foi elaborado, submetido a avaliação sensorial,

com público delimitado e com as variáveis identificadas, visando caracterizar

o produto, que a propósito, teve 90% de aceitação global, conforme pode ser

observado no Apêndice.

Assim como os trabalhos de MCKAY e BLUMBERG (2002), que

verificaram o efeito protetor de substâncias fenólicas de chás em doenças

crônico-degenerativas, o presente trabalho também avaliou sensorialmente o

chá das especiarias mostarda, canela e erva doce, dando certa continuidade

ao assunto, avaliando sua aplicação efetiva em grupos específicos.
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Com os resultados do presente estudo é possível concluir que a

mistura das especiarias mostarda, canela e erva doce tem um potencial

antioxidante que, provavelmente, atua sobre o metabolimso lipídico. Estes

mesmos resultados sugerem uma aplicação destas especiarias não só na

indústria alimentícia, como também em alimentos funcionais que

potencialmente podem proteger os seres humanos, atuando como agentes

terapêuticos no tratamento de doenças que levam a grande resposta

inflamatória.

Pesquisas recentes, levantadas por MCKAY e BLUMBERG (2002)

apontaram para a ação direta de substâncias fenólicas presentes em chás

de especiarias sobre a saúde humana, atuando sobre doenças crônico

degenerativas, sendo reforçado pelo potencial antioxidante destas

substâncias naturais. Portanto, maiores investigações científicas e ensaios

mais abrangentes são necessários para que outras conclusões possam ser

obtidas a respeito da atuação dos compostos fenólicos de especiarias sobre

o metabolismo lipídico.





~ A atividade antioxidante das especiarias foi equivalente e/ou superior

ao antioxidante sintético BHT.

~ Os ácidos catecol, salicílico e caféico, foram os principais compostos

fenólicos presentes na especiarias estudadas.
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~ Houve diferença entre os grupos controle e experimental no perfil

lipídico dos tecidos dos ratos.

~ Não houve alteração na área de absorção nos duodenos dos animais

experimentais.

~ Os fatores cinéticos obtidos da atividade antioxidante mostraram que

os extratos e frações de fenólicos da mostarda contribuíram para a

estabilidade da mistura obtida.

6. Conclusões

Observou-se, no desenvolvimento experimental, que os compostos

fenólicos das especiarais mostarda, canela e erva doce foram os responsáveis

pela atividade antioxidante nos sistemas testados e atuaram no metabolismo

dos ácidos graxos polinsaturados das séries ro3 e ro6 por inibição da

peroxidação lipídica e por inibição das enzimas participantes da biossíntese

dos eicosanóides: LOX e COX, possibilitando-se inferir as seguintes

observações:

Conclusões





Análise sensorial é uma técnica utilizada para medir, analisar e

interpretar reações produzidas pelas características dos alimentos e

materiais identificados pelos órgãos da visão, odor, gosto, tato e audição.

A qualidade dos chás de especiarias é devida, portanto, às notas

sensoriais e, conseqüentemente, a sua composição de compostos voláteis

aromáticos. Parâmetros cromatográficos, por outro lado, são importantes

coadjuvantes para a nota sensorial e para a determinação da qualidade de

um bom chá (YAMANISHI, 1978).
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vários chás de especiarias é

na composição do aroma

Apêndice - Análise sensorial de um chá de especiarias

Análise sensorial de um chá de especiarias

As características da qualidade de

determinada pelo seus constituintes

(YAMANISGHI, 1972, 1973, 1974 E 1978).

Introdução

Ervas utilizadas na culinária mundial, desde a antigüidade, têm seu

uso no f1avor dos alimentos. A FDA (Food and Drug Admínístration) tem

classificado o uso e quantidades de várias especiarias em função das suas

características tóxicas ou por seus efeitos benéficos (CRAIG, 1999). Por

exemplo, o uso de alcaçuz, em pequenas concentrações, apresenta efeitos

benéficos em úlceras gástricas e duodenais; contudo, quando presentes em

altas quantidades, foram verificados casos letais, devido a seu efeito tóxico.

