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RESUMO
SANTOS, J. T. C. Caracterização de compostos bioativos de maracujá
(Passiflora tenuifila) e efeito do seu consumo sobre marcadores
bioquímicos, microbiota intestinal em indivíduos eutróficos e obesos.
2019. Tese (Doutorado) – Faculdade Ciências Farmacêuticas, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2019.
O maracujá (Passiflora ssp.) é conhecido por suas características sensoriais e
por apresentar diversos compostos bioativos. Estudos prévios demonstraram
que o consumo a longo prazo de maracujá melhorou os parâmetros bioquímicos,
inflamatórios e antioxidantes. Uma espécie que tem despertado interesse é a
Passiflora tenuifila Killip consumida pela população local, porém, ainda com
baixa expressão comercial. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar
o efeito da ingestão a médio prazo de maracujá (P. tenuifila Killip) em indivíduos
eutróficos e obesos. Inicialmente foi realizada uma caracterização do fruto em
dois estágios de amadurecimento (verde e maduro), uma vez que são
consumidas nestas duas formas. Foram avaliadas características físicoquímicas e o perfil de flavonoides por HPLC-ESI-MS/MS. O conteúdo de Sólidos
Totais Solúveis variou entre 20,80 e 23,55° Brix, porém não foi observada
diferença significativa entre os dois estágios. Os principais açúcares
identificados foram a sacarose e glicose, variando entre 4,0-8,5%, apresentando
maior conteúdo no estádio verde (p<0.05). Os principais ácidos orgânicos
encontrados foram o cítrico, tartárico e málico, no entanto os teores variaram
entre os lotes analisados. Os frutos nos dois estádios apresentaram o mesmo
perfil de flavonoides, apresentando como compostos majoritários a procianidinaTipo B e flavonas C-glicosiladas (luteolina e apigenina). Após a caracterização
do fruto, foram recrutados indivíduos adultos (entre 19 e 59 anos), eutróficos
(IMC= 19,0- 24,99 Kg/m2) ou obesos (IMC > 30,00) que ingeriram durante 30
dias uma dose diária do maracujá (P. tenuifila Killip). Foram avaliados
marcadores antropométricos, perfil bioquímico sérico, do estresse oxidativo e
permeabilidade intestinal. Foi avaliado também a excreção de flavonoides na
urina por HPLC-ESI-QTOF-MS/MS e a microbiota intestinal por 16s rRNA. A
ingestão diária por somente 30 dias de uma porção de P. tenuifila Killip
demonstrou grandes benefícios. O consumo da P. tenuifila Killip foi responsável
pela redução da concentração de colesterol total e LDL sérico dos indivíduos
obesos (p<0,05). Foi observado tendência na redução da permeabilidade
intestinal e redução significativa (p<0,05) no biomarcador do estresse oxidativo
8-OHdG (associado à dano à estrutura do DNA). O consumo do maracujá P.
tenuifila Killip aumentou a excreção de metabólitos na urina produzidos a partir
da metabolização de flavonas-C-glicosiladas e flavan-3-ol e, por fim, foi capaz
de modular a microbiota reduzindo a abundância relativa do filo Firmicutes
(associada a obesidade) e aumentando a proporção de Lachonospiraceae
(família associada à redução de inflamação local e ao metabolismo de
compostos fenólicos).
Palavras-chaves: P. tenuifila Killip, flavonoides, biodisponibilidade, microbiota.

