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RESUMO 

Digestão in vitro e transporte de polifenóis de própolis orgânica do Sul do Brasil por 

meio de células humanas Caco-2 

A própolis é uma matriz resinosa e balsâmica produzida por abelhas da 

espécie Apis mellifera para a proteção da colmeia contra variações climáticas, 

patógenos e predadores. É também considerada como um alimento funcional, pois 

apresenta diversas propriedades bioativas, tais como atividades antioxidante, 

antimicrobiana, anti-inflamatória, entre outras. Sendo assim, o presente estudo 

buscou avaliar a bioacessibilidade de polifenóis do extrato etanólico da própolis 

orgânica do tipo 1 (PO1) produzida no sul do Brasil. Para a realização deste 

trabalho foi utilizada a técnica de digestão estática in vitro e o transporte epitelial 

com o modelo de monocamada de células Caco-2. Foram também avaliadas a 

composição fenólica e a atividade antioxidante por meio do sequestro de radicais 

sintéticos e espécies reativas de oxigênio dos extratos não digerido, digerido e do 

transporte epitelial. Por meio da técnica de LC-ESI-QTOF-MS foram 

identificados 10 compostos no extrato não digerido, entre os quais as lignanas (-)-

Secoisolariciresinol, Lariciresinol, Matairesinol e Balajaponina D. Foi observada 

uma diminuição do teor de fenólicos e atividade antioxidante do extrato etanólico 

com o decorrer das etapas da digestão, com exceção do sequestro do radical 

superóxido, em que a fração basolateral (transportada) apresentou a mesma 

atividade que o extrato não digerido (IC50 basolateral= 0,91mg/ml) (p<0,05). No 

ensaio de toxicidade com o modelo in vivo de larvas de Galleria mellonella foi 

observada uma toxicidade muito baixa para o extrato etanólico não digerido 

(DL50= 1,10g/kg). Conclui-se que a digestão possui um efeito significante na 

redução da atividade antioxidante e do conteúdo de fenólicos totais desta própolis. 

Entretanto, o material digerido ainda apresentou atividade antioxidante mesmo 

após o transporte celular epitelial, sugerindo fortemente que os fenólicos presentes 

nesta própolis são capazes de apresentar efeitos biológicos in vivo, sendo que 

alguns deles poderiam também ser considerados marcadores de bioatividade desta 

própolis.   

Palavras-chave Bioacessibilidade, Digestão in vitro, Transporte epitelial, 

Atividade antioxidante, Própolis, Apis mellifera  
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ABSTRACT 

In vitro digestion and polyphenols transport of South Brazilian Organic Propolis 

through Caco-2 human cells 

Propolis is a resinous and balsamic matrix produced by Apis mellifera 

bee’s specie with the aim to protect the hive against climatic variation, pathogens 

and predator’s entry. However, is also considered as a functional food, because 

propolis has been showing many bioactive properties, like antioxidant, 

antimicrobial and anti-inflammatory activities. Therefore, this research aimed 

evaluate the polyphenols bioaccessibility of an organic propolis– type 1 ethanolic 

extract, produced in South Brazil. To the conduct the research, the static in vitro 

digestion method and epithelial transport through Caco-2 cells monolayer was 

used. In this study has evaluated the total phenolic composition (TPC) and 

antioxidant activities synthetic radicals and reactive oxygen species in the 

digested, non-digested and epithelial transport extract. Through the LC-ESI-

QTOF-MS technique, were identified 10 compounds in the non-digested extract, 

like (-)-secoisolariciresinol, lariciresinol, matairesinol and Balajaponin-D. Could 

be observed a decrease in the total phenolic composition and antioxidant activities 

in the ethanolic extract during the digestion stages, except in the superoxide 

scavenging capacity assay, in which the basolateral fraction (transported) showed 

the same capacity as the non-digested extract (p<0.05) (IC50 basolateral= 

0.91mg/ml). In the toxicity assay using Galleria mellonella larvae in vivo model, 

was observed a very low toxicity of the organic propolis ethanolic extract non-

digested (LD50= 1,10 g/kg). As a conclusion, the digestion has a significant 

decrease effect in the antioxidant activities and total phenolic composition in this 

propolis profile. However, the digested material still having showing antioxidant 

activity even after the cellular epithelial transport, suggesting strongly that the 

phenolic compounds present in this propolis are capable to show in vivo biological 

effects, being that some of they can be considered bioactive markers of this 

propolis profile.            

Keywords: Bioaccessibility, In vitro digestion, Epithelial transport, Antioxidant 

activities, Propolis, Apis mellifera 
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1. INTRODUÇÃO 

Os produtos naturais são ferramentas de pesquisa que têm se expandido rapidamente 

nos últimos anos, pois estão amplamente relacionados com diversas atividades biológicas 

(NEWMAN; GRAGG, 2016). Devido à baixa taxa de aprovação pela Food and Drugs 

Administration (FDA), no que se diz respeito às substâncias sintéticas, o interesse na busca 

por produtos naturais com propriedades bioativas vem ganhando cada vez mais atenção 

(DUTTA et al., 2019). 

A própolis, produto natural produzido por abelhas da espécie Apis mellifera, se 

caracteriza como um material resinoso formado a partir de cera de abelha, resinas vegetais, 

óleos essenciais e pólen (GUISALBERT, 1979; MARTINOTTI; RANZATO, 2015; YEUNG; 

ARGUELLES, 2019). Essa matéria-prima, também classificada como alimento funcional, 

também se insere no contexto citado acima, ou seja, um produto natural com potencial de 

estimular e propiciar atividades biológicas de interesse alimentar e farmacêutico. 

A composição química da própolis varia de acordo com a vegetação do ambiente 

onde a colmeia está exposta. Além disso, as variações climáticas também impactam na 

diversidade desses compostos (TIVERON et al., 2016; PICCINELLI et al., 2011). Devido a 

essa grande heterogeneidade ambiental, diversos estudos têm mostrado a existência de 

compostos distintos nos extratos de própolis, os quais são responsáveis isoladamente ou em 

sinergismo por atividades biológicas específicas, tais como: antimicrobiana, anticâncer, 

antioxidantes, anticariogênicas, entre outras (HAYACIBARA et al., 2005; SILVA et al., 

2016; TIVERON et al., 2016).  

 Dentre à grande diversidade de própolis brasileiras, está a própolis orgânica 

produzida no sul do país. Essa própolis é caracterizada por ser produzida em colmeias 

inseridas em meio à mata nativa e reserva legal, longe de plantações que utilizam agrotóxicos 

e/ou outros produtos da agricultura intensiva convencional. Esta própolis tem chamado a 

atenção de consumidores devido a seu sabor suave e presença de atividades biológicas, tais 

como antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana (TIVERON et al., 2016; TIVERON et 

al., 2020) 

Apesar dos trabalhos já realizados com este perfil de própolis, ainda falta um olhar 

quanto a questão da bioacessibilidade e transporte epitelial em células, no sentido de entender 

se os compostos fenólicos e as propriedades biológicas presentes no extrato são modificadas 

ao longo das etapas da digestão humana. Em adição, os estudos sobre bioacessibilidade de 

compostos fenólicos de própolis são ainda muito escassos, sendo que apenas dois trabalhos 
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foram encontrados: Yesiltas et al. (2014) com própolis da Turquia e Argentina e Yen et al. 

(2017) com própolis marrom. Nestes dois estudos, somente foi avaliada a digestão in vitro dos 

extratos, não sendo feito nenhum ensaio de transporte com células.  

Sendo assim, a avaliação da bioacessibilidade e transporte epitelial por meio de 

células humanas Caco-2 da própolis orgânica brasileira é um caminho interessante para se 

agregar valor ao produto. Por meio dos resultados gerados, novos ingredientes alimentares e 

alimentos funcionais podem ser desenvolvidos, haja vista que grande parte deste tipo de 

própolis ainda é exportada como matéria-prima. 

 



13 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2 .1 . 2.1. Produtos Naturais 

O Brasil é um país considerado megadiverso por abrigar aproximadamente 20% da 

biodiversidade de todo o planeta (GALÚCIO et al., 2019). Como resultado dessa imensa 

diversidade genética, o país apresenta grande potencial para a descoberta de compostos 

bioativos ainda inexplorados, com valores tecnológicos e econômicos para o desenvolvimento 

de novos alimentos funcionais, bem como o desenvolvimento de fármacos (BIAZOTTO et al., 

2019). 

Os produtos naturais têm sido ferramentas de pesquisa importantes na atualidade, sendo que 

alguns já são amplamente utilizados como alimentos e/ou medicamentos em humanos e 

animais (NEWMAN; CRAGG, 2016).A Food and Drugs Administration (FDA) tem mostrado 

uma baixa taxa de aprovação de drogas sintéticas, o que motiva cada vez mais a busca por 

produtos naturais com propriedades bioativas (DUTTA et al., 2019). 

Atualmente, e devido à adoção cada vez mais presente de um estilo de vida saudável, 

tem havido aumento das indústrias alimentícias em investir na produção de alimentos mais 

nutritivos, naturais e ricos em compostos biologicamente ativos (SANTOS-BUELGA et al., 

2019). Estes alimentos são normalmente denominados de alimentos funcionais. 

Segundo a Resolução nº 18, de 30 de abril de 1999 da ANVISA - Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, o termo “Alimentos Funcionais” é definido como sendo aquele que , 

baseado em comprovações através de estudos clínicos demonstraram associação entre o 

alimento e o benefício à saúde do consumidor. Assim, agem desempenhando papel fisiológico 

benéfico no crescimento, desenvolvimento e funcionamento em condições normais do 

organismo. 

 

2 .2 . 2.2. Própolis 

Na busca por produtos naturais e alimentos funcionais que apresentem atividades 

bioativas diversas, têm-se a própolis, um material resinoso produzido por abelhas da espécie 

Apis mellifera, através da coleta de resinas em fissuras e botões florais de plantas (CHEN et 

al., 2018; GHISALBERTI, 1979; PARK; ALENCAR; AGUIAR, 2002). Para a produção da 

própolis, as abelhas misturam a resina coletada com cera, e então a utilizam para a proteção 

das colmeias contra agentes infecciosos e invasores, bem como contra mudanças bruscas de 
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temperatura (KORKMAZ; BILICI; KORKMAZ, 2021; OZDAL et al., 2019; ŠTURM; 

POKLAR ULRIH, 2020).  

Diversos fatores devem ser levados em consideração no que se diz respeito à 

composição química das própolis. Entretanto, ela comumente é constituída por 50% bálsamo 

e resina de plantas, 30% cera de abelha, 10% óleos essenciais e aromáticos, 5% pólen e 5% 

outras moléculas orgânicas e/ou inorgânicas (OZDAL et al., 2019; ŠTURM; POKLAR 

ULRIH, 2020).  

A própolis pode apresentar diferentes colorações (verde, vermelho, marrom, amarelo 

etc) e distintos aromas, o que é função das condições do ambiente em que a colmeia está 

exposta, bem como aos materiais orgânicos coletados de diferentes plantas durante a sua 

elaboração (PARK et al., 2002). 

A variação da composição química das própolis está diretamente relacionada com a 

localização geográfica em que as colmeias estão inseridas (ALVARENGA et al., 2020; 

POBIEGA; KRAŚNIEWSKA; GNIEWOSZ, 2019). Fatores como características climáticas, 

sazonalidade e altitude do local influenciam na composição da flora nativa, e 

consequentemente na delimitação da origem botânica das resinas que serão coletadas para a 

elaboração da própolis. Como exemplo, a própolis verde brasileira é oriunda da resina da 

planta Baccharis dracunculifornia (PARK et al., 2004), enquanto que na própolis vermelha as 

abelhas usam principalmente a resina de Dalbergia ecastophyllum (L) e Symphonia 

globulifera L.f. (SILVA et al., 2008; CCANA-CCAPATINTA et al., 2020). 