CRAIG (1999) conclui em seu trabalho que é comprovado o efeito benéfico

de várias ervas e especiarias, principalmente pela sua aplicação na culinária

mundial; contrapondo-se a isto, é necessário que este uso seja feito de

maneira ordenada, sem excessos para que não ocasionem efeitos

deletérios.
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Mostarda
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A mostarda é utilizada como condimento de uso popular, utilizado

principalmente em produtos cárneos e também, como complemento de

outros condimentos em maioneses e molhos (BARBIERI e col, 1999).

A mostarda tem um sistema de liberação de sabor que é

característica por ser encapsulado. A liberação desse sabor é possível pela

conjugação de três fatores: a) glicosídeos - singirina na mostarda preta e a

sinalbina na mostarda amarela; b) uma enzima natural presente na mostarda

chamada de mirosinase; c) água que proporciona a mobilidade para a

enzima e participa da reação de hidrólise na liberação do sabor. Os

componentes do sabor são: isotiocianato de alila na mostarda preta e

isotiocianato de p-hidroxibenzeno na mostarda amarela (BARBIERI e col,

1999).

A mostarda é uma árvore crucífera de zonas temperadas. A mostarda

branca, tem em média 60 cm de altura e possui flores amarelas dispostas

em ramos e sementes amarelo-claras de 3mm de diâmetro no máximo. A

mostarda negra tem 1 metro de altura, sementes mais escuras e até 16mm

de diâmetro. As sementes desta espécie se caracterizam por seu intenso

sabor picante, podem ser utilizadas inteiras ou moídas depois de retirado o

óleo. Diversos compostos participam da composição da mostarda e devem

ser quantificados pois estão relacionados com a característica de qualidade

(BARBIERI e col, 1999).

Canela

A canela pertence ao gênero Cinamum da família das Laureáceas. A

planta lenhosa da canela permance sempre verde e desenvolve um óleo

essencial específico. Na qualidade da canela influi de maneira decisiva a

idade da árvore, o clima, o ponto geográfico e a forma de preparação e

conservação. A primeira colheita pode ser realizada dos 6 aos 10 anos,

época em que se reúnem as condições necessárias para sua obtenção.
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Erva doce

Diante disso, justifica-se, além de ensaios laboratorias que avaliam a

efetividade antioxidante destas substâncias em sitemas in vitro e in vivo, a

análise sensorial de misturas que possibilitem uma provável aplicação

destas substâncias fenólicas das especiarias.

Além das características sensoriais atribuídas às especiarias, os seus

extratos também contêm componentes com atividade antioxidante. Deste

fato é consequente a aplicação destas em diferentes preparações culinárias,

para intensificar as características organolépticas, aumentar a aceitabilidade

e, principalmente, melhorar a estabilidade oxidativa (MADSEN e col, 1996).
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A erva doce é uma planta umbilífera, originária da costa mediterrânea,

de SOcm de altura. Seus frutos maduros e descascados medem de 3 aS mm

de largura e de 2 a 2,Smm de comprimento. Ambas as partes do pequeno

fruto saem de uma fina película de 2 a 122mm de largura e mostram uma

coloração de amarela a parda. Seu odor e sabor são muito aromáticos e

contém em torno de 1 a 3% de óleo dos quais são 8 a 11 % de extrato

etéreo, de 11 a 13% de água e de 6 a 10,S% de cinzas.

A árvore da canela é oriunda do Sul da Ásia e seu cultivo é extensivo a

muitos países tropicais. A qualidade da canela pode depender da origem

(China, Ceilão... ) e está relacionada unicamente com o conteúdo do azeite

que varia de uns tipos de canela a outros. Como regra geral, a canela deve

conter mais de 1% de extrato etéreo e menos de 6% de cinzas (temperatura

de incineração a 1000°C).