ABSTRACT
SANTOS, J. T. C. Characterization of bioactive compounds of passion fruit
(Passiflora tenuifila) and effect of consumption on biochemical markers,
intestinal microbiota in eutrophic and obese subjects. 2019. Thesis
(Doctorate) - Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São
Paulo, 2019.
Passion fruit (Passiflora ssp.) is known for its sensory characteristics and for
presenting various bioactive compounds. Previous studies shown that long-term
passion fruit consumption has improved biochemical, inflammatory and
antioxidant parameters. A species that has aroused interest is Passiflora tenuifila
Killip consumed by the local population, but has no commercial expression yet.
The objective of this study is to evaluate the effect of medium-term intake of
passion fruit (P. tenuifila Killip) on eutrophic and obese subjects. Initially, the fruit
was characterized in two ripening stages (green and ripe), which are the most
consumed stages. Physico-chemical characteristics and flavonoid profile were
evaluated by HPLC-ESI-MS/MS. The total soluble solids content ranged from
20.80 to 23.55 ° Brix, but no significant difference was observed between the two
stages. The main sugars identified were sucrose and glucose, ranging from 4.08.5%, with higher content in the green stage (p<0.05). The main organic acids
found were citric, tartaric and malic, however the levels varied between the lots
analyzed. The fruits in both stages presented the same profile of flavonoids,
presenting as major compounds procianidin Type B and C-glycosylated flavones
(luteolin and apigenin). After fruit characterization, adult (between 19 and 59
years), eutrophic (BMI = 19.0-24.99 Kg/m2) or obese (BMI>30.00) ingested for
30 days a daily dose of passion fruit (P. tenuifila Killip) and
anthropometrics indicators, serum biochemical profile, oxidative stress and
intestinal permeability were evaluated. The excretion of flavonoids in urine by
HPLC-ESI-QTOF-MS/MS and intestinal microbiota by 16s rRNA was also
evaluated. Daily intake for only 30 days of a portion of P. tenuifila Killip has shown
great benefits. The P. tenuifila Killip consumption was responsible for reduction
of total cholesterol and LDL in obese subjects (p<0.05). There was a tendency to
reduce intestinal permeability and a significant reduction (p<0.05) of 8-OHdG
(oxidative stress biomarker, associated with damage to DNA structure). P.
tenuifila Killip consumption increased the excretion of urine metabolites produced
by metabolization of flavones-C-glycosylated and flavan-3-ol and, finally, was
able to modulate the microbiota, reducing the relative abundance of the
Firmicutes (phylum associated with obesity) and increasing the proportion of
Lachonospiraceae (family associated with reduced local inflammation and
metabolism of phenolic compounds).
Keywords: P. tenuifila Killip, flavonoids, bioavailability, microbiota.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Brasil possui características geográficas e climáticas que sustentam
uma das maiores biodiversidades do mundo. No entanto, um grande número de
espécies de frutas nativas e exóticas permanece inexplorado (PAZ et al., 2015;
SCHIASSI et al., 2018; DANTAS et al., 2019). Nos últimos anos, os frutos do
bioma cerrado e mata atlântica têm sido investigados por suas elevadas
quantidades de compostos bioativos e também por sua capacidade antioxidante
(DE SOUZA et al., 2012; NERI-NUMA et al., 2018; SCHIASSI et al., 2018).
Das 150 espécies de maracujá (Passiflora ssp.) nativas desses biomas,
somente duas são exploradas comercialmente. O mesmo ocorre com os estudos
científicos que estão centrados nas espécies comercializadas, eisitndo poucas
informações sobre as silvestres (ALEXANDRE et al., 2004; DEMBITSKI et al.,
2011; BORGES; LIMA, 2009; RODRIGUEZ-AMAYA, 2003).
Muitas espécies de passifloras estão associadas à atividade ansiolítica,
sedativa, antidepresiva e contra distúrbios do sono (AYRES et al., 2015, 2017;
GAZOLA et al., 2018; KIM et al., 2019). Mais recentemente, foram reportados
efeito