Utilizada há séculos na medicina popular, e mais recentemente em indústrias 

alimentícias de alimentos e bebidas (OLDONI et al., 2011), a própolis possui compostos 

bioativos responsáveis por prover benefícios à saúde de seus consumidores, como por 

exemplo propriedades antimicrobianas (AL-WAILI et al., 2012; BUENO-SILVA et al., 2017; 

FREIRES et al., 2016; POBIEGA; KRAŚNIEWSKA; GNIEWOSZ, 2019; TIVERON et al., 

2016), antivirais (AMOROS et al., 1992a; BERRETTA et al., 2020; ITO et al., 2001; 

REFAAT et al., 2020), antioxidantes (MOUHOUBI-TAFININE; OUCHEMOUKH; 

TAMENDJARI, 2016; OLDONI et al., 2011; POBIEGA; KRAŚNIEWSKA; GNIEWOSZ, 

2019; TIVERON et al., 2016; WOŹNIAK et al., 2019), anti-inflamatórias(BUENO-SILVA et 

al., 2013, 2015; FRANCHIN et al., 2016; TIVERON et al., 2016), anticâncer (ACIKELLI et 

al., 2013; FRANCHI et al., 2012; PINA et al., 2017) e antiparasitária (PINA et al., 2017; 

REBOUÇAS-SILVA et al., 2017; SILVA et al., 2021). 

Estudos já têm também mostrado que alguns compostos encontrados nas própolis, 

quando utilizados de maneira isolada, não apresentam atividades biológicas tão pronunciadas 



15 
 

quanto quando em conjunto com os demais compostos, havendo assim um efeito sinérgico 

(AMOROS et al., 1992b; CHEN et al., 2018) 

Dentre os compostos bioativos mais comuns nas própolis estão os polifenóis, que 

incluem os terpenos, lignanas, cumarinas, flavonoides, derivados do ácido cinâmico, entre 

outros (ALVARENGA et al., 2020; OLDONI et al., 2015; OZDAL et al., 2019; TIVERON et 

al., 2016). Já foram relatados mais de 420 compostos químicos na própolis, sendo que uma 

amostra de própolis tem em média entre 80-100 compostos químicos que são responsáveis por 

caracterizar o perfil em relação às propriedades benéficas que ela apresenta (ŠTURM; 

POKLAR ULRIH, 2020).  

 

2 .2 .1 . 2.2.1. Própolis Orgânica 

O uso de pesticidas, herbicidas e fungicidas na agricultura, além de afetar 

diretamente a população de abelhas, também podem ser contaminantes nos derivados 

apícolas, como é o caso da própolis, sendo que a quantidade e frequência desses 

contaminantes ainda não é bem conhecida (ALVARENGA et al., 2020). 

Dentre as própolis produzidas no sul do Brasil, se insere a própolis orgânica 

certificada, a qual é obtida de colmeias inseridas em mata nativa e reserva legal, longe de 

plantações que utilizam agrotóxicos e/ou outros produtos da agricultura intensiva 

convencional. Esta própolis, pouco estudada, tem chamado a atenção devido a seu sabor 

suave e fortes atividades biológicas, tais como antioxidante, anti-inflamatória e 

antimicrobiana (TIVERON et al., 2016). 

Estudos com as própolis orgânicas do sul do país mostraram  a existência de 7 perfis 

cromatográficos distintos (PO1-PO7) (TIVERON et al., 2016), e uma grande diversidade de 

fitoquímicos (NANI et al., 2020). Devido à grande variedade de plantas no ambiente em que 

as colmeias estão inseridas, a origem botânica dessas própolis ainda é pouco conhecida 

(TIVERON et al., 2020).  

Apesar de não possuírem altos teores de flavonoides, as própolis orgânicas do sul do 

país apresentam atividades antioxidantes, como é o caso da PO1 (Própolis Orgânica do tipo 1) 

que possui alta capacidade de desativação de espécies reativas de oxigênio (TIVERON et al., 

2020).De acordo com Tiveron et al. (2020), lignanas e precursores de lignanas isoladas da 

PO1 podem ser utilizadas como marcadores desta própolis. Segundo esses autores, (+)-
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lariciresinol, (-)-secoisolariciresinol, (-)-matairesinol e Balajaponina D são os principais 

marcadores químicos desta própolis. 

 

2 .3 . 2.3. Processos Oxidativos e Espécies Reativas 

Espécies reativas são moléculas ou fragmentos moleculares que possuem alta 

reatividade, o que é função da presença de um ou mais elétrons desemparelhados nos orbitais 

externos de determinados átomos (POPRAC et al., 2017). São comumente conhecidas como 

espécies reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de nitrogênio (ERN). 

As espécies reativas de oxigênio não são exclusivamente denominadas como 

“radicais livres”, apesar do radical hidroxila (·OH) e ânion superóxido (O2
-
·) apresentarem-se 

como tal, elas podem também se apresentar como moléculas, como é o caso do peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (GLASAUER; CHANDEL, 2013; LUSHCHAK, 2014; MUNNÉ-BOSCH; 

PINTÓ-MARIJUAN, 2016).  

A formação endógena de ERO ocorre em sua maior parte nas mitocôndrias, 

organelas responsáveis pela produção de ATP através da cadeia transportadora de elétrons. 

Isso se deve a probabilidade de ocorrer o escape de elétrons que estão sendo transportados 

pelos sítios enzimáticos durante o processo de fosforilação oxidativa.  O escape de elétrons 

possibilita o encontro destes com moléculas de oxigênio livres, formando um ânion 

superóxido, que pode se transformar nas demais ERO (LUSHCHAK, 2014).   

Entretanto, os organismos possuem mecanismos regulatórios que visam manter os 

níveis de ERO baixos. Assim existem controles entre a produção e a eliminação das espécies 

reativas, como por exemplo, a ação da enzima superóxido desmutase, que catalisa a reação 

entre ânions superóxido (O2
-
·) e prótons de hidrogênio (H

+
) para a produção de gás oxigênio 

(O2)  e peróxido de hidrogênio (H2O2), que então, através da ação da enzima catalase, produz 

água (H2O) e gás oxigênio (O2)(LUSHCHAK, 2014)(Figura 1). 

 

Fig ura 1 . Figura 1: Reações químicas desenvolvidas pelo organismo como mecanismos regulatórios 

contra o estresse oxidativo (adaptado de LUSHCHAK, 2014). 
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A presença de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, quando em concentrações 

moderadas, podem apresentar papéis importantes no funcionamento do organismo. Elas 

podem atuar como mensageiros secundários para ativação de enzimas que irão atuar no 

processo de regulação intracelular para transdução de estímulos (DAENEN et al., 2018). 

Entretanto, alguns fatores podem provocar a insuficiência no controle dos níveis de 

espécies reativas pelo organismo, fazendo com que haja um aumento na concentração destas. 

Esse aumento desregulado pode provocar o chamado “Estresse Oxidativo”, que dá início à 

algumas reações prejudiciais ao organismo, como o rompimento das membranas lipídicas, 

desnaturação de proteínas e consequentes danos aos ácidos nucleicos (MUNNÉ-BOSCH; 

PINTÓ-MARIJUAN, 2016). 

O aumento e a desregulação nos níveis de espécies reativas presentes no organismo 

devem-se a diversos fatores endógenos e exógenos. Como exemplo, podemos citar a 

exposição do organismo em locais com elevados níveis de radiação, condições de estresse 

constante, o uso de drogas e a exposição a ambientes com altos níveis de poluição do ar e 

água. Além de todos esses fatores, a adoção de dietas ricas em gorduras que contribuem para 

obesidade geram um constante estado inflamatório que resulta na produção desregulada de 

ERO’s devido a ativação de células do sistema imunológico (CHAINY; SAHOO, 2020; 

DAENEN et al., 2018; TAN; NORHAIZAN, 2019). 

Contudo, existem os antioxidantes, compostos que possuem a função de neutralizar 

ou diminuir a quantidade de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio no organismo a fim de 

promover a homeostase. Ou seja, eles atuam impedindo um desbalanço que possa ocasionar 

condições de estresse oxidativo no organismo (ALKADI, 2018; ISMAEEL et al., 2019). 

Esses compostos antioxidantes podem ser de origem endógena ou exógena. Os de 

origem endógena são classificados como enzimáticos (ex. glutationa peroxidase e superóxido 

desmutase) e não enzimáticos. Enquanto os antioxidantes de origem exógena podem ser 

comumente obtidos por meio da dieta (ALAM; BRISTI; RAFIQUZZAMAN, 2013; 

ALKADI, 2018; SIDDEEG et al., 2020), o que inclui compostos fenólicos, flavonoides, 

ácidos fenólicos, carotenoides, vitaminas e minerais (HE et al., 2017; NEHA et al., 2019). 

As atividades apresentadas pelos compostos antioxidantes diferem em relação à 

forma com que interagem com as espécies reativas (ARUOMA, 2003). Estas podem ocorrer 

pela inibição da síntese de radicais livres, pela captura dos radicais para que não haja reações 

em cadeia e consequente desbalanço na concentração de espécies reativas e através da 

restauração dos elétrons desemparelhados nos orbitais das moléculas dos radicais (NEHA et 

al., 2019). 
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Diversos produtos naturais se apresentam como fontes promissoras contra o estresse 

oxidativo, devido à grande diversidade de compostos antioxidantes com capacidade para 

desativar espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (SIDDEEG et al., 2020).Sendo assim, a 

suplementação alimentar utilizando fontes ricas em compostos antioxidantes apresentam 

diversos benefícios a saúde, incluindo a prevenção de doenças, como por exemplo o câncer e 

doenças neurodegenerativas (YANG et al., 2018).  

A busca por compostos antioxidantes oriundos de produtos naturais tem também se 

destacado pelo fato de que alguns antioxidantes sintéticos apresentaram atividades nocivas à 

saúde humana (OLSZOWY, 2019; SIDDEEG et al., 2020). Sendo assim, diversos metabólitos 

secundários de plantas, como por exemplo os compostos fenólicos, têm sido apontados como 

potenciais substitutos dos antioxidantes sintéticos (ARUOMA, 2003; OLSZOWY, 2019). 

De qualquer forma, para que esses compostos possam de fato ser benéficos à saúde, 

após o processo de digestão eles precisam estar biodisponíveis, ou seja, serem eficientemente 

absorvidos para que possam exercer suas funções antioxidantes nos órgãos específicos 

(YANG et al., 2018). Assim, não basta somente que estes compostos apresentem atividade 

antioxidante nos extratos brutos, mas que esta resista ao processo de digestão e absorção pelas 

células do epitélio intestinal (ARUOMA, 2003). 

 

2 .4 . 2.4. Compostos Fenólicos 

Os organismos pertencentes aos reinos Plantae e Fungi possuem a capacidade de 

produzirem os chamados metabólitos secundários (MULLER et al., 2019), que caracterizam-

se como compostos orgânicos responsáveis por auxiliar no desenvolvimento, crescimento e 

proteção desses organismos. Sendo assim, esses compostos atuam, como exemplo,  contra a 

herbivoria, entrada de organismos patogênicos e na inibição do crescimento de plantas que 

sejam potenciais concorrentes na disponibilidade de nutrientes (RAMAKRISHNA et al., 

2021). 

Dentre esses metabólitos secundários se insere a classe de compostos fenólicos, um 

grupo amplo de moléculas com a principal função de proteger a planta contra situações de 

estresse oxidativos ocasionados pela incidência de radiação ultravioleta e entrada de 

organismos patogênicos. Esta classe de compostos também é responsável pela pigmentação e 

aroma das plantas e frutos (BODOIRA; MAESTRI, 2020; KUMAR; GOEL, 2019; MULLER 

et al., 2019). 
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Os compostos fenólicos são muito heterogêneos e devido a isso, eles são 

subdivididos em classes, sendo as cinco principais conhecidas como: ácidos fenólicos, 

flavonoides, lignanas, taninos e estilbenos (BODOIRA; MAESTRI, 2020; GE; LI; LISAK, 

2020; MULLER et al., 2019).  

A classificação, assim como as propriedades que possuem, são decorrentes da sua 

estrutura química. De forma geral, os compostos fenólicos contém um anel aromático com um 

número variável de ligações hidroxila (-OH), podendo ir de moléculas simples, até a formação 

de macromoléculas (GE; LI; LISAK, 2020; KUMAR; GOEL, 2019).  

Essa classe de compostos tem chamado muito a atenção das indústrias de alimentos e 

até das farmacêuticas, devido ao potencial bioativo destas moléculas, com destaque a 

atividade antioxidante (GE; LI; LISAK, 2020; KUMAR; GOEL, 2019; LIU et al., 2019). 

Diversos alimentos de origem vegetal ricos em compostos fenólicos podem ser 

comumente encontrados nas dietas, como por exemplo, frutas, cafés e chás (MULLER et al., 

2019). Dentro dessa diversidade de produtos naturais, o extrato da própolis se mostra como 

um alimento funcional rico em compostos fenólicos que propicia benefícios à saúde humana.  