Os componentes responsáveis pela estabilidade oxidativa têm sido

identificados em várias especiarias, tais como alecrim, sálvia, tomilho, cravo

da-índia, mostarda, canela e erva doce; estes compostos que possuem

propriedade antioxidante apresentam compostos fenólicos (HERRMANN,

1973; MADSEN e col, 1996).



---

Apêndice - Análise sensorial de um chá de especiarias

Procedimento Experimental

Teste de aceitação
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Foi utilizado um teste de escala hedônica estruturada com 9 pontos

(anexo 21), com 190 provadores não treinados em uma única abordagem.

Foi feito um teste de recrutamento, para obter os dados importantes

do painel com questionário Uunto com a escala hedônica) entregue aos

participantes juntamente com o sachê do chá. Para análise estatística dos

dados foi utilizado o teste de análise em componentes principais (1FT, 1981).

Participantes da pesquisa

Seleção, Abordagem e critério de exclusão.

A seleção para a participação dos indivíduos na pesquisa foi realizada

de maneira aleatória com adultos freqüentadores da USP em seu campus da

Capital.

Os indivíduos foram informados, a respeito de sua participação

voluntária por meio de um termo de consentimento fornecido (anexo 20),

constando dados sobre a pesquisa, riscos e benefícios. A desistência em

qualquer momento da pesquisa lhes foi permitida, assim como o acesso aos

resultados da pesquisa a qual o participante colaborou.

Metodologia estatística

A freqüência de observações nas classes definidas para cada atributo

foi analisada estatisticamente pelo teste não paramétrico qui-quadrado,

adotando-se a =0,05 (BOWER, 1996).

Conforme observações adquiridas no questionário (vide anexo 2), os

dados foram tratados estatisticamente; possibilitando, desse modo, uma

análise multivariada de correspondência múltipla para identificar possíveis

associações significativas (PIGGOTT, 1986).
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Os procedimentos foram realizados através do software Statistica v.6,

módulo Mu/tivariate Exp/oratory Techiques para Correspondence Ana/ysis

and C/uster(STATSOFT, 2002).

Resultados e Discussão

Análise multivariada de correspondência múltiplas

Alguns tipos de chás são fontes de compostos fenólicos com

significativa atividade antioxidante tanto in vitro e como in vivo. Muitos

estudos associam o uso de chás à saúde, em particular na prevenção de

doenças crônico-degenerativas (MCKAY e BLUMBERG, 2002).

Observados os resultados apresentados e com a perspectiva de

utilização deste chá em protocolos experimentais, o presente trabalho

também avaliou o perfil de aceitação e características sensoriais da mistura

de especiarias (mostarda, canela e erva doce) rica em substâncias fenólicas

(tabelas 5, 6, e 8) com atividade antioxidante (tabela 3).

Neste contexto, informações complementares obtidas dos provadores,

pela aplicação de questionários (anexo 21), foram tratadas estatisticamente,

possibilitando uma análise multivariada de correspodência múltipla, para

identificar possíveis associações significativas (PIGGOTT, 1986). Os

resultados apresentam-se nas figuras 45 e 46.

A mistura das especiarias foi fornecida em sachês de 1 grama cada a

190 provadores não treinados para o teste sensorial afetivo, utilizando uma

escala hedônica de 8 cm com extremos de características de: "gostei

muitíssimo" a "desgostei muitíssimo". Foram Considerados as notas acima

do indiferente (superior a 5) como percentual de aceitação global, obtendo

se uma média de 90% de aceitação frente aos provadores.