anti-inflamatório,

antidiabético,

antimicrobiano

neuroprotetores

e

antioxidantes para espécies nativas indicando o grande potencial biológico
apresentado pelas mesmas (SANTANA, 2015; CORRÊA et al., 2016;
SHANMUGAM et al., 2018).
Esses efeitos são atribuídos, principalmente, a presença de compostos
fitoquímicos, em particular, os flavonoides (LEWIS et al., 2013; SARAVANAN;
ARUNACHALAM; PARIMELAZHAGAN, 2014; CORRÊA et al., 2016), que além
de reconhecido potencial antioxidante, podem modular vias sinalização celular e
modulação da expressão gênica associadas a inflamação, sistema nervoso,
metabolismo de macronutrientes e energético (KWON et al., 2012; CHOI et al.,
2014; CORRÊA et al., 2016).
Contudo para alcançar o efeito biológico esperado em tecidos ou órgão
específico, os compostos bioativos, como os fenólicos, devem estar livres da
matriz alimentar e disponíveis na circulação sistêmica após a absorção no
sistema digestivo, estando dessa forma, susceptíveis a condições que podem
afetar sua estabilidade, biodisponibilidade e bioatividade (TENORE et al., 2013).
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Além desses fatores, características individuais apresentam grande
impacto. Alterações morfofisiológicas sobre a permeabilidade intestinal que
ocorre comumente em indivíduos obesos, por exemplo, podem afetar a absorção
de compostos bioativos e seus parâmetros farmacocinéticos (BLOUIN;
WARREN, 1999; TEIXEIRA et al., 2012) bem como a microbiota intestinal que
apresenta inúmeras funções metabólicas que incluem a transformação de muitos
compostos que atingem o cólon através de sua variada gama de enzimas além
de quebrar a ligação entre os compostos fenólicos e componentes da matriz
alimentar (MOSELE; MACIÀ; MOTILVA, 2015).
Dessa forma, estudos comparativos de excreção dos fenólicos avaliando
o impacto de características fisiológicas como nível de permeabilidade intestinal
e perfil de microbiota podem trazer maior clareza a respeito desse assunto
favorecendo recomendações mais personalizadas do consumo destes
compostos.
Diante do exposto, torna-se importante a identificação dos compostos
bioativos presente em espécies silvestres de passiflora, como a P. tenuifila Killip,
bem como avaliar sua metabolização e até sua possível atividade biológica para
um melhor entendimento dos mecanismos de ação destes compostos na
promoção da saúde.
Vale salientar que este trabalho foi desenvolvido em parceria e
colaboração com a Rede Passitec da EMBRAPA-Cerrados que tem por
finalidade gerar informações e tecnologia para o uso das passifloras silvestres
como ingrediente e/ou matéria-prima para indústrias alimentícia, cosmética e
farmacêutica (TEXEIRA; SOUSA; COSTA, 2011).
Para melhor compreensão e avaliação dos resultados obtidos, além de
facilitar a futura publicação de artigos científicos, o trabalho foi organizado em
seções conforme descrito abaixo:
Seção 1: Caracterização físico-química, compostos bioativos e atividade
antioxidante do maracujá nativo brasileiro (Passiflora tenuifila Killip)
Seção 2: Avaliação do consumo do fruto de Passiflora tenuifila Killip em
indivíduos eutróficos e obesos e perfil dos metabólitos de fenólicos excretados
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Caracterização físico-química, compostos bioativos e capacidade
antioxidante do maracujá nativo brasileiro (Passiflora tenuifila Killip)