Portanto, torna-se muito importante entender como esses polifenóis interagem com 

outros constituintes da matriz alimentar e se existem perdas, bem como se estes mantém suas 

propriedades bioativas após o processo de digestão (GRANATO; MOCAN; CÂMARA, 

2020). 

 

2 .5 . 2.5. Biodisponibilidade, bioacessibilidade e bioatividade 

Biodisponibilidade é um termo que foi criado pela Food and Drug Administration 

(FDA-EUA), o qual objetiva estabelecer farmacologicamente a proporção em que uma 

substância ativa em determinada concentração poder ser absorvida pelo organismo a fim de se 

tornar disponível em seu sítio de ação. Três aspectos principais devem ser levados em 

consideração no estudo de biodisponibilidade, são eles: bioconversão, bioeficácia e 

bioeficiência. A bioconversão diz respeito à quantidade de determinado nutriente que foi 

consumido e que estará biodisponível para sua conversão bioativa no organismo. A 

bioeficácia é a quantidade de determinado nutriente consumido que foi de fato convertido em 

sua forma bioativa. E por fim, a bioeficiência é a proporção em que o composto bioativo, 

convertido do nutriente consumido, foi absorvido e atingiu seu sitio de ação (COZZOLINO, 

2016). 
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Estudos apontam que a biodisponibilidade de nutrientes está diretamente associada 

com a bioacessibilidade destes. Esta última se relaciona com a eficiência em que a matriz 

alimentar pode ser quebrada e hidrolisada por enzimas durante o processo de digestão a fim 

de favorecer a forma de absorção desses nutrientes (MARZE, 2017). Assim, a estrutura da 

matriz alimentar é um importante fator na consideração da bioacessibilidade, transformação e 

excreção dos nutrientes que a constituem, tornando-os efetivamente biodisponíveis em seus 

sítios ativos (CĂLINOIU; VODNAR, 2018). 

Valores de componentes nutricionais e bioativos presentes em matrizes alimentares 

comumente encontrados em bancos de dados podem se apresentar de forma superestimada. 

Portanto, devem ser realizados estudos para validação e determinação da proporção em que 

esses compostos estarão biodisponíveis ou ao menos bioacessíveis após o consumo (BARBA 

et al., 2017). Esses valores determinarão a bioatividade do composto em questão, que 

representa o efeito dessa substância em contato com seu sitio ativo, permitindo a interpretação 

da resposta fisiológica que será desenvolvida, como por exemplo, atividade antioxidante, 

antimicrobiana, anti-inflamatória, entre outras (CARBONELL-CAPELLA et al., 2014). 

Em relação à biodisponibilidade de compostos fenólicos presentes em matrizes 

alimentares, sabe-se que é necessário haver hidrolise por enzimas digestivas ou por atuação da 

microflora intestinal para que estes possam ser eficientemente absorvidos (CARBONELL-

CAPELLA et al., 2014). Entretanto diversos outros fatores devem ser levados em 

consideração ao se tratar da biodisponibilidade, como por exemplo, o tamanho das moléculas, 

o equilíbrio em meios hidrofílicos e lipofílicos, transformações em relação às mudanças de 

pH durante o processo digestivo, e a interação entre os diferentes compostos presentes na 

matriz alimentar (CARBONELL-CAPELLA et al., 2014; WOJTUNIK-KULESZA et al., 

2020). 

Estudos de biodisponibilidade podem ser realizados utilizando modelos de cultura de 

células (HUBATSCH; RAGNARSSON; ARTURSSON, 2007), amostras de urina, sangue, 

entre outros (CĂLINOIU; VODNAR, 2018). Já os estudos de bioacessibilidade podem ser 

realizados in vitro através da simulação dos processos digestivos, utilizando modelos estáticos 

ou dinâmicos (BRODKORB et al., 2019; CĂLINOIU; VODNAR, 2018; MARZE, 2017). 

Em relação ao uso de culturas celulares para ensaio de biodisponibilidade, a 

linhagem de células Caco-2, obtidas de adenocarcinoma de cólon humano, vêm sendo 

proposta como um promissor modelo de transporte epitelial de compostos por diversos 

autores (HUBATSCH; RAGNARSSON; ARTURSSON, 2007; LI et al., 2021; VILLALVA 

et al., 2018). Por se tratarem de células que quando cultivadas em monocamadas possuem a 



21 
 

funcionalidade de se diferenciarem em células semelhantes aos enterócitos, com 

microvilosidades na região apical, as células Caco-2 se comporta como potenciais células 

absortivas (LI et al., 2021).  

Assim como os enterócitos (Figura 2), as células Caco-2 apresentam juntas oclusivas 

intercelulares que também influenciam no processo de absorção. Quanto mais próximas as 

células estão, mais estreitos se tornam os espaços paracelulares e, consequentemente, a 

permeabilidade absortiva de compostos que atravessam os espaços intermembranas diminuí, 

favorecendo o transporte transcelular e a integridade da membrana (HUBATSCH; 

RAGNARSSON; ARTURSSON, 2007; JOCHEMS et al., 2018). 

 

 

Figura 2: Esquema de transportes Paracelular e Transcelulares para absorção de substâncias 

por enterócitos que constituem a parede do intestino delgado (Arquivo próprio). 

 

Geralmente as células Caco-2 desempenham quatro tipos de transporte celular de 

nutrientes para serem absorvidos, são eles: difusão passiva, transporte paracelular, transporte 

transcitose e endocitose (IFTIKHAR et al., 2020). 

Para a condução do ensaio de transporte celular de compostos obtidos na fase 

bioacessível, utiliza-se um modelo de cultivo de monocamada celular em placas com 

membranas porosas e semipermeáveis do tipo Transwell®. Essa membrana porosa funciona 

como mediadora do efluxo de compostos da fase apical (fase bioacessível) para a fase 

basolateral (compostos absorvidos pela parede celular) (HUBATSCH; RAGNARSSON; 

ARTURSSON, 2007). Este  ensaio é considerado adequado para a avaliação da manutenção 

da capacidade antioxidante de alimentos funcionais e produtos naturais após o processo de 

digestão e transporte celular (IFTIKHAR et al., 2020). 
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Entretanto, existem algumas limitações no uso de células Caco-2 para estudos de 

absorção, como por exemplo, o fato das células serem estáticas quanto comparadas à parede 

intestinal, que está sempre realizando o movimento de peristaltismo; o espaço intercelular 

apresentado pelas juntas oclusivas é relativamente menor (5Å) que o real espaço tido entre os 

enterócitos (8-13Å); demasiado tempo para estabilizar a diferenciação da célula em modelos 

de enterócitos (21 dias) e o tempo de integridade relativamente curto das células (7 dias), 

considerando que seu fenótipo é alterado a cada dia (TAVELIN, 2003). Entretanto, algumas 

dessas limitações podem ser evitadas de acordo com as condições de cultivo. 

Sendo assim, apesar de algumas limitações, o modelo de transporte epitelial ex vivo 

utilizando células Caco-2 se demonstra conveniente para estudos das propriedades funcionais 

apresentadas por extratos de alimentos e produtos naturais (IFTIKHAR et al., 2020). 

 

2 .6 . 2.6. Galleria mellonella como um bioindicador 

Experimentos para a predição de doses resposta, toxicidade de compostos, e estudos 

farmacológicos com mamíferos estão se tornando cada vez mais restritos e burocráticos por 

diversas razões éticas e sociais. Sendo assim, novos modelos alternativos estão sendo 

desenvolvidos como potenciais propostas para substituição do uso de mamíferos, com 

exceção aos camundongos (FREIRES et al., 2017). 

Assim, o modelo experimental in vivo utilizando larvas da espécie Galleria 

mellonella está sendo utilizado para diversos testes como de toxicidade, farmacocinética de 

antimicrobianos, virulência e patogenicidade (ALLEGRA et al., 2018; DA CUNHA et al., 

2020; FREIRES et al., 2017; MOYA-ANDÉRICO et al., 2021; SARDI et al., 2017). 

As larvas de G. mellonella são uma importante ferramenta de estudo devido ao fato 

de possuírem alguns aspectos de complexidade similares aos de mamíferos, como por 

exemplo, a imunidade inata, e também por não necessitarem de aprovação de comitês de ética 

para uso (ALLEGRA et al., 2018; FREIRES et al., 2017). Além de que, são de fácil manejo, 

não necessitam de infraestruturas complexas para seu cultivo e desenvolvimento, e são de 

baixo risco no que se diz respeito a biossegurança do manejo e uso em experimentos (MOYA-

ANDÉRICO et al., 2021). 

Estudos têm sido feitos para a determinação da dose letal que mata 50% dos 

organismos (DL50) de extratos de frutas e própolis, o que possibilita a extrapolação dos 

resultados obtidos para valores em humanos (DA CUNHA et al., 2020; LAZARINI et al., 
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2018; NANI et al., 2020; SOARES et al., 2019). Deste modo, a adoção do modelo 

experimental com G. mellonella tem se mostrado promissor para ensaios in vivo que resultem 

em dados relevantes para as pesquisas de toxicidade de alimentos. 

 



24 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O fluxograma abaixo (Figura 3) representa um resumo das atividades realizadas 

neste trabalho, as quais estão na sequencia descritas em detalhes. 

 

 

Figura 3: Fluxograma das atividades desenvolvidas no estudo da PO1. 

 

3 .1 . 3.1. Coleta de amostras de Própolis Orgânica 

A amostra de própolis orgânica do tipo 1 (PO1), classificadas de acordo com Tiveron 

et al. (2016), foi coletada na região do Sul do Paraná. Esta própolis atende as normas de 

certificação internacional NOP (USDA) e CEE (europeia) (processo nº 23511) e Brasil 

Orgânico (processo nº 11-0030.11). Após chegar ao laboratório a amostra foi limpa 

manualmente para remoção de impurezas, trituradas utilizando um moinho analítico e, então, 

armazenada em freezer à -18°C. 
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3 .2 . 3.2. Preparo de extrato etanólico de Própolis Orgânica 

Foram pesados 10 gramas da própolis triturada e acrescidos à 125 ml de etanol 80% 

(etanol/água) em balão volumétrico de 250 ml. Em sequência a amostra foi submetida ao 

tratamento com temperatura em banho-maria à 70°C, com agitação, por 30 minutos. As 

amostras foram então armazenadas em freezer à -20°C, durante 12 horas, para a decantação 

das ceras, e em seguida, passaram por um processo de filtragem. 

O sobrenadante obtido foi denominado de extrato etanólico de própolis (EEP). Ao 

resíduo resultante foi feita mais uma extração, de acordo com as condições descritas acima. 

Os EEP das duas extrações foram reunidos, evaporados sob baixa pressão e na sequência 

liofilizados, para se obter o extrato liofilizado de própolis (ELP), o qual foi armazenado à -

20
o
C e utilizado nas próximas etapas experimentais. 

 

3 .3 . 3.3. Digestão gastrointestinal in vitro  

A digestão gastrointestinal in vitro do extrato liofilizado da própolis (ELP) foi 

realizada de acordo o protocolo proposto pela rede COST Action INFOGEST FA1005 

(BRODKORB et al., 2019). Este modelo consiste de 3 fases: oral, gástrica e intestinal, as 

quais utilizam respectivamente, os fluidos sintéticos salivar (SSF), gástrico (SGF) e intestinal 

(SIF), além de suas respectivas enzimas (Figura 4). 
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Fig ura 2 . Figura 4: Esquema da digestão in vitro da própolis orgânica utilizado no estudo (Arquivo 

próprio). 

 

Para início do ensaio de digestão in vitro foram adicionados 2.5 gramas de ELP em 9 

tubos de ensaio para digestão em triplicata de cada fase (oral, gástrica e intestinal). Foram 

também utilizados tubos controles, sendo três contendo a amostra de ELP com os respectivos 

fluidos digestivos de cada fase sem as enzimas e os outros três de controle negativo, contendo 

apenas os fluidos digestivos de cada fase com as respectivas enzimas (sem amostra). Os tubos 

controle foram submetidos às mesmas condições experimentais que os respectivos tubos das 

fases da digestão. 