BIBLrOTEc
uldade de Ciências Farmacêutica.
Universidade de São Paul,
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FIGURA 45 - Análise mullivariada de correspondência múllipla - associação entre as
características da populacão. Variáveis: (1) sexo: M- masulino; F- feminino; (2) frequência
de consumo: OCA-ocasionalmente; DIA-diariamente; SEM-semanalmente; N- nunca
tomaram chá antes; (3) associações ao consumo de chá: DOE-doença; S-sono; OUT-outras
associações; PRE-prevenção; DIG-problemas digestivos;(4) faixa etária: 18-25; 26-33; 34
41; 42-49; >50.

Pela análise de Cluster, os provadores do sexo feminino associam o

consumo de chá a problemas digestivos, patologias e até à prevenção de

doenças, em oposição aos provadores do sexo masculino que não fazem

associações especificas. Os individuos acima de 50 anos relacionam o

consumo de chás diariamente a problemas referentes ao sono como, por

exemplo, insônia. Outras associaçôes estabelecidas em relação à faixa

etária foram obtidas: (1) indivíduos na faixa etária entre 26 a 41 anos a não

fazem associações entre o consumo de chá e doenças; (2) indivíduos na

faixa etária entre 42 a 49 anos possuem o hábito ocasional de ingestão de

chás e (3) o público Na faixa etária entre 18 a 25 anos consome chás

semanalmente.
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FIGURA 46 - Análise multivariada de correspondência múltipla - associacão entre as
caracteristicas da aceitabilidade e propriedades especificas. Variáveis: cor (cor), sabor
amargo (Am) e sensação de adstringência (Ad): extremos de fraco e forte com notas de Oa
9. Já para a variável temperatura (T): extremos de baixa e alta com notas de Oa 9.

A cor amarelo (nos extremos fraco e forte) e baixas temperaturas (frio

a moderado) estiveram mais relacionadas às baixas notas de aceitação do

chá, dentre as variáveis estabelecidas: cor, sabor, temperatura e odor.

Quanto as demais variáveis, 90% dos provadores que aceitaram o chá

caracterizaram-no pontualmente, considerando-o com odor suave, pouco

amargo e baixa sensação de adstringência.

Assim como misturas de especiarias, a forma de consumo destas

também tem sido investigada, mediante o seu alto consumo mundial, o qual

está relacionado com a baixa incidência de doenças crônico-degenerativas.

VISON e col (1998) que associam os fenólicos solúveis em chás com a ação

protetora em liproteínas. MCKAY e BLUMBERG (2002) corroboram com



estudo sobre substâncias fenólicas presentes em chás de especiarias sobre

a saúde humana, atuando sobre doenças crônico-degenerativas, sendo

reforçado pelo potencial antioxidante destas substâncias naturais. Portanto,

dos resultados encontrados, justifica-se a continuidade da pesquisa com o

chá da mistura obtida, o qual apresentou um bom perfil sensorial, em

diversas faixas etárias, para assegurar o efeito deste como um alimento

funcional.