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, as frutas dos biomas cerrados e mata atlântica têm sido
investigadas por sua quantidade considerável de compostos bioativos e alta
capacidade antioxidante (SOUZA et al., 2012; NERI-NUMA et al., 2018;
SCHIASSI et al., 2018). O maracujá (Passiflora spp.) possui aproximadamente
150 espécies do gênero no Brasil, porém poucas foram caracterizadas por seus
perfis bioativos (ALEXANDRE et al., 2004).
Uma espécie que tem despertado interesse é a Passiflora tenuifila Killip
consumida pela população local, porém, ainda com baixa expressão comercial.
Diferentemente das espécies comerciais de maracujá, onde apenas a polpa é
consumida, o fruto de P. tenuifila Killip é geralmente consumido integralmente
com casca e sementes. Segundo o relatado, o fruto de P. tenuifila Killip é
consumido entre o estádio verde (fruto totalmente desenvolvido) até o estádio
maduro.
É reconhecido o efeito do processo de amadurecimento dos frutos em
seus parâmetros nutricionais, físicos e sobretudo no conteúdo e perfil de
açúcares solúveis, ácidos orgânicos e de compostos bioativos. Sendo assim, é
possível que exista diferença na composição química entre os estádios de
maturação consumidos do fruto P. tenuifila (ORNELAS-PAZ et al., 2013;
AUBERT et al., 2019; HUANG et al., 2019).
O potencial funcional do fruto de P. tenufila é elevado e assim como outros
frutos do cerrado pode oferecer grandes oportunidades para aplicação na
indústria alimentícia e também em programas de melhoramento genético para a
seleção de variedades com maiores valores nutricionais (SCHIASSI et al., 2018).
Visto isso, a caracterização desse fruto é importante para identificar novas
fontes de compostos bioativos, apresentando uma alternativa para melhorar a
dieta da população local, além de oferecer vantagens econômicas no uso
sustentável da biodiversidade (DENARDIN et al., 2015; KONCZAK et al., 2010).
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Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar as características físicoquímicas de P. tenuifila Killip, sobretudo os compostos bioativos, nos dois
estádios de maturação consumidos.
1.1. O gênero Passiflora: Distribuição, compostos bioativos e potencial
biológico
O maracujá, nome popular dado a várias espécies do gênero Passiflora
no Brasil, é amplamente encontrado na região tropical da América, Ásia e África,
é cultivado comercialmente em vários países, sendo o Brasil o principal produtor
seguido por Peru, Venezuela, África do Sul, Sri Lanka e Austrália (RODRIGUEZAMAYA, 2003; BORGES; LIMA, 2009; DEMBITSKY et al., 2011).
O gênero Passiflora, o maior da família Passifloraceae, é formado por
400 espécies conhecidas, destas, a literatura aponta entre 50 e 60 espécies que
apresentam frutos comestíveis. Embora exista uma ampla variabilidade genética
demonstrada pela biodiversidade nativa, somente algumas espécies apresentam
importância nos pomares comerciais do Brasil. A Passiflora edulis Sims,
conhecida popularmente como maracujá azedo ou maracujá amarelo representa
95% da área de cultivo destinada ao maracujá devido à qualidade de suas frutas,
vigor, rendimento, suculência e a pela preferência dos consumidores
(RODRGUEZ-AMAYA, 2003; BERNACCI et al., 2008; BORGES; LIMA, 2009;
DEMBITSKY et al., 2011; AYRES et al., 2017). Contudo outras espécies nativas
brasileiras mesmo não apresentando grande importância comercial, são
consumidas pela população local, como é o caso da P. tenuifila Killip.
1.1.1. Passiflora tenuifila Killip
A P. tenuifila Killip, é popularmente conhecida como maracujá-alho
provavelmente devido ao seu aroma característico associado ao alho e também
por Yogo na Argentina (CERVI; DUNAISKI JUNIOR, 2004; HOLANDA, 2015). É
encontrada de forma endêmica nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo, Distrito Federal e região sul do Brasil, sendo também relatado na
Argentina, Bolívia e Paraguai. Ocorre em regiões de mata atlântica e cerrado
(CERVI; DUNAISKI JUNIOR, 2004; BRAGA et al., 2005; BOTANICAL GARDEN
OF RIO DE JANEIRO, 2019).
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A espécie destaca-se por ser resistente à bacteriose (Xantomas
axonopodis pv. Passifloarae) e à verrugose (Cladosporium herbarum) além de
apresentar características importantes para o melhoramento como autocompatibilidade (há fecundação no cruzamento entre flores da mesma planta),
precoce (a maturidade é alcançada entre 71 e 90 dias após a semeadura)
(BRAGA et al., 2005).
O seu fruto (Figura 1) é subgloboso de 5-7 cm de diâmetro e de cor
amarela, quando maduro. A polpa apresenta cor amarelo-alaranjado e sementes
obovadas de 5-6 x 3,3,5mm e alveoladas (CERVI; DUNAISKI JUNIOR, 2004;
BRAGA et al., 2005). O fruto possui características diferentes que podem ser
facilmente observadas quando comparadas a outros maracujás, no formato,
tamanho, cor da polpa, sabor e aroma, e no número de sementes (LIMA et al.,
2010).
Figura 1– Fruto da Passiflora tenuifila Killip em dois estádios consumidos:
Verde completamente desenvolvido (A) e maduro (B).

A

B

Adaptado de Holanda (2015).
Em termos de produtividade o fruto apresenta rendimento de 28,85% de
suco, produzindo 640 frutos por planta/ano, 7,14 Kg/planta/ano (BRAGA et al.,
2005).
O ponto de colheita recomendado para o fruto é quando alcança o estádio
3 (Figura 2), momento no qual é capaz de completar o amadurecimento fora da
planta. Observa-se a alteração da cor verde para o amarelo nos últimos estádios.
O fruto alcança a senescência no estádio 7 onde ocorre perda da massa e
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enrugamento da casca (BRAGA et al., 2005; SPINOSA, 2016). O consumo do
fruto ocorre entre o estádio 3 a 6, porém são escassos na literatura
caracterização quanto ao perfil de compostos bioativos de cada estádio de
desenvolvimento.
Figura 2– Frutos de maracujá-alho classificados em sete estádios de maturação
(LIMA et al., 2010).

1.1.2. Compostos bioativos do maracujá
Como consenso, os compostos bioativos são definidos como nutrientes
ou não que ocorrem na natureza, fazendo parte da cadeia alimentar e que
apresentam efeito benéfico à saúde humana, além da nutricional (BIESALSKI et
al., 2009).
Inúmeros relatados na literatura indicam a presença de compostos
bioativos em espécies de passiflora. Ácidos graxos poli-insaturados, fibras,
peptídeos e proteínas, vitaminas antioxidantes, carotenoides, alcaloides e
compostos fenólicos foram identificados em diversas partes da planta, inclusive
nos frutos (LAM; NG, 2009; ZERAIK et al., 2010; SAKALEM; NEGRI; TABACH,
2012; RAMAIYA et al., 2013; PERTUZATTI et al., 2015; PEREIRA et al., 2017;
VASCO-CORREA; ZAPATA, 2017).
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1.1.2.1.