Inicialmente, em cada tubo de ensaio foi adicionado fluido salivar (SSF), CaCl2 e 

amilase salivar (com exceção aos controles de amostra sem enzima, em que se adicionou água 

destilada no mesmo volume da enzima). O pH foi corrigido para 7,0 e os tubos foram 

incubados à 37°C, com agitação leve, por 2 minutos. Foram retirados 5 tubos ao final dessa 

etapa, sendo denominados digeridos da Fase Oral (triplicata) com seus respectivos controles 

(sem enzima e sem amostra).  
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Em seguida, foi adicionado fluído gástrico nos tubos que seguiram o processo de 

digestão, juntamente com CaCl2 e pepsina (com exceção aos 2 tubos de controle de amostra 

sem enzima, que receberam água destilada no mesmo volume). O pH foi corrigido para 3,0 e 

os tubos foram incubados à 37°C, com agitação leve, por 2 horas. Foram retirados 5 tubos ao 

final dessa etapa, incluindo seus respectivos controles, sendo denominados digeridos da Fase 

Gástrica (triplicata). 

Por fim, nos últimos 5 tubos que seguiram o ensaio de digestão, foram adicionados 

fluído intestinal, CaCl2, sais de bile e pancreatina (com exceção ao controle de amostra que ao 

invés de sais de bile e pancreatina recebeu água destilada no mesmo volume). O pH foi 

corrigido para 7,0 e os tubos foram incubados à 37°C, com agitação leve, por 2 horas.  

Após a digestão, os tubos correspondentes às fases gástrica e intestinal (fração 

bioacessível) foram centrifugados à 10.000 xg por 10 minutos à 4°C. Os sobrenadantes 

coletados foram armazenados a temperatura de -80°C, até o momento das análises 

subsequentes. Somente a fração bioacessível (fase intestinal) foi utilizada para a etapa 

seguinte de transporte epitelial em células Caco-2. 

 

3 .4 . 3.4. Avaliação do transporte epitelial em sistema de células humanas Caco-2 

3 .4 .1 . 3.4.1. Cultivo de células Caco-2 

Células humanas intestinais de adenocarcinoma de cólon, Caco-2, adquiridas da 

American Type Culture Collection (ATCC® HTB-37™) foram cultivadas de acordo com o 

protocolo de Hubatsch; Ragnarsson; Artursson (2007).  

Para o cultivo foi utilizado o meio Dulbecco’s Modified Minimum Essential Medium 

(DMEM), suplementado com 10% (v/v) de soro fetal bovino (FBS), 1% (v/v) de aminoácidos 

não essenciais (solução 100x) e 1% (v/v) de penicilina/estreptomicina (estreptomicina 

(10.000U/mL estreptomicina- 10mg/mL penicilina – solução 100x), em uma atmosfera com 

5% de CO2, à 37 °C. As trocas de meio foram realizadas a cada 48 horas durante período de 

tempo para que as células atingissem 70-80% de confluência. Quando essa porcentagem de 

ocupação da garrafa de cultivo era atingida, tornava-se necessária a realização de subcultivos 

através do processo de tripsinização. Esse processo foi realizado para obtenção da passagem 

adequada das células e diminuição na formação de multicamadas celulares, para torná-las 

adequadas ao cultivo em placas transwell que foram utilizadas no ensaio de transporte 

epitelial. 
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3 .4 .2 . 3.4.2. Cultivo de células para ensaio de transporte   

Para o ensaio de transporte, as células Caco-2 cultivadas de acordo com o tópico 

anterior, com passagem 20, foram semeadas em poços de placas Transwell® (poro de 0,4 μm, 

inserts de 24 mm diâmetros, Corning Life Sciences, Acton, USA). Foi utilizada uma 

densidade de 3x10
5
 células por insert, contendo meio DMEM nos compartimentos (apical e 

basolateral) e mantidas em incubação a 37ºC e umidade relativa de 90%, por um período de 

21 dias, até a formação de monocamadas celulares (HUBATSCH; RAGNARSSON; 

ARTURSSON, 2007).  

 

3 .4 .3 . 3.4.3. Teste de viabilidade celular 

A concentração da fase intestinal aplicada no compartimento apical da placa 

Transwell, para o ensaio de transporte transepitelial, foi pré-determinada pelo ensaio de 

viabilidade celular utilizando 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium (MTT), de 

acordo com a metodologia proposta por Shappell (2003). 

Células Caco-2 cultivadas previamente foram semeadas em placas de 96 poços, na 

densidade de 10
4
 células/poço e incubadas por um período de 21 dias à 37°C, com trocas de 

meio a cada 48 horas. Após esse período, o meio de cultura foi completamente removido e 

substituído por um novo meio contendo DMEM sem soro bovino fetal, sendo então as células 

tratadas com a fração bioacessível (fase intestinal) em diferentes concentrações. Na sequência 

as placas foram incubadas por 4 h a 37°C. Os controles foram preparados seguindo o mesmo 

procedimento. Em seguida, 20µL de MTT (5 mg/mL) foram adicionados e as placas 

incubadas a 37°C por 3 horas, na ausência de luz. Após isto, o meio contendo MTT foi 

removido completamente e o composto formazan produzido foi solubilizado em DMSO 

(100µL/poço). Na sequência foi realizada a medida da absorbância em espectrofotômetro à 

570 nm, para a determinação da porcentagem de viabilidade celular em função das diluições 

feitas a partir da fase intestinal. 

 

3 .4 .4 . 3.4.4. Ensaio de transporte em células Caco-2 
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O estudo de transporte foi realizado de acordo com Hubatsch; Ragnarsson; Artursson 

(2007).  

No 21° dia de cultivo em placas Transwell, as células Caco-2 foram lavadas com a 

solução balanceada de Hank´s (HBSS), suplementada com 25 mM de HEPES (tampão de 

permeabilidade), pH 7,4 a 37°C. Neste momento houve também a medição da resistência 

elétrica transepitelial (RET), sendo considerados adequados para o experimento os poços que 

apresentaram resistência acima de 165 Ω/cm² (HUBATSCH; RAGNARSSON; 

ARTURSSON, 2007). 

Com o resultado da análise de viabilidade celular (MTT), uma alíquota de 1,5 mL da 

fase intestinal obtida no ensaio de digestão in vitro, diluída em HBSS foi adicionada ao 

compartimento apical. Uma alíquota de 2,6 mL de HBSS foi também adicionada ao 

compartimento basolateral. A placa transwell foi então incubada à 37°C, sob leve agitação por 

um período de 4 horas. Após o período de 4 horas de transporte, as fases apical e basolateral 

foram coletas e armazenadas separadamente em tubos falcon à -80°C para uso nas análises 

posteriores. Ao final do experimento o valor de RET foi reavaliado para verificar a 

integridade da monocamada celular. O experimento foi conduzido em triplicata com 6 

repetições. 

 

3 .5 . 3.5. Análises química e biológicas do extrato de própolis, fases da digestão e frações 

do transporte epitelial 

3 .5 .1 . 3.5.1. Espectrometria de massas de alta resolução (LC-ESI-QTOF-MS) 

O Extrato etanólico de própolis (EEP) foi submetido à análise de composição 

fenólica por meio da técnica de espectrometria de massas de alta resolução (LC-ESI–QTOF-

MS). O sistema utilizado foi composto por um cromatógrafo Shimadzu (Shimadzu Co, 

Tokyo) equipado com uma bomba quaternária LC-30AD, detector de arranjo de fotodiodos 

(PDA) SPD-20 A e um auto injetor SIL-30AC. Foi utilizado um espectrômetro de massas de 

alta resolução (MAXIS 3G – Bruker Daltonics; Bruker Daltonics, Bremen, Germany) 

equipado com uma fonte de ionização por eletronebulização (ESI) no modo negativo 

(SOARES et al., 2019). A análise dos dados foi realizada utilizando o software MAXIS 3G – 

Bruker Daltonics 4.3, e a identificação dos compostos foi feita por comparação das massas 

exatas, espectro de massas MS/MS e fórmulas moleculares encontradas, com referências 

disponíveis na literatura. 
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3 .5 .2 . 3.5.2. Teor de compostos fenólicos totais 

A determinação do teor de compostos fenólicos totais foi realizada de acordo com o 

método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu descrito por Al-Duais et al. (2009), adaptado 

para micro volumes. Em cada poço da microplaca foram adicionados 20 µL da amostra a ser 

testada, sendo elas EEP, fases da digestão (gástrica e intestinal) e frações do transporte 

epitelial (apical e basolateral). Em seguida, 100 µL do reagente Folin-Ciocalteu 10% em água 

foi adicionado e, após 5 minutos, 75 µL da solução de carbonato de potássio 7,5% foi 

acrescido aos poços. Após a incubação por 40 minutos à temperatura ambiente e ao abrigo de 

luz, a absorbância foi medida em leitora de microplacas, à 740 nm. O conteúdo total de 

compostos fenólicos foi expresso em equivalentes ao ácido gálico (EAG), calculado 

utilizando uma curva de calibração de 20 a 120 µg mL
-1

. Todas as amostras foram analisadas 

em triplicata e expressas em mg de EAG/g de extrato de própolis. 

 

3 .5 .3 . 3.5.3. Atividade antioxidante pelo método de sequestro do radical ABTS
•+

 

A atividade antioxidante pelo método de sequestro do radical ABTS
•+

 foi feita de 

acordo com o procedimento descrito por Al-Duais et al. (2009). Para geração da solução-mãe 

do radical ABTS
•+

, foi acrescentado 88µL de persulfato de potássio 140mM em 5ml de 

solução ABTS 7mM, deixando reagir ao abrigo de luz por 24 horas. Após esse período, a 

solução trabalho do radical ABTS
•+

 foi preparada com a diluição da solução mãe em tampão 

fosfato de potássio (75mM e pH 7.4) corrigida para uma absorbância de 0.7±0.02 à 734nm. 

Na sequência, em cada poço da microplaca foram adicionados 220 μL da solução-trabalho 

ABTS
•+

 e 20 μL dos extratos a serem analisados (EEP, fases da digestão e frações do 

transporte epitelial). Na sequência, a placa foi agitada e mantida ao abrigo de luz durante 6 

minutos. A absorção foi medida em uma leitora de microplacas à 734 nm. Foi feita uma curva 

analítica padrão utilizando diluições de Trolox (12,5-200mM) e os resultados de cada amostra 

foram feitos em triplicata e expressos em mg TEAC/g de extrato de própolis.  

 

3 .5 .4 . 3.5.4. Atividade antioxidante pelo método de redução do ferro (FRAP – Ferric 

Reducing Antioxidant Power) 
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A atividade antioxidante pelo método de redução do ferro foi realizada de acordo 

com a metodologia proposta por Kukic et al. (2008), com algumas modificações para análise 

em leitora de microplacas. A análise consiste em através dos compostos antioxidantes 

(redutores) presentes na amostra a ser testada, reduzirem o complexo Fe
3+

/TPTZ 

(tripiridiltrazina) formado na reação da análise, em Fe
2+

/TPTZ com condições de meio 

acidificado. Essa reação resulta em uma coloração azul intensa podendo ser detectada por 

absorbância à 595nm em leitora de microplacas. O reagente FRAP foi preparado no momento 

da análise através da mistura de 25 ml de tampão acetato (300mM e pH 3.6), 2.5ml da solução 

TPTZ (10mM de TPTZ em 40mM de HCl) e 2.5ml de FeCl3 (20mM) em solução aquosa. Em 

cada poço da microplaca foram adicionados 20 µL da amostra a ser testada, sendo elas EEP, 

fases da digestão (gástrica e intestinal) e frações do transporte epitelial (apical e basolateral), 

30µL de água destilada e 200µL do reagente FRAP. A placa foi incubada à 37°C por 30 

minutos e então realizada a leitura de absorbância à 595nm. Para realização de uma curva 

analítica padrão utilizou-se diluições de sulfato ferroso (SF) (100-700µM) e os resultados das 

amostras, feitos em triplicata, foram expressos em mg de SF/g de extrato de própolis. 

 

3 .5 .5 . 3.5.5. Atividade antioxidante online por CLAE-FR com o radical ABTS
•+

 

A análise foi realizada de acordo com a metodologia proposta por (Koleva; 

Niederlander; Van Beek (2001), com algumas modificações. O método consiste em analisar 

de forma online e momentânea os compostos separados por cromatografia líquida de alta 

eficiência em fase reversa (CLAE-FR) quanto as suas capacidades de sequestrar o radical 

livre ABTS
•+

.Para a realização da análise, foi utilizado o radical ABTS
•+

 7mM previamente 

preparado e diluído em metanol 100% para ajuste de absorbância de 0.70±0.02 à 734nm. O 

radical reagiu com os compostos presentes nas amostras analisadas, separados pós-coluna 

cromatográfica durante aproximadamente 1 minuto. As amostras submetidas à essa análise 

foram o EEP, fases gástrica e intestinal e frações apical e basolateral. Todas as amostras 

foram filtradas em filtro de 0,22µm antes da injeção de alíquotas de 40µL no cromatógrafo.  