- ___ _.0_-
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ANEXO 1 - Cromatograma e espectros de massa da fração de ácidos fenólicos livres com
atividade antioxidante da mostarda.
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ANEXO 2 - Cromatograma e espectros de massa da fração de ésteres solúveis de ácidos
fenólicos com atividade antioxidante da mostarda. (3) e (4) fragmentos do composto fenólico
quercetina.(S) não identificado.
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ANEXO 3 - Cromatograma e espectros de massa da fração livre de ácidos fenólicos com
atividade antioxidante da canela.
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ANEXO 6 - Cromatograma e espectros de massa da fração de ácidos fenólicos livres com
atividade antioxidante da mistura teste.
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ANEXO 7 - Cromatograma e espectros de massa da fração de ésteres solúveis com
atividade antioxidante da mistura teste.
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AN EXO 8 - Cromatograma e espectros de massa dos compostos fenólicos presentes no extrato etéreo
da mostarda. (1) fragmento de hidroquinona. (2) fragmento do ácido salicílico (3) fragmento trans-cinâmico.
(4, 5, 6 e 7) espectros não identificados. OSS: sem padrão para cadastro na biblioteca do CGMS.
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ANEXO 9 - Cromatograma e espectros de massa dos compostos fenólicos com atividade antioxidante
presentes no extrato alcoólico da mostarda. (1) fragmento do cateco!. (2, 3, 4, 5 e 6) espectros não
identificados. OSS: sem padrão para cadastro na biblioteca do CGMS.
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ANEXO 10 - Cromatograma e espectros de massa dos compostos fenólicos com atividade antioxidante
presentes no extrato aquoso da mostarda.
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ANEXO 11 - Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos com atividade antioxidante
presentes no extrato etéreo da canela. (1) fragmento hidroquinona
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ANEXO 12 - Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos com atividade antixidante
presentes no extrato alcoólico da canela. (1) fragmento hidroquinona
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ANEXO 13 - Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos com atividade antioxidante
presentes no extrato aquoso da canela. (1) espectro não identificado. 06S: sem padrão para cadastro na
biblioteca do CGMS.
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ANEXO 14 - Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos com atividade antioxidante
presentes no extrato etéreo da erva doce.
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ANEXO 15 - Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos com atividade antioxidante
presentes no extrato alcoólico da erva doce. (1) fragmento catecol (2) fragmento hidroquinona (3,4)
espectros não identificados. 08S: sem padrão para cadastro na biblioteca do CGMS.
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ANEXO 16 - Cromatograma e espectros de massa de compostos fen61icos com atividade antioxidante
presentes no extrato etéreo da mistura teste. Espectros não identificados. (2) fragmento ferúlico (1, 3, 4, 5 e
6) espectros não identificados. OSS: sem padrão para cadastro na biblioteca do CGMS.
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ANEXO 17 - Cromatograma e espectros de massa de compostos fenólicos com atividade antioxidante
presentes no extrato alcoólico da mistura teste. (1) espectro não identificado. OSS: sem padrão para
cadastro na biblioteca do CGMS.
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ANEXO 18 - Cromatograma e espectros de massa dos compostos fenólicos com atividade antioxidante
presentes no extrato aquoso da mistura teste. Espectros não identificados (1) fragmento ferúlico (2,3,4,5 e 6)
espectros não identificados. 08S: sem padrão para cadastro na biblioteca do CGMS.
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Anexo 19 - Perfil lipídico do tecidos dos animais (percentual de incorporação - %)

Plasma 10:0 12:0 14:0 14:1 15:0 15:1 16:0 16:1 17:0 17:1 18:0 18:1 c6 18:1 c9 18:2 18:3 18:4 20:0 20:1 20:4 20:5 22:5 22:6 24:1

w3-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 1,00 0,00 0,00 8,60 21,10 1,00 16,20 0,00 0,00 1,50 0,60 3,30 4,00 4,80 9,10 5,60
w3-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 1,40 1,30 1,70 9,40 18,90 2,00 16,30 0,90 0,00 1,10 0,60 6,70 5,00 0,00 6,70 0,00

w6-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,10 0,60 0,90 0,90 13,00 11,50 1,10 25,30 1,00 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 1,37 0,00

w6·E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 0,90 0,90 1,20 11,20 9,20 1,10 25,00 1,00 0,00 0,00 0,00 26,56 0,00 0,00 2,10 0,00

Fígado 10:0 12:0 14:0 14:1 15:0 15:1 16:0 16:1 17:0 17:1 18:0 18:1 c6 18:1 c9 18:2 18:3 18:4 20:0 20:1 20:4 20:5 22:5 22:6 24:1

w3-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 22,40 1,00 0,60 0,00 21,40 8,00 2,10 15,20 0,40 0,00 0,20 0,70 8,90 6,30 0,80 8,80 0,00
w3-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 23,80 0,70 0,60 0,00 23,20 6,80 2,00 15,20 0,20 0,00 0,00 0,80 9,20 5,00 0,99 9,50 0,00
w6-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,30 0,20 0,30 0,00 14,90 8,20 1,10 34,50 0,60 0,00 0,00 0,58 17,05 0,27 0,42 2,51 0,00

w6-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 0,20 0,30 0,00 17,00 6,60 1,30 31,40 0,80 0,00 0,00 0,47 21,08 0,25 0,49 2,90 0,00