Fibras

Foram relatados na literatura a presença de fibras em diversos
compartimentos de passifloras. Chau & Huang (2004) analisando a semente da
Passiflora edulis encontraram teor de 64,8 g/100g b.s. de fibra totais, quase em
sua totalidade, constituída de fibra insolúvel (64,1 g/100g b.s.) e concluíram que
as sementes são boas fontes de fibras apresentando a celulose como composto
majoritário e também pectina e hemicelulose.
Enquanto

isso, elevadas quantidades de fibras solúveis foram

identificadas na casca da Passiflora edulis f. flavicarpa onde a pectina extraída
apresentou 85,4 e 89,4 g de ácido galacturônico/100g de pectina (VASCOCORREA; ZAPATA, 2017).
1.1.2.2.

Compostos fenólicos

Flavonoides da classe das flavonas foram identificados no maracujá
amarelo (Passiflora edulis Sims), entre elas a apigenina, diosmetina e luteolina.
Característicos das espécies de Passifloras, as flavonas ocorrem geralmente na
forma C-glicosiladas (mono-C-glycosil, di-C-glycosil- and O,C-diglycosil) ligadas
principalmente à hexose e pentoses conforme descrito na Tabela 1 (NEGRI;
SANTI; TABACH, 2012; SAKALEM; NEGRI; TABACH, 2012a; SPÍNOLA;
PINTO; CASTILHO, 2015; FARAG et al., 2016a).
Outras classes observadas são os ácidos fenólicos derivados do ácido
hidroxicinâmico (feruloilquínico, rosmarínico) principalmente ligados à glicose na
P. sidifolia e P. bahiensis. Enquanto para P. coccínea foram identificados
derivados de procianidinas, na forma de dímeros e trímeros formados por
epicatequina e catequina e também as proantocianidinas constituídas por
(epi)afzelequina ou (epi)galocatequina (SAKALEM; NEGRI; TABACH, 2012a;
SPÍNOLA; PINTO; CASTILHO, 2015; FARAG et al., 2016a)
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Tabela 1- Principais compostos fenólicos identificados em espécies de
Passifloras por ordem de aparição.

Flavonas
Pinocembrina glucuronido
Flavonas-O-glicosilada
Apigenina-7-O-diglucosideo
Luteolina-O-deoxihexosideo
triacetato
Flavonas-C-glicosilada
Orientina
Vitexina
Apigenina-C-hexosideo-metil
eter
Isovitexina
Apigenina-8-C-deoxihexoside
Isoorientina
Isoschaftosideo
Luteolina-8-C-deoxihexosideo
Flavonas-di-C-glicosilada
Apigenina-6,8-di-C-glicosideo
Luteolina-6,8-Di-C-glucosideo
Apigenina-6-C-ramnosil-8-Carabinosideo
Chrysina-6,8-C-Di-hexoside
Luteolina-6-C-deoxihexosideo-8C-pentosideo
Flavonas-C-O-glicosilada
Vitexina-7-O-glucosideo
Chrysina-C-deoxihexosideo-Ohexosideo
Luteolina-6-Cquinovosideo/fucosideo
Luteolina-C-deoxihexosideo-2″O-hexosideo
Luteolina-C-deoxihexosideo-Odeoxihexosideo
Orientina-7-O-glucosideo
Apigenin-6-C-glucosideo-8-Crabinosideo

TOTAL

P. subpeltata3

P. ambigua3

P. edulis3

P. incarnata2,3

P. vitifolia1

P. coccinea1

P. bahiensis1

P. quadrangularis1

COMPOSTO

P. sidifolia1

ESPÉCIES

1
2
1
4
4
2
2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
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TOTAL