A reação ocorreu da seguinte forma: os compostos separados por cromatografia 

líquida de alta eficiência foram primeiramente detectados pelo detector de arranjo de 

fotodiodo (DAD – SPD-M10AVp, Shimadzu Co). Após a eluição desses compostos da coluna 

cromatográfica ODS – A (Fase Reversa-18, de 4,6 x 250mm, com partículas no tamanho de 

5µm) a reação com o radical ABTS
•+

 ocorreu no coil (15m x 0.25mm i.d. PEEK tubing). A 
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análise da perda da coloração azul do radical, em consequência da intensidade do sequestro 

destes pelos compostos, foi detectada por um detector de UV-Vis (SPD-20 AV, Shimadzu 

Co) à 734nm, resultando na formação de picos negativos.O método utilizado para realização 

do perfil cromatográfico foi proposto por Tiveron (2015) e consistiu no uso da fase móvel A: 

água/ácido acético (95,5%/0,5% v/v) e fase móvel B: metanol 100%. A corrida teve o total de 

120min e o gradiente de eluição aumentou gradativamente conforme a tabela 1: 

Tab ela 1. Tabela 1: Gradiente de eluição utilizado para cromatografia líquida de alta eficiência – fase 

reversa 

Gradiente Fase A Gradiente Fase B Tempo inicial Tempo final 

70% 30% 0 min 15 min 

60% 40% 15 min 30 min 

50% 50% 30 min 45 min 

40% 60% 45 min 65 min 

25% 75% 65 min 95 min 

10% 90% 95 min 105 min 

70% 30% 105 min      120 min 

 

Os resultados obtidos foram analisados pelo software Class-VP e expressos em 

atividade antioxidante equivalente ao Trolox, por meio da utilização de uma curva de 

calibração com concentrações entre 12,5 a 200mM. 

 

3 .5 .6 . 3.5.6. Sequestro do radical peroxila (ROO
•
) 

A capacidade de sequestro do radical peroxila (ROO
•
) foi determinada monitorando-

se o efeito dos extratos no decaimento da fluorescência, gerada pela oxidação da sonda 

“fluoresceína” induzida pela presença do radical ROO
•
, de acordo com a metodologia descrita 

por Melo et al. (2015).Inicialmente foi preparada uma solução da sonda fluoresceína 

508,25nM em tampão fosfato de potássio (75mM e pH 7.4), e solução de 2,2'-Azobis(2-

amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) 76mM também em tampão fosfato de potássio 

(75mM e pH 7.4). 

Para a reação, em cada poço da microplaca foram adicionados 20µL da amostra a ser 

analisada (EEP, fases gástrica e intestinal e fração basolateral), 60µL da solução de 

fluoresceína 508,25nM e 110µL de AAPH 76mM. A leitora de microplacas SpectraMax M3 

(Molecular Devices, LLC, Sunnyvale, CA, USA) foi ajustada a 37°C para realização da 
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leitura. A mesma foi ajustada para o modo cinética, sendo as leituras realizadas a cada 

minuto, durante duas horas, em modo fluorescência, com emissão de 528nm e excitação de 

485nm. Foi utilizada uma curva padrão de Trolox (12,5-400mM), sendo os resultados 

expressos em µmol Trolox/mg extrato. As amostras foram analisadas em triplicata. 

 

 

3 .5 .7 . 3.5.7. Sequestro do ácido hipocloroso (HOCl) 

A capacidade de sequestro do ácido hipocloroso (HOCl) foi determinada pelo 

monitoramento do efeito dos extratos sobre a oxidação de dihidrorodamina (DHR) para 

rodamina 123, induzida pelo ácido hipocloroso, como o descrito por Melo et al. 

(2015).Inicialmente foi preparado o HOCl utilizado na reação com uma solução de 1% de 

cloreto de sódio (NaOCl) ajustada para um pH 6.2 através do uso de ácido sulfúrico 10% 

(H2SO4). Para correção da concentração da solução de HOCl, utilizou-se tampão fosfato 

(100mM e pH 7.4) e a medida de absorbância à 235nm utilizando a absorbtividade molar de 

100 M
-1

 cm
-1

 para cálculo, objetivando a obtenção de uma solução de 5µM de HOCl (solução 

trabalho) pela lei de Lambert-Beer. A sonda de DHR foi diluída no momento da análise para a 

concentração de 1.25µM utilizando tampão fosfato (100mM e pH 7.4).Para a análise, foram 

testadas diversas diluições das amostras (EEP, fases gástrica e intestinal e fração basolateral) 

adicionadas aos poços da microplaca, juntamente com tampão fosfato (100mM e pH 7.4), 

DHR 1.25µM e HOCl 5µM. Por meio da leitora de microplacas SpectraMax M3 (Molecular 

Devices, LLC, Sunnyvale, CA, USA), com temperatura ajustada à 37°C, no modo 

fluorescência e comprimentos de onda de emissão 528nm e excitação 485nm, a leitura foi 

feita imediatamente após a adição de todas as soluções nos poços da microplaca, totalizando 

300µL por poço.  Os resultados, em triplicata, foram expressos em IC50 (mg/mL). 

 

3 .5 .8 . 3.5.8. Ensaio de sequestro do radical superóxido (O2
•-
) 

O radical superóxido (O2
•-
) foi gerado pelo sistema NADH/PMS. A capacidade de 

sequestro do O2
•-
 foi determinada pelo monitoramento do efeito dos extratos sobre a redução 

do nitroazul de tetrazólio (NBT), formado pelo radical superóxido, de acordo com Melo et al. 

(2015). Inicialmente foi preparada uma solução tampão fosfato de potássio (19mM e pH 7.4). 

Os seguintes reagentes, nas determinadas concentrações, foram diluídos no tampão fosfato de 
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potássio para uso no ensaio de sequestro do radical superóxido: nicotinamida adenina 

dinucleiotídeo (NADH) (166µM), NBT (107,5µM), fenazina metassulfato (PMS) (2,7µM).As 

amostras analisadas (EEP, fase gástrica, intestinal e fração basolateral) também foram diluídas 

em tampão fosfato de potássio em diferentes concentrações. Os reagentes e as amostras foram 

pipetadas em microplaca totalizando 300µL por poço.Utilizando uma leitora de microplacas 

SpectraMax M3 (Molecular Devices, LLC, Sunnyvale, CA, USA), com temperatura ajustada 

à 25°C, e após 5 minutos de reação dos compostos na microplaca ao abrigo de luz, foi feita a 

leitura no modo de absorbância à 560nm.Os resultados, em triplicata, foram expressos em 

IC50 (mg/mL). 

 

3 .6 . 3.6. Ensaio de Toxicidade com Galleria mellonella 

Os ensaios de toxicidade utilizando o modelo in vivo de G. mellonella foram 

conduzidos de acordo com o descrito por Sardi et al. (2017). Para determinação da dose letal 

que mata 50% dos organismos (DL50), foram selecionadas 5 diluições do extrato etanólico 

liofilizado de própolis (diluídas em etanol 57,5%), nas seguintes concentrações: 10, 20, 25, 35 

e 40 mg/ml e também a fase intestinal da digestão sem diluição.Para cada diluição do EEP (5 

diluições), fase intestinal (bruta) e controle (etanol 57,5%), foram selecionadas aleatoriamente 

10 larvas de G. mellonella com pesagem entre 0.2 e 0.3g, sem sinais de melanização. O 

experimento foi conduzido em triplicata.  

Foram injetados 10µL dos extratos analisados ou controle de etanol na hemocele 

abdominal (cavidade corporal presente em insetos da ordem Lepidoptera, onde ocorre o fluxo 

sanguíneo) das larvas de G. mellonella através da última pseudopata esquerda, com o auxílio 

de uma seringa Hamilton de 25µL (Hamilton, Reno, NV). As larvas foram incubadas em 

estufa à 30°C e monitoradas para contagem de sobrevivência após 24h, 48h e 72h. As larvas 

que não apresentavam movimentos ao toque, e que estavam completamente melanizadas, 

foram consideradas mortas. 

 

3 .7 . 3.7. Análise Estatística 

As análises estatísticas foram realizadas através do software R Core Team (2020) 

x64 versão 4.0.3. Os dados foram analisados utilizando análise de variância (ANOVA) e teste 

Tukey para comparação de médias, ao nível de 5% de significância. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4 .1 . 4.1. Composição química do EEP da PO1 

Foram identificados 10 compostos fenólicos no extrato etanólico bruto da PO1, por 

meio da técnica de espectrometria de massas LC-ESI-QTOF-MS (Tabela 2).  

 

Tab ela 2. Tabela 2. Compostos identificados por LC-ESI-QTOF-MS do extrato de própolis orgânica do 

tipo 1 não digerido. 

Composto Identificação 

Tr 

(min) 

[M-H]-  

m/z  

MS/MS 

fragmentação 

iônica 

Fórmula 

molecular Referências 

1 Balajaponina D 21,2 359,1531 

296 (100); 311 

(83); 159 (27); 281 

(24)   C20H24O6 

Zhou et al., 

2011 

2 Álcool Coniferil 9,8 179,0729 

146 (100); 145 

(47); 147 (32); 164 
(29;  C10H12O3 

Dai et al., 
2017 

3 Aldeído Coniferil 13,9 177,0571 
162 (100); 134 
(27); 161 (9) C10H10O3 

Tsugawa et al., 
2019 

4 

(-)-

Secoisolariciresinol 19,6 361,1684 

165 (100); 122 
(78); 361 (71); 179 

(46) C20H26O6 

Seukep et al., 

2020; Milder 

et al., 2004; 
Eklund et al., 

2008 

5 (+)-Lariciresinol 18,4 359,1529 

160 (100); 175 
(85); 329 (53); 192 

(53) C20H24O6 

Eklund et al., 

2008; MoNA 

6 Matairesinol 26,3 357,1375 

122 (100); 357 

(90); 137 (66); 342 

(56) C20H22O6 

Eklund et al., 

2008; 
Hanhineva et 

al., 2012; 

MoNA 

7 (+)-Pinoresinol 24,4 357,1378 

151 (100); 136,01 

(92,5); 121 (10) C20H22O6 

Moreno-
González; 

Juan; Planas, 

2020 

8 Ácido Cafeico 7,4 179,0368 

135 (100); 134 

(30); 136 (8) C9H8O4 

Rini Vijayan; 

Raghu, 2019 

9 Ácido p-cumárico 11,5 163,0415 119 (100) C9H8O3 

Castro et al., 
2014; Gardana 

et al., 2007 

10 

Pinobanksina-3-O-

acetato 49,5 313,074 

253 (100); 143 

(15); 271 (5) C17H14O6 

Falcão et al., 

2012 

 
Dentre os compostos identificados, cinco fazem parte da classe das lignanas 

(Balajaponina D, (-)-secoisolariciresinol, (+)-lariciresinol, matairesinol e (+)- pinoresinol), 

dois caracterizam-se como sendo precursores de lignanas (álcool coniferil e aldeído coniferil), 

dois ácidos fenólicos (ácido cafeico e ácido p-cumárico) e um flavonoide (pinobanksina-3-O-

acetato). 
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4 .1 .1 . 4.1.1. Lignanas e precursores de lignanas 

O composto 1 gerou o íon precursor m/z 359,1531 [M-H]
-
 e foi caracterizado como 

Balajaponina-D de acordo com o padrão obtido do composto nas mesmas condições em que o 

extrato de própolis foi submetido ao espectrômetro de massas (LC-ESI-QTOF-MS). A 

identificação foi realizada a partir da fragmentação do composto que gerou o fragmento 

iônico de m/z 296 no espectro MS
2
. O composto balajaponina-D é proveniente da espécie de 

planta Balanophora japonica, que assim como outras plantas do mesmo gênero, demonstram 

efeitos na inibição do HIV, tratamento de hemorroidas, hemoptise e dores de estômago. Além 

disso, apresentam-se como potenciais antioxidantes na presença de radicais livres(WANG et 

al., 2012). 