Coração 10:0 12:0 14:0 14:1 15:0 15:1 16:0 16:1 17:0 17:1 18:0 18:1 c6 18:1 c9 18:2 18:3 18:4 20:0 20:1 20:4 20:5 22:5 22:6 24:1

w3-C 0,00 0,00 1,48 0,00 0,19 0,34 23,80 1,20 0,20 0,00 13,30 17,20 3,10 13,60 0,50 0,00 0,00 0,00 6,20 2,50 0,00 13,30 0,00

w3-E 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,58 20,50 0,90 0,40 0,00 12,90 17,50 2,30 24,50 1,10 0,00 0,00 0,00 7,70 2,20 0,00 8,10 0,00

w6-C 0,00 0,00 2,42 0,00 0,50 0,00 22,60 3,50 0,40 0,00 9,10 18,10 2,30 15,00 1,40 0,00 1,12 0,00 5,92 3,15 0,95 11,25 0,00

w6-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,20 0,00 0,00 0,00 10,70 20,10 2,40 45,70 1,70 0,00 0,00 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Cérebro 10:0 12:0 14:0 14:1 15:0 15:1 16:0 16:1 17:0 17:1 18:0 18:1 c6 18:1 c9 18:2 18:3 18:4 20:0 20:1 20:4 20:5 22:5 22:6 24:1

w3-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,40 1,20 0,00 0,00 15,00 22,10 4,60 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 13,60 0,00

w3-E 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 24,30 1,30 0,00 0,00 13,30 15,60 2,70 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 9,10 0,00 5,30 0,00

w6-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 3,70 0,00 0,00 14,90 20,70 1,70 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,01 0,00 0,00 10,79 0,00

w6-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90 0,00 0,00 0,00 16,60 21,30 4,00 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00 11,10 0,00

Tec. Adip. 10:0 12:0 14:0 14:1 15:0 15:1 16:0 16:1 17:0 17:1 18:0 18:1 c6 18:1 c9 18:2 18:3 18:4 20:0 20:1 20:4 20:5 22:5 22:6 24:1

w3-C 0,21 3,03 0,08 3,18 0,30 0,00 25,10 7,80 0,30 0,00 3,40 21,80 1,90 15,00 1,70 1,20 0,10 1,10 0,50 3,60 0,50 6,2 0,00

w3-E 0,18 3,37 0,18 1,96 0,33 0,00 26,70 7,90 0,30 0,20 3,00 23,20 2,20 13,10 1,30 1,20 0,40 0,30 1,00 3,90 0,56 6,50 0,00

w6-C 0,14 1,07 0,00 4,28 0,13 0,00 20,70 3,50 0,00 0,00 2,30 25,80 1,50 34,90 0,00 0,00 0,00 0,14 0,65 0,00 0,00 0,44 0,00

w6-E 0,12 1,13 0,00 2,17 0,13 0,00 20,10 5,00 0,00 0,00 6,80 18,10 6,60 32,50 3,70 0,00 0,07 0,15 0,93 0,13 0,15 0,30 0,00