P. subpeltata3

P. ambigua3

P. edulis3

P. incarnata2,3

P. vitifolia1

P. coccinea1

P. bahiensis1

P. quadrangularis1

COMPOSTO

P. sidifolia1

ESPÉCIES

Vitexina-2”-O-glucosideo
2
Vitexina-2”-O-xilosideo
2
Apigenina-C-deoxihexoside-O1
(Dideoxi)hexosideo
Apigenina-C-deoxihexoside-O1
hexoside
Apigenina-C-hexosil-O-P1
coumaroil hexosideo
Chrysin-C-hexosil-6″-O1
deoxihexosideo
Isoorientina-2”-O-glucosideo
1
Isoorientina-4′-O-glucosideo
1
Isoorientina-4′-O-ramnosideo1
metil eter
Isovitexina-2”-O-glucosideo
1
Luteolin-8-C-6″deoxi-3″1
Hexulosideo-2″-O-ramnosideo
Luteolina-C-hexosideo-O1
Deoxihexosideo
Orientina-2¨-O-xilosideo
1
Orientina-2”-O-ramnosideo
1
Flavonas -di-O-glicosiladas
Apigenina-O-deoxihexosideo-O1
deoxihexulosideo
Luteolina-3’-O-Di-ramnosideo- 71
O-ramnosideo
Luteolina-7-O-Di-ramnosideo 31
O-glucosideo
Proantocianidinas
Procianidina dímero B1
1
Procianidina trímero C1
1
Propelargonidina trímero
1
Propelargonidin trímero
1
Quadrangulosideo
1
Ácidos fenólicos
Ácido Feruloilquínico
1
Diglucosideo
Ácido Rosmarinico Diglucoside
1
FONTE: 1Sakalem et al., 2012; 2Negri; Santi; Tabach, 2012; 3 Farag et al., 2016.
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Devido a ocorrência desses compostos bioativos no maracujá, são
observados grande números de relatos na literatura científica de efeitos
benéficos da ingestão de passifloras à saúde, os quais serão apontados a seguir.
1.1.3. Atividades biológicas reportadas à ingestão de passifloras
Tradicionalmente a ingestão de passifloras tem sido associada à efeitos
sedativos, ansiolíticos e contra distúrbios de modo e sono. Efeitos
antidepressivos do extrato de Passiflora incarnata foram avaliados no modelo
bem estabelecido de captação sináptica da serotonina e teste de natação
forçada. Entende-se que desordens depressivas são comumente atribuídas ao
desequilíbrio de neurotransmissores serotoninérgicos. Um dos mecanismos de
tratamento consiste em inibir a recaptação da serotonina nos neurônios,
aumentando assim os níveis extracelulares. O extrato combinado das partes
aéreas de P. incarnata (flores, folhas e/ou frutos) na concentração de 50 µg/ml e
Hypericum perforatum (2,7% de hyperforin) apresentaram menor IC50 (9,7 µg/ml)
em inibir a captação de serotonina quando comparado ao Hypericum perforatum
isolado (1,1% de hyperforin) com 88,2 µg/ml (FIEBICH et al., 2011).
Outros trabalhos in vivo aplicado em humanos também encontraram
resultados positivos. Em estudo randomizado, duplo-cego e placebo-controlado
com 60 pacientes, indicou que a administração do extrato do maracujá
(Passiflora incarnata) em pacientes cirúrgicos apresentou uma significante
redução dos níveis de ansiedade, comprovado por uma escala de avaliação
numérica (MOVAFEGH et al., 2008).
Esses efeitos podem estar associados aos flavonoides encontrados
nessas espécies. O extrato de P. edulis contendo lucenina-2, vicenina-2,
isoorientina,

isovitexina

e

luteolina-6-C-glicosiladas

apresentaram

efeito

ansiolíticos (LI et al., 2011). A crisina, flavona encontrada em algumas espécies
de

passifloras,

apresentou

efeito

agonista

parcial

dos

receptores

benzodiazepínicos (BROWN et al., 2007) e sugere-se que o efeito sedativo da
apigenina (extrato de P. quadrangulares) envolve o sistema gabadrenérgico
(GAZOLA et al., 2015).
Porém