O álcool coniferil (composto 2) foi caracterizado pelo íon molecular m/z 179,0729 

[M-H]
-
 e fragmento majoritário m/z 146 no espectro MS

2 
(DAI et al., 2017). Aldeído coniferil 

(composto 3 com [M-H]
- 
m/z 177,0571) foi caracterizado por tentativa através do fragmento 

majoritário m/z 162 (TSUGAWA et al., 2019). Ambos os compostos precursores de lignanas 

demonstraram alta atividade antioxidante contra os radicais ABTS conforme elucidado em 

Tiveron et al. (2020). O composto álcool coniferil, estudado por Lee et al. (2004) apresentou 

alto potencial em sequestrar o radical livre superóxido. Sendo assim, estes são importantes 

compostos para representarem o notório caráter antioxidante proveniente do extrato etanólico 

de própolis orgânica do tipo 1. 

O composto (-)-secoisolariciresinol (composto 4, [M-H]
-
 m/z 361,1684) foi 

identificado por tentativa através do fragmento majoritário m/z 165 (EKLUND et al., 2008; 

EKPO et al., 2020; SEUKEP et al., 2020). (+)-lariciresinol (composto 5, [M-H]
- 

m/z 

359,1529) foi identificado por tentativa através do fragmento majoritário m/z 160 (EKLUND 

et al., 2008). Matairesinol (composto 6, [M-H]
-
 m/z 357,1375) foi identificado por tentativa 

pelo fragmento majoritário m/z 122(EKLUND et al., 2008; HANHINEVA et al., 2012). E por 

fim, o composto (+)-pinoresinol (composto 7, [M-H]
- 
m/z 357,1378) foi também identificado 

por tentativa através do fragmento majoritário m/z 151(MORENO-GONZÁLEZ; JUAN; 

PLANAS, 2020). 

Estudos apresentaram resultados bastante promissores em relação aos efeitos 

protetivos desenvolvidos pelo consumo de alimentos ricos em lignanas (SOLEYMANI et al., 

2020). De acordo com Bajpai et al. (2017), o composto (+)-lariciresinol possui o mesmo 

mecanismo antioxidante para sequestro de radicais livres do composto secoisolariciresinol, 
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pois ambos possuem similaridades nas posições químicas dos anéis benzênicos responsáveis 

pelo desenvolvimento dessas atividades (Figura 5). 

 

Fig ura 3 . Figura 5: Estruturas Químicas das lignanas (1) (+)-lariciresinol e (2) (-)-secoisolariciresinol. 

Fonte: PubChem  

 

Os compostos balajaponina D, (-)-secoisolariciresinol, (+)-lariciresinol e matairesinol  

são considerados marcadores da própolis orgânica PO1, pois nunca foram encontrados em 

nenhum outro tipo de própolis, segundo Tiveron et al. (2020). 

 

4 .1 .2 . 4.1.2. Ácidos Fenólicos 

O ácido cafeico (composto 8, [M-H]
- 

m/z 179,0368) foi caracterizado por tentativa 

através do fragmento majoritário em MS
2
 m/z 135, referente à perda de um grupo CO2 ([M-H-

44]
-
)(RINI VIJAYAN; RAGHU, 2019). O ácido p-cumárico (composto 9, [M-H]

- 
m/z 

163,0415), foi caracterizado por tentativa através do fragmento majoritário m/z 119 no 

espectro MS
2
, que se refere à perda do grupo CO2 da porção do ácido carboxílico (CASTRO 

et al., 2014; GARDANA et al., 2007).  

O ácido p-cumárico possuí a capacidade de se diferenciar em outros ácidos 

hidroxicinâmicos (como o ácido cafeico) em decorrência de reações químicas como metilação 

e hidroxilação, podendo com isso aumentar o potencial antioxidante da matriz alimentar. Esse 

aumento está diretamente relacionado com o número de hidroxilas presentes na estrutura 
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química do composto, sendo assim, o ácido cafeico, que possuí 2 hidroxilas (OH·), apresenta 

maior potencial antioxidante que o ácido p-cumárico, que possuí apenas uma (MASEK; 

CHRZESCIJANSKA; LATOS, 2016)  

Outra característica do ácido p-cumárico é a de gerar monolignóis que ao se 

dimerizarem formam lingnanas como por exemplo o pinoresinol e matairesinol (PETERSON 

et al., 2010), compostos que também foram encontrados no extrato etanólico de PO1. 

 

4 .1 .3 . 4.1.3. Flavonoides 

O composto Pinobanksina-3-O-acetato (composto 10, [M-H]
- 

m/z 313,0740), foi 

identificado por tentativa através do fragmento majoritário m/z 253 no espectro MS
2
 

(FALCÃO et al., 2013). Esse mesmo composto foi observado por Sun et al. (2015) em grande 

quantidade em uma própolis chilena, representando cerca de um terço do total de compostos 

fenólicos presentes no perfil.  Também pôde ser identificado  por Park et al. (2004) na 

própolis verde e em extratos da matriz vegetal Baccharis dracunculifolia que produz a resina 

que origina esse perfil de própolis. Também foi relatado por Bankova; De Castro; Marcucci 

(2000) em própolis de álamo (Populus ssp.) de regiões da Europa, Ásia e América do Norte. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a Pinobanksina-3-O-acetato é um composto comumente 

encontrado em diversos tipos de própolis. 

 

4 .2 . 4.2. Transporte epitelial de fenólicos da PO1 em monocamadas de células Caco-2 

O ensaio de transporte epitelial foi realizado utilizando uma diluição de 1:50 da 

fração bioacessível (fase intestinal obtida na digestão in vitro), que mostrou ser a maior 

concentração que não afetou a viabilidade celular, segundo o resultado do ensaio do MTT 

(item 3.4.3.). 

O experimento foi validado através da medição da resistência da monocamada das 

células Caco-2, antes e após o transporte (TER > 165 Ω cm
2
) (HUBATSCH; 

RAGNARSSON; ARTURSSON, 2007). As resistências obtidas antes do experimento 

apresentaram em média TER de 288,20±31,01 Ω cm
2
 e após o experimento uma média de 

TER de 249,06±19,93 Ω cm
2
.  

 

4 .3 . 4.3. Análises Químicas do extrato da própolis e frações digeridas  
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As análises de composição fenólica, perfil cromatográfico e atividades antioxidantes 

foram realizadas com o extrato não digerido da própolis orgânica do tipo 1, frações gástrica, 

bioacessível (intestinal) e do transporte epitelial. Sendo assim, foi possível observar o 

comportamento da matriz alimentar durante o processo digestivo, no que diz respeito à 

estabilidade dos compostos e manutenção da atividade antioxidante. 

 

4 .3 .1 . 4.3.1. Perfil Cromatográfico e Atividade Antioxidante on-line 

Conforme se pode observar nos cromatogramas obtidos por HPLC do extrato de 

própolis nãodigerido (Figura 6), os compostos 2, 3, 4 e 8 (álcool coniferil, aldeído coniferil, (-

)-secoisolariciresilnol e ácido cafeico) apresentaram picos negativos, os quais correspondem a 

capacidade para desativar o radical ABTS
•+

. 

 

 

Fig ura 4 . Figura 6: Cromatograma do EEP obtido em HPLC-DAD com ABTS online acoplado (picos 

negativos), com compostos identificados por comparação com o LC-ESI-QTOF-MS, à 

260nm. (1) balajaponina D; (2) álcool coniferil; (3) aldeído coniferil; (4) (-)-
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secoisolariciresinol; (5) lariciresinol; (6) matairesinol; (7) (+)-pinoresinol; (8) ácido cafeico; 

(9) ácido p-cumárico; (10) pinobanksina-3-O-acetato. 

 

Essa diferença na interação e atividade dos compostos com o radical ABTS
•+ 

é 

decorrente da estrutura química destes. Ou seja, devido ao fato do radical ABTS
•+

 possuir 

carga positiva alguns compostos conseguem interagir mais facilmente, desenvolvendo maior 

atividade antioxidante de sequestro deste radical devido à afinidade elétrica desenvolvida 

entre as estruturas químicas (SPAGNOL et al., 2019). Entretanto, alguns compostos que não 

possuem a capacidade de interagir e sequestrar o radical ABTS
•+

 não são descartados quanto 

ao potencial antioxidante, pois estes podem interagir com outros tipos de radicais que tenham 

outras conformações químicas e consequentemente maior afinidade.    

Na tabela 3 estão mostrados os valores de atividade antioxidante, calculadas por 

meio de curva de Trolox. Esses resultados corroboram com os observados por Tiveron et al. 

(2020), que ao analisarem cada composto isoladamente, concluíram que o aldeído coniferil, 

álcool coniferil e o (-)-secoisolariciresinol apresentaram altas atividades de sequestro do 

radical ABTS
•+

 (6.96±0.07; 9.24±0.36 e 3.53±0.05 µmol de TEAC/mg respectivamente).    

 

Tab ela 3. Tabela 3: Atividade antioxidante utilizando curva de calibração de padrões de Trolox. 

N° do 

Pico 

Composto* Concentração 

(µM)** 

Concentração 

(µM) ** 

2 Álcool coniferil 4134,44 313,74 

3 Aldeído coniferil 578,33 14,68 

4 (-)-Secoisolariciresinol 188,16 14,42 

8 Ácido cafeico 431,39 129,89 

 

*composto identificado por tentativa (LC-ESI-QTOF-MS) 

**valores obtidos por ABTS online na forma de picos negativos, com ajuste de área baseado 

na curva de calibração feita com Trolox e expressos em equivalente ao trolox (TEAC), µM. 

Número dos picos se refere a Figura 6. 

 

Após a digestão e o transporte epitelial do extrato etanólico liofilizado da PO1, foram 

traçados os perfis cromatográficos de cada fase obtida para verificação dos compostos 

presentes e suas respectivas atividades antioxidantes de sequestro do radical ABTS
•+

 (Tabela 

4). 

Os compostos que apresentaram alta capacidade de sequestro do radical ABTS
•+

 nas 

frações digeridas foram o ácido cafeico, álcool coniferil, aldeído coniferil e (-)-

secoisolariciresinol, os quais foram identificados por tentativa. Entretanto, esses compostos 
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não puderam ser encontrados na fração basolateral obtida após o processo de transporte 

epitelial da fase bioacessível (Tabela 4). 

 

Tab ela 4. Tabela 4: Atividade antioxidante contra o radical ABTS
•+ 

utilizando a técnica de HPLC on-

line das diferentes fases obtidas no ensaio de digestão e transporte epitelial do extrato 

liofilizado da própolis orgânica do tipo 1. 

N° 

do 

pico 

Composto Fase 

gástrica 

Fase 

intestinal  

Fração 

Apical 

Fração 

Basolateral  

  TEAC (mM) 

1 ni** 243,54±12,20 173,53±42,41 111,63±23,45 115,73±29,03 

2 Ácido cafeico* 399,72±24,52 129,12±31,94 5,22±0,32 - 

3 ni 69,36±35,56 151,89±31,58 12,58±1,36 18,81±2,79 

4 Álcool Coniferil* 13,84±2,91 9,87±4,21 - - 

5 Aldeído Coniferil* 18,61±2,82 - - - 

6 ni 11,76±3,17 9,44±6,06 - - 

7 ni 23,61±3,18 12,29±5,41 - - 

8 (-)-Secoisolariciresinol * - 21,89±6,37 - - 

9 ni 50,69±2,42 45,99±22,20 - - 

10 ni 23,82±20,22 1,91±1,89 - - 

11 ni 28,92±14,36 5,83±2,52 - - 

12 ni - 5,79±0,21 - - 

13 ni 20,20±4,53 - - - 

14 n/I - 5,89±0,72 - - 

15 ni - 6,41±4,53 - - 

16 ni - 3,18±0,08 - - 

*Compostos identificados tentativamente. 

**Não identificado 

- Abaixo de limite de quantificação 
 

Apesar disto, foram observadas em todas as etapas da digestão in vitro, pelo método 

de atividade antioxidante on-line, a presença de outros compostos que apresentaram atividade 

antioxidante pelo sequestro do radical ABTS
•+

 (Figuras 7 e 8).  
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Fig ura 5 . Figura 7: Cromatograma e ABTS online da Fase gástrica da digestão in vitro do extrato 

etanólico liofilizado de própolis orgânica do tipo 1. Numeração se refere a descrita na tabela 

4. 
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Fig ura 6 . Figura 8: Cromatograma e ABTS online da Fase Intestinal (bioacessível) da digestão in vitro 

do extrato etanólico liofilizado de própolis orgânica do tipo 1. Numeração se refere a descrita 

na tabela 4. 