Rins 10:0 12:0 14:0 14:1 15:0 15:1 16:0 16:1 17:0 17:1 18:0 18:1 c6 18:1 c9 18:2 18:3 18:4 20:0 20:1 20:4 20:5 22:5 22:6 24:1

w3-C 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 32,20 5,30 0,00 0,00 8,70 16,60 1,90 11,70 0,90 0,00 0,00 0,00 5,60 6,90 0,00 5,30 0,00

w3-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 3,10 0,00 0,00 16,20 26,30 3,40 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 1,20 0,00 10,90 0,00

w6-C 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 20,20 1,30 0,00 0,00 7,70 16,80 1,30 39,30 1,00 0,00 0,00 0,00 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00

w6-E 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 19,00 0,90 0,00 0,00 7,70 14,00 1,50 42,70 1,20 0,00 0,00 0,00 11,09 0,00 0,00 0,00 0,00
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL
RESPONSÁVEL
1. Nome:

Documento de Identidade N° : . Sexo: ()M ()F
Data de Nascimento: ..!. .! ..

Endereço: N°: Apto: .

Bairro: Cidade: .

CEP: Telefone: .

11 - DADOS SOBRE A PESQUISA
1. Título do Protocolo de Pesquisa:

ANÁLISE SENSORIAL DO CHÁ DA MISTURA DAS ESPECIARIAS: MOSTARDA, CANELA E
ERVA DOCE

2. Pesquisador: Ana Vládia Bandeira Moreira
Cargo/Função: Pós-graduanda N° USP: 2174162
Departamento da FCF/USP: Ciência dos Alimentos e Nutrição Experimental

3. AVALIAÇÃO 00 RISCO DA PESQUISA
Sem Risco (x) Risco Mínimo ( )
Risco Baixo ( ) Risco Maior ()

Duração da Pesquisa: 4 meses

Risco Médio ( )

111 - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

Este projeto constará da análise de aceitação de um produto: chá, que não implicará
em nenhum risco ao indivíduo que o consumirá. O produto consta da mistura de três
especiarias (mostarda, canela e erva doce) que na tese de doutorado, onde este procedimento
será incluído, apresenta efeitos antioxidantes importantes.

Para que o objetivo seja alcançado os indivíduos que participarão do teste, apenas
terão de preencher um questionário e degustar (provar) a amostra que lhes serão fornecidas,
mediante a aceitação dos mesmos em participar do referido estudo.
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA
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1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do
estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.

V - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

Será fornecido telefone de contato do pesquisador para cada participante, quanto a provável

dúvida na execução do teste.

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.

São Paulo, de de _

Assinatura do sujeito de pesquisa Assinatura do pesquisador
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Ficha para análise sensorial do chá
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DAIA: _1_/2002.

NOME: _

Data de Nasc.: _1_1__"

Produto: Chá

Sexo: DF DM

1) Você tem o hábito de consumir chá? O sim O não
caso afirmativo, qual seu hábito de consumir este tipo de produto:
O diária O semanal O ocasionalmente

2) Você associa o uso de chá em alguma situação, como por exemplo, alguma
doença? O sim O não
caso afirmativo, que tipo de chá e em que situação você consome:

3) Por favor, prove a amostra e avalie quanto ao sabor global do produto,
segundo a escala a baixo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
gostei gostei gostei gostei indiferente desgostei desgostei desgostei desgostei

muitíssimo muito moderadamente ligeiramente ligeiramente moderadamente muito muitíssimo

obs: marque com um "X" a sua sensação quanto ao sabor.

4) Por favor, prove a amostra, mais uma vez (obedecendo o modo de preparo
apresentado no final deste questionário) e avalie quanto a escala abaixo:

odor

cor amarelo escuro

o

nenhum

o

2

fraco

3

3

moderado

5 6

forte

7

8

8

mulo forte

9

nenhum fraco moderado forte mulo forte

sensação de adstringência
(amarração )

sabor amargo

o

nenhum

2

froco

4

moderado

6 789

forte mulo forte

temperatura
comentários:

o

llÜofrio frio

3 4

momo

678

lJjeJie lI1io~e
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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

MODO DE PREPARAR:

./ use um saquinho para cada xícara de chá;

./ deixe em infusão por 3 min;

./ beber de acordo com a temperatura de sua melhor preferência;
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obrigada!
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