outras

propriedades

terapêuticas

têm

sido

investigadas

recentemente como, por exemplo, a atividade anti-inflamatória e capacidade
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antioxidante. O extrato aquoso de P. edulis e P. alata reduziram a migração
leucocitária e a formação de exsudato no modelo de pleurisia induzida por
carragenina em camundongos além de diminuir os níveis plasmáticos de
proteína C reativa (VARGAS et al., 2007).
Outros trabalhos com humanos reforçam os achados em modelos
animais. A ingestão oral de 150 mg de extrato da casca de P. edulis Sims
(maracujá-roxo) diariamente no período de 60 dias por indivíduos com
osteoartrite em estudo randomizado, placebo controlado e duplo-cego, reduziu
a rigidez e dores associadas, segundo auto relato. Sugerindo que os efeitos
podem ser devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias
(FARID et al., 2010). Ainda, a ingestão oral de 150mg de extrato da casca do
maracujá-roxo durante quatro semanas a pacientes asmáticos reduziu a
prevalência de sibilancia pulmonar, tosse e falta ar (WATSON et al., 2008).
Efeito na redução do ganho de peso corporal também foram observados
em ratos, onde a administração por gavagem de 130 mg/kg de peso durante 30
dias de farinha de casca de P. edulis levou a um ganho de peso
aproximadamente 22% menor que o grupo controle (FIGUEIREDO et al., 2016).
Em um estudo recente, da própria faculdade, também mostrou que a
administração concomitante de dieta hiperlipídica e extratos dos compostos
fenólicos de P. edulis e P. setacea reduziu o ganho de peso corporal, melhorou
os marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo (SANTANA, 2015).
Foram realizados poucos estudos acerca do potencial biológico do
maracujá em modelos in vivo. Contudo, dos flavonoides relatados para espécies
de passifloras, a apigenina apresentou, dentre outras atividades biológicas,
potencial anti-inflamatório. Em um estudo utilizando em modelo de artritereumatoide induzida em ratos por adjuvante completo de Freund (ACF),
observou-se que a administração da apigenina, nas concentrações 20 e 40
mg/kg de peso, reduziram o volume da pata; os níveis de citocinas inflamatórias,
principalmente IL-1β, e no exame histopatológico exibiu efeito protetor para a
infiltração de célula inflamatória sinovial, lesão de cartilagem articular,
degeneração de células epiteliais e edema do tecido sinovial comparado com o
grupo controle (CHANG et al., 2015).
Ainda, foi observado redução de marcadores pró-inflamatórios (TNF-α,
MCP-1 e NO) com adição de diferentes concentrações de luteolina (0,1 – 20 µM)
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em cocultura de adipócitos e macrófagos, modelo que considera a influência do
tecido adiposo no estado inflamatório (ANDO et al., 2009).
Além dos flavonoides, o ácido ferúlico isolado ou associado a
atorvastatina apresentaram efeito hipolipidêmico, hepatoprotetor e antiinflamatório (Redução da expressão do NFB) em ratos mantidos com dieta
hiperlipídica (KESH et al., 2013).
Diante desse quadro, observa-se que além do conhecido efeito sedativo
e ansiolítico atribuído às passifloras, há um forte indicativo que sua ingestão
possa atenuar o processo inflamatório e de estresse oxidativo observados em
síndromes metabólicas, alguns associados à obesidade, e assim reduzir o risco
de desenvolvimento de doenças crônicas.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Material
Foi utilizado o fruto da espécie P. tenuifila Killip, disponibilizado pela Dra.
Ana Maria Costa, pesquisadora da EMBRAPA-Cerrados e membro da rede
Passitec. Para a caracterização do fruto in natura foram utilizados frutos de três
lotes com as respectivas datas de colheita: 29.08.16 (lote 1); 27.12.16 (lote 2);
15.05.17 (lote 3). Os frutos (aproximadamente n=100) foram colhidos em estádio
totalmente desenvolvido, mas ainda verde, até o maduro. No laboratório, foram
separados nos estádios verde e maduro, adotando como critério a coloração da
casca.
Para a obtenção da farinha de maracujá (FM), os frutos congelados foram
liofilizados e triturados pela empresa Sublimar produtos liofilizados LTDA – ME
(Tatuí/SP) seguindo o preconizado pelas boas práticas de fabricação e
Procedimento operacional padronizado (Anexo I).
2.2. Métodos
2.2.1. Caracterização física e físico-química dos frutos de P. tenuifila
Killip
2.2.1.1.

Peso, diâmetro longitudinal e equatorial dos frutos

O peso dos frutos (n=10) de cada lote e estádio de maturação foi
determinada utilizando balança analítica (Shimadzu, modelo AY220; Kyoto,
Japan) e expresso em grama. Os diâmetros equatorial e longitudinal foram
medidos utilizando paquímetro digital com precisão de 0,01 mm (Starrett, modelo
799A-6/150; Massachussetts, EUA) e os resultados expressos em mm. Para a
mensuração do diâmetro longitudinal adotou-se o diâmetro do fruto no sentido
do ponto de inserção do pecíolo no fruto até o ápice do fruto. O diâmetro
equatorial foi aferido na maior medida do diâmetro do fruto, perpendicular ao seu
comprimento.
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2.2.1.2.

Cor da casca dos frutos

Para a avaliação da cor das cascas foram selecionados três frutos de
cada lote e estádio. Utilizou-se o Colorimetro (Konica-Minolta CR-400; EUA).
Realizou-se três medições na casca (uma na região equatorial e duas na região
polar do fruto) para determinar os valores L* (luminosidade, que varia de branco
a preto), a* (intensidade de vermelho/verde) e b* (intensidade de amarelo e azul).
2.2.1.3.

Teor de sólidos solúveis totais

Os sólidos solúveis totais dos frutos foram avaliados através de
refratômetro digital com precisão de ± 0,2% °Brix (KRÜSS optronic, modelo
DR201-95; Hamburgo, Alemanha), com escala graduada em °Brix. Os teores
foram corrigidos pela temperatura.
2.2.2. Composição centesimal
2.2.2.1.

Umidade

Foram pesados 3,0 g de amostra triturada (em triplicata), em cadinhos de
porcelana previamente tarados, e em estufa a 105 ºC até peso constante.
(AOAC, 2000). Os resultados foram expressos em g/100g.
2.2.2.2.

Cinzas

Foram pesadas 3,0 g de amostra (triplicata) em cadinhos de porcelana
previamente tarados e aquecidos em mufla a 550 ºC. As amostras foram
carbonizadas e, em seguidas, incineradas em mufla a 550 ºC, até a eliminação
completa do carvão, restando um resíduo branco (AOAC, 2000) Os resultados
foram expressos em g/100g.
2.2.2.3.

Proteína total

Foi analisado pelo método de micro-Kjeldal. Aproximadamente 60 ± 2 mg
de amostra (em triplicata) foram digeridas em bloco digestor (Büchi, KjelDigester
K-449; Flawil, Suiça) e destilado em destilador de nitrogênio (Büchi, KjelMaster
K-375; Flawil, Suiça). A porcentagem de nitrogênio total e a % de proteínas foram
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calculadas adotando como fator de conversão 6,25. Os resultados foram
expressos em g/100g.
2.2.2.4.

Lipídios totais

A extração e determinação foram feitas com 3 g de amostra (triplicata). A
extração da gordura foi efetuada com éter de etílico por aproximadamente 6 h
em extrator de Soxhlet. Os resultados foram expressos em g/100g.
2.2.2.5.

Carboidratos Totais

A concentração de carboidratos totais foi calculada por diferença
(AOAC, 2000). Os resultados foram expresso em g/100g.
2.2.2.6.

Fibra alimentar

A fibra alimentar foi determinada usando o método AOAC gravimétrico
não enzimático 993.21 para Alimentos e Produtos Alimentícios com ≤2% de
Amido (AOAC, 2000).
2.2.2.7.

Avaliação nutricional

Após a composição centesimal, foi calculada a quantidade de calorias e
nutrientes por 100 gramas de amostra.
2.2.3. Determinação de açúcares solúveis
Os açúcares solúveis (glicose, frutose e sacarose) foram quantificados de
acordo com a metodologia descrita por Cordenunsi, Shiga, & Lajolo, (2008).
Amostra foram homogeneizadas com solução de etanol:água (80:20, v/v) no
termomixer por 15 minutos à 80 °C, e centrifugado à 15294 g/10 min e o
sobrenadante recuperado em balão de 2 ml. A extração foi repetida mais duas
vezes. Os sobrenadantes foram combinados, secos em Centrivap (Labconco
CentriVap Benchtop Centrifugal; Missouri, EUA), ressuspendidos em água ultrapura e filtrados em membrana PVDF de 0,22 µm para análise por cromatografia
de troca aniônica de alta eficiência – HPAEC (Dionex, DX500) com detecção
amperométrica pulsada (PAD), utilizando-se uma coluna PA1 (Dionex). A fase
móvel foi constituída de de NaOH 20 mM com fluxo constante de 1,0 mL/min a
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30 °C. A quantificação foi realizada a partir de curvas de calibração de glicose,
frutose e sacarose e os resultados expressos em mg/g de amostra.
2.2.4. Determinação de ácidos orgânicos
Utilizou-se metodologia proposta por Souza (2017), com modificações. As
amostras foram homogeneizadas com água ultra-pura por um minuto em
homogeneizador Potter (Glas-Col, modelo 099C K4424; Indiana, EUA),
centrifugados à 12.857 g por 10 min. e filtrados em membrana PVDF de 0,22
µm. As amostras foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência
(Hewlett Packard Series 1100) utilizando coluna SUPELCOGEL C-610H (30 cm
x 7.8 mm) e fase móvel em condição isocrática composta por ácido fosfórico 0,1
% (w/v), com fluxo de 0,5 mL/minuto. A detecção foi realizada a 210 e 240 nm.
A quantificação e identificação foram realizadas a