 

Apesar de estarem em menor concentração e ausentes no extrato de própolis, foi 

observada a presença de dois compostos não identificados com atividade antioxidante  nas 

frações digeridas (compostos 1 e 3), os quais foram inclusive absorvidos e transportados pelas 

células Caco- (Figura 9 e Tabela 4).  
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Fig ura 7 . Figura 9: Cromatograma e ABTS online da Fração basolateral do Transporte epitelial com 

Caco-2 da fração bioacessível obtida em ensaio de digestão in vitro do extrato etanólico 

liofilizado de própolis orgânica do tipo 1. Numeração se refere a descrita na tabela 4. 

 

Uma possível justificativa para não terem sido identificados os precursores das 

lignanas (álcool coniferil e aldeído coniferil) e lignanas como a(-)-isosecolariciresinol na fase 

basolateral do transporte epitelial é a de que a maior parte destes compostos sãoconvertidos 

em enterolignanas, denominadas enterolactona e enterodiol (lignanas de mamíferos) pela 

microflora intestinal antes de serem absorvidas pelo cólon (SOLEYMANI et al., 2020). Ou 

seja, há uma mudança na conformação química dos compostos, e o modelo de digestão in 

vitro utilizado neste estudo não contempla a etapa de biotransformação e atuação dos 

microrganismos sob os compostos da matriz alimentar presentes na fase intestinal.O modelo 

de monocamada de células Caco-2 possuí algumas limitações quando comparado aos 

enterócitos que constituem o epitélio intestinal. Entre as limitações está a baixa 

permeabilidade paracelular (IFTIKHAR et al., 2020), dificultando a absorção de compostos 
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que possuem esse tipo de transporte, como é o caso do ácido cafeico.  No entanto, foi possível 

verificar que mesmo após o processo de digestão e transporte, alguns compostos presentes no 

extrato etanólico da PO1, e com atividade antioxidante, foram absorvidos. 

Observa-se também que nem sempre os picos de maior atividade antioxidante 

correspondem aos picos majoritários do cromatograma. Assim alguns compostos, mesmo que 

em menor quantidade, mostraram maior capacidade de sequestrar o radical livre ABTS
•+

, 

quando comparados a outros que estão presentes em maiores concentrações (Figuras 7, 8 e 9).  

 

4 .3 .2 . 4.3.2. Teor de fenólicos totais do extrato de própolis e frações digeridas 

Após o processo de digestão in vitro e transporte epitelial da fase intestinal obtida, 

foram feitos ensaios para caracterização das amostras (ELP, fases gástrica e intestinal, frações 

apical e basolateral) com o intuito de observar e comparar o potencial antioxidante de cada 

etapa da digestão do extrato de própolis (Figuras 10, 11 e 12). A fase oral não foi levada em 

consideração para estas as análises pelo fato do extrato de própolis não ser uma matriz rica em 

carboidratos, não tendo assim alteração pelas enzimas região sublingual (HUR et al., 2011). 

 

 

Fig ura 8 . Figura 10: Teor de compostos fenólicos totais do extrato de própolis antes e após a digestão 

in vitro e transporte epitelial. Colunas acompanhadas com a mesma letra não diferem entre si 

estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey. 

 

Conforme apresentado na Figura 10, houve uma diminuição (aproximadamente 90%) 

no teor total de compostos fenólicos do extrato de própolis (20.52±1.18 mgEAG/g) e a fração 

da digestão intestinal (2.16±0.23 mgEAG/g). Entretanto, dentre os compostos fenólicos que 
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estavam biodisponíveis (fase intestinal), houve uma transporte de aproximadamente 84% para 

a fração basolateral (1.82±0.018 mgEAG/g).  

Comportamento semelhante foi observado por Barak et al. (2019), em um estudo de 

bioacessibilidade com extrato de cranberry europeia, em que houve uma diminuição de 

aproximadamente 64% no teor de compostos fenólicos totais entre o extrato bruto e a fase 

intestinal. Cañas et al. (2020) constataram que o conteúdo de compostos fenólicos totais 

presentes na farinha e no extrato de casca de cacau também foram significantemente maiores 

(p<0,05) que nas respectivas frações digeridas. Seraglio et al.(2017) trabalhando com três 

tipos de melato de bracatinga brasileira, e utilizando a mesma metodologia de digestão do 

presente estudo, também verificaram uma diminuição na quantidade de compostos fenólicos 

após a digestão das três amostras.   

Entretanto, comportamento diferente já foi observado, em um estudo com própolis da 

Turquia (Ozdal et al., 2019). Nesse trabalho os autores observaram um aumento do teor de 

compostos fenólicos totais de algumas amostras na fase intestinal em relação aos respectivos 

extratos não digeridos. Contudo, este estudo foi feito com própolis bruta ao invés do extrato 

etanólico, o que no caso o processo de digestão representa uma forma de extração da própolis 

bruta, justificando assim um possível aumento de fenólicos com o avançar do processo 

digestivo. 

Gonçalves et al. (2019) observaram que após a digestão in vitro e transporte epitelial 

em modelo de células Caco-2, do extrato da fruta Prunus avium L., houve um declínio na 

concentração e presença de compostos na fração basolateral quando comparados com a fase 

intestinal. O mesmo comportamento foi observado por Toydemir et al. (2013), em um 

experimento com a fruta Prunus cerasus L. in natura e seu respectivo suco processado, que 

apresentou uma eficiência de transporte do composto epicatequina em torno de apenas 3-5% 

em relação conteúdo total. 

O resultado obtido na digestão do extrato etanólico de própolis em relação à 

diminuição dos compostos fenólicos pode ser interpretado através de algumas considerações, 

como por exemplo, a diversidade na polaridade dos compostos presentes (ALMINGER et al., 

2014). No  extrato etanólico de própolis os compostos mais extraídos da matriz bruta são os 

menos polares (OLDONI et al., 2015), que apresentam baixa diluição em água e 

consequentemente baixa biodisponibilidade, como é o caso dos polifenóis (PARISI et al., 

2013).  

Outra consideração a ser observada a respeito da diminuição dos compostos 

fenólicos durante a digestão é que o modelo estático in vitro utilizado não considera a ação da 
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microflora intestinal e atividade destas no intestino grosso. Alguns compostos fenólicos 

precisam ser hidrolisados para serem eficientemente absorvidos, sendo que  em torno de 42% 

dos polifenóis são hidrolisados e digeridos no intestino grosso pelas bactérias (WOJTUNIK-

KULESZA et al., 2020). 

 

4 .3 .3 . 4.3.3. Atividades antioxidantes do Extrato de PO1 e Frações Digeridas 

Em relação às atividades antioxidantes pelos métodos FRAP e ABTS
•+

 foi observado 

um comportamento semelhante no que se diz respeito as amostras digeridas. Da mesma 

forma, em ambos os ensaios os  extratos de própolis não digeridos foram os que apresentaram 

significativamente as maiores atividades (Figuras 11 e 12). 

Os resultados de atividade por meio da redução de ferro (FRAP) apresentaram uma 

diminuição de aproximadamente 73% entre o extrato não digerido (52.45±1.3mg SF/g) e a 

fase intestinal (14.01±0.39mg SF/g). Observa-se também uma significativa redução de 

atividade na fase basolateral (1,26±0,057mg SF/g) (Figura 11). Entretanto, houve um aumento 

na capacidade de redução do ferro entre a fase gástrica (9.9±0.57mg SF/g) e a fase intestinal.  

 

 

Fig ura 9 . Figura 11: Atividade antioxidante avaliada por meio do potencial de redução de ferro (FRAP) 

do extrato de própolis e frações gástrica, intestinal, apical e basolateral. Colunas 

acompanhadas com a mesma letra não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% de 

significância pelo teste Tukey. 
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Resultados semelhantes também foram observados na avaliação de potencial de 

redução de ferro de dois tipos de extratos (aquoso e metanólico) digeridos para a fruta 

Sambucus ebulus L. (Barak et al., 2020). Esses autores verificaram uma grande diminuição no 

potencial de atividade entre os extratos não digerido (0.66±0.03mM de SF/g de extrato 

metanólico e 0.51±0.01mM de SF/g de extrato aquoso) e a fração bioacessível (fase intestinal) 

(0.38±0.01mM de SF/g de extrato metanólico e 0.14±0.01mM de SF/g de extrato aquoso). 

Em contraste, Celep et al. (2018) avaliaram a capacidade de redução de ferro em 

extrato e fração digerida de Lavandula stoechas L. ssp. Stoechas e não foi observada 

diferença estatística entre a capacidade de redução do extrato não digerido em comparação 

com as fases da digestão, ao nível de 5% de significância. Entretanto, em ambos os trabalhos 

foi utilizado uma metodologia de digestão diferente do presente estudo, onde foi utilizada 

membranas de diálise que atualmente não são mais recomendadas.Seraglio et al. (2017), 

utilizando uma metodologia de digestão semelhante à deste estudo também observaram uma 

diminuição na capacidade redutora de ferro das três amostras de melato analisadas após o 

processo de digestão in vitro quando comparada com as amostras não digeridas, à 5% de 

significância pelo teste Tukey. 

Para o método de sequestro do radical ABTS
•+

 também foi verificada uma 

diminuição significativa (p<0.05) entre o extrato não digerido e a fração intestinal (Figura 12). 

Em relação ao transporte dos compostos com capacidade para sequestrar o radical ABTS
•+

, 

em torno de 60% podem ser absorvidos, sendo o restante (40%) retido na fração apical. 
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Fig ura 1 0. Figura 12: Atividade antioxidante através do potencial de sequestro do radical ABTS
•+

 do 

extrato de própolis e frações gástrica, intestinal, apical e basolateral. Colunas acompanhadas 

com a mesma letra não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo 

teste Tukey. TEAC= mg de equivalentes ao trolox. 

 

Em um estudo com própolis marrom brasileira utilizando a metodologia de digestão 

através do uso de tubos de diálise, Seraglio et al.  (2017) também observaram o mesmo 

comportamento entre a capacidade de sequestro do radical ABTS
•+

 ,dos extratos brutos 

quando comparados as respectivas frações digeridas.  

Cañas et al. (2020) utilizando a mesma metodologia de digestão utilizada no presente 

estudo verificaram que a farinha obtida de casca de cacau também diferiu estatisticamente na 

capacidade de sequestro do radical ABTS
•+

 (p<0.05) entre a amostra não digerida e a fase 

intestinal. Esses autores também observaram que  a perda de atividade ocorria conforme a 

digestão acontecia. Por outro lado, quando foi feito um extrato aquoso da casca de cacau e 

também submetido ao mesmo ensaio de digestão in vitro, observou-se um aumento 

significativo na capacidade de sequestro do radical ABTS
•+

 com o decorrer da digestão. Uma 

possível explicação para esse comportamento em ambos os ensaios realizados é a 

interferência da matriz alimentar e a interação dos polifenóis responsáveis com atividade 

antioxidante com outros compostos ou enzimas adicionadas durante o processo de digestão 

(SERAGLIO et al., 2017). Ressalta-se que em todos os ensaios foram descontados valores de 

atividade antioxidante dos respectivos controles enzimáticos de cada fase, para que estes não 

influenciassem nos valores obtidos de atividade da amostra de PO1.  
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4 .3 .4 . 4.3.4. Capacidade de desativação de espécies reativas de oxigênio (ERO) do 

extrato da própolis PO1 e frações digeridas 

Apesar de existirem poucos trabalhos que avaliaram a capacidade antioxidante da 

própolis contra espécies reativas, este ensaios apresentam resultados mais próximas do real, 

devido ao fato das ERO estarem presentes nos organismos vivos. Convém ainda mencionar 

que  não foram encontrados trabalhos com espécies reativas em ensaios de transporte celular 

de própolis, bem como poucos trabalhos com outras matrizes alimentares.De acordo com os 

resultados das Figuras 13 e 14, foram observados comportamentos diferentes entre o extrato 

de própolis e as frações digeridas (gástrica e intestinal) e transportadas para aos radicais 

peroxila (ROO
•
) e superóxido (O2

•-
) e o ácido hipocloroso (HOCl) (Figuras 13 e 14).Da 

mesma forma que no sequestros dos radical ABTS, também foi verificado uma grande 

redução da atividade do radical ROO
•
 no decorrer do processo digestivo (Figura 13). 

 

 

Fig ura 1 1. Figura 13: Desativação do radical ROO
•
 do extrato de própolis antes e após a digestão in vitro 

e transporte epitelial. Barras acompanhadas com a mesma letra não diferem entre si 

estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey.  

 

Pode-se contatar uma redução de 93,5% no potencial de sequestro do radical ROO
• 

entre o extrato não digerido (2.0±0.023 µmol de TEAC/mg) e a fração intestinal digerida 

(0.13±0.0159 µmol de TEAC/mg). Também foi possível se observar uma diminuição na 

atividade antioxidante entre a fase intestinal e a fração basolateral (0.06±0.0008 µmol de 

TEAC/mg) (Figura 13). 
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Em estudo de comparação realizado com amostras de sucos de maracujás de 

diferentes regiões da China, foi verificado, após o processo de digestão in vitro, um 

comportamento distinto entre as amostras, onde houve redução do sequestro do radical ROO
•
 

em algumas amostras, enquanto em outras houve um aumento quanto a capacidade de 

desativação do mesmo radical (XIE; CHEN; FU, 2021). Esse comportamento distinto entre as 

atividades antioxidantes das amostras de sucos pode ser devido à diferença entre as 

composições e concentrações de compostos fenólicos contidos nos diferentes perfis de 

maracujás utilizados no estudo. 

Avaliando a capacidade de sequestro do ROO
•
, Francisco et al. (2020) também 

observaram uma redução significativa da atividade antioxidante durante as etapas de digestão 

in vitro com algas marinhas (Fucus spiralis), frescas e congeladas. Uma possível explicação 

para esse comportamento é a de que a capacidade antioxidante pelo método de sequestro deste 

radical está diretamente relacionada com a quantidade de compostos fenólicos presentes nas 

amostras analisadas (BAEZA et al., 2018). Conforme observado no ensaio de fenólicos totais 

(Figura 10), houve uma redução na concentração desses compostos com o decorrer do 

processo de digestão in vitro e transporte epitelial.  

Os ensaios de potencial antioxidante de sequestro do radical superóxido (O2
•-
) não 

apresentaram diferenças estatísticas (p<0,05) para os valores de IC50 do extrato não digerido 

(0.39 mg/ml), fase bioacessível (1,34 mg/ml) e  fração basolateral (0.91 mg/ml). Assim, a 

atividade antioxidante para o radical superóxido se manteve mesmo após o processo de 

transporte epitelial (Figura 14). Foi verificado aumento de atividade entre a fração gástrica 

(IC50= 4,28 mg/ml) e a fase intestinal (IC50= 1,34 mg/ml). Assim, foi verificado que a etapa 

da digestão gástrica indisponibilizou temporariamente os compostos responsáveis pela 

desativação do HOCl.  
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Fig ura 1 2. Figura 14: Desativação do radical O2
•-
 do extrato de própolis antes e após a digestão in vitro e 

transporte epitelial. Barras acompanhadas com a mesma letra não diferem entre si 

estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey. Valores expressos em IC50 

de mg de extrato de própolis/ml de tampão fosfato de potássio. 

 

Comportamento distinto em relação ao presente estudo foi verificado em extratos de 

própolis marrom brasileira (YEN et al., 2017). Neste trabalho, esses mesmos autores 

verificaram uma redução do potencial de sequestro do radical O2
•-
 com o decorrer das fases de 

digestão, em todos os extratos avaliados. Observaram ainda que o extrato etanólico foi o que 

apresentou o maior potencial de sequestro do O2
•
. Corroborando com o estudo descrito 

anteriormente, Melo et al. (2020) avaliando a digestão de sementes de açaí também 

verificaram uma redução do potencial antioxidante da fase intestinal quando comparado ao 

extrato não digerido, no que se diz respeito a desativação do O2
•
.  

Em relação a desativação do HOCL, pode-se verificar que não houve diferença 

estatística (p<0.05) entre o extrato não digerido da própolis orgânica (IC50= 0,027±0,0024 

mg/ml) e a fase bioacessível (IC50= 0,026±0,0017 mg/ml), obtidas após a digestão in vitro 

(Figura 15). Foi verificada uma redução na capacidade de sequestro do ácido HOCl na fase 

gástrica (IC50= 0,40±0,025 mg/ml), a qual voltou a aumentar significativa na fase intestinal 

(IC50= 0,026±0,0017 mg/ml). Entretanto, apesar da alta atividade na fase intestinal a mesma 

foi reduzida de forma expressiva após o processo de transporte epitelial para a fração 

basolateral (IC50= 0,63±0,14 mg/ml) (Figura 15). Este fenômeno pode ser resultado de uma 

dificuldade na absorção dos compostos que desempenham atividade antioxidante de sequestro 

do ácido HOCl, como por exemplo o ácido cafeico (SPAGNOL et al., 2019). 
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Fig ura 1 3. Figura 15: Desativação do HOCl do extrato de própolis antes e após a digestão in vitro e 

transporte epitelial. Barras acompanhadas com a mesma letra não diferem entre si 

estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey. *Valores expressos em 

IC50 de mg de extrato de própolis/ml de tampão fosfato de potássio. 

 

O ácido HOCl é produzido por neutrófilos em excesso durante uma reação 

inflamatória, sendo caracterizado como um composto com alta capacidade bactericida, 

entretanto, quando em grande quantidade, pode ocasionar danos celulares, reagindo com 

proteínas e ácidos nucleicos (PIMENTEL et al., 2020). Ou seja, a capacidade dos compostos 

presentes na própolis e em suas respectivas fases da digestão, em reagir e sequestrar o ácido 

HOCl é de grande importância para proteger as células contra possíveis danos oxidativos 

causados por uma resposta inflamatória excessiva, pois não há via catalítica endógena de 

degradação desse composto. Sendo assim, é necessária a ação de compostos exógenos, para 

impedir também a formação de radicais altamente reativos, como por exemplo, o oxigênio 

singlete (SPAGNOL et al., 2019). 

Melo et al. (2020) verificaram que o potencial de sequestro do HOCl pelas sementes 

de açaí não digeridas foi estatisticamente mais alto que da respectiva fase intestinal, 

demonstrando assim que há uma perda da capacidade antioxidante após o processo de 

digestão in vitro. Este resultado foi diferente do observado neste estudo, em que a capacidade 

antioxidante não diferiu entre o extrato não digerido da própolis e a fase intestinal (Figura 15). 

A alteração da atividade antioxidante observada nos ensaios contra as espécies 

ROO
•
, O2

•-
 e HOCl entre as fases gástrica e intestinal podem, de certa forma, ser advinda da 

mudança do pH dessas fases, visto que alguns compostos fenólicos desempenham melhores 
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atividades antioxidantes em pH mais altos (WOJTUNIK-KULESZA et al., 2020). O pH da 

fase gástrica é bastante baixo (pH=3), podendo assim afetar o desempenho desses compostos 

quanto a capacidade de sequestro determinadas EROS. Outra possível explicação é a de que 

com o decorrer da digestão, compostos com maior potencial antioxidante contra espécies 

ROO
•
, O2

•-
 e HOCl foram extraídos da matriz por ações enzimáticas, ou transformados em 

metabólitos mais ativos, fazendo com que a IC50 fosse reduzida durante as etapas da digestão 

in vitro. 

Assim, foi observado um padrão específico quanto a capacidade de desativação das 

espécies ROO
•
, O2

•- 
e HOCl após o transporte epitelial com o modelo de monocamada de 

células Caco-2. Neste caso, uma alta capacidade para desativar o radical O
2•-

 foi verificado 

(Figura 14). 

Considerando que o extrato de PO1 é rico em lignanas e precursores de lignanas, a 

perda de atividade antioxidante pode ser decorrente da capacidade em que as lignanas têm de 

se conjugar com glutationas, sulfatos e ácido glucurônico, ocasionando uma perda no 

potencial bioativo desempenhado pelos compostos isolado (SOLEYMANI et al., 2020). 

Sendo assim, estudos de digestão e absorção realizados com lignanas isoladas seriam 

de grande importância para observar o comportamento desses compostos no decorrer dos 

processos digestivos e pós-absorção celular. 

 

4 .4 . 4.4. Toxicidade por modelo in vivo com Galleria mellonella 

Foram analisadas diferentes concentrações do extrato etanólico de PO1 diluídas em 

etanol 57,5% (maior concentração etanólica que não apresentou toxicidade para a condução 

do ensaio) e a fase bioacessível sem diluição, utilizando o modelo in vivo de larvas da espécie 

Galleria mellonella. 

  A partir da condução do estudo com diferentes concentrações do extrato de própolis 

(1,6 - 0,4 g/kg) foi possível calcular a concentração do extrato que mata 50% dos organismos 

(DL50), sendo essa uma concentração de 1,10g/kg (Figura 16). Já a fração bioacessível (Fase 

intestinal) em sua concentração bruta sem passar por nenhuma diluição, não apresentou 

nenhuma mortalidade dos organismos, permanecendo as 72 horas com 100% de 

sobrevivência na triplicata (p<0,05). 
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Fig ura 1 4. Figura 16: Gráfico de porcentagem de sobrevivência das larvas G. mellonella inoculadas com 

diferentes concentrações de extrato de própolis orgânica do tipo 1 e fração bioacessível, 

monitoradas por um período de 72 horas. Tratamentos acompanhados de mesma letra não 

possuem diferença estatística ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Tukey. *DL50 

determinada através de cálculo matemático. 

 

Em um estudo com a própolis orgânica do tipo 6, Nani et al.( 2020) encontraram 

valores de doses sem toxicidade aparente (100% de sobrevivência em 60 horas), equivalentes 

à 3g/kg, utilizando o mesmo modelo de G. mellonella. Portanto, a própolis orgânica do tipo 1 

apresenta maior toxicidade quando comparada a própolis orgânica do tipo 6. De qualquer 

forma, o valor de DL50 de 1,10g de extrato de própolis PO1/kg é uma dose muito maior do 

que a usualmente utilizada por humanos. Sendo assim, essa própolis pode ser considerada 

como de toxicidade muito baixa. A baixa toxicidade pode ser decorrente dos compostos que 

proporcionam a ela alta atividade antioxidante, os quais podem ser responsáveis por diminuir 

a toxicidade nesta matriz alimentar (LAZARINI et al., 2018; SARDI et al., 2017).   

O modelo de estudos de toxicidade in vivo com larvas de G. mellonella aparenta ser 

confiável para o uso em compostos de baixa toxicidade (ALLEGRA et al., 2018), como é o 

caso do extrato etanólico de PO1, com destaque à fase intestinal da digestão, em que não 

apresentou toxicidade aparente. Quando comparado com o modelo de toxicidade celular 

(MTT) realizado com as células Caco-2, observou-se uma superestimação da toxicidade, em 

que para haver uma viabilidade de 80% das células, foi necessária uma diluição de 50 vezes 

da fase intestinal. 

Como as larvas de G. mellonella apresentam um sistema de imunidade inata, com 

respostas inflamatórias mediadas por hemócitos que se assemelham aos macrófagos 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 24 48 72

%
 D

E
 S

O
B

R
E

V
IV

Ê
N

C
IA

 

HORAS 

1,6 g/kg 1,4 g/kg 1,0 g/kg 0,8 g/kg

0,4 g/kg Fase intestinal 1,1 g/kg

A A B 

* 

C 

C 
C 



58 
 

encontrados no sistema imune de mamíferos, este modelo é promissor para a avaliação da 

toxicidade de matrizes alimentares sem limitações éticas (MOYA-ANDÉRICO et al., 2021).  
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5. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos foi verificado que a digestão in vitro e o 

transporte epitelial utilizando o modelo de células Caco-2 influenciou no padrão final de 

compostos fenólicos da própolis orgânica do tipo 1.  

Houve também uma diminuição no potencial antioxidante do extrato etanólico de 

PO1, em comparação com a matriz não digerida. Uma possível solução para um aumento na 

bioacessibilidade dos compostos e consequente transporte epitelial seria encapsular o extrato. 

Assim, os compostos poderiam ficar mais estáveis durante as etapas da digestão, mudanças no 

pH e interações substrato-enzima, que acabam degradando-os ou transformando-os em 

moléculas menos ativas. 

Apesar dos experimentos de digestão in vitro e transporte epitelial com monocamada 

de células Caco-2 apresentarem algumas limitações em relação a testes em humanos, foi 

possível verificar que ao final o extrato digerido ainda continuava bioativo, o que dá subsídios 

para o desenvolvimento de novos alimentos funcionais contendo esta própolis. 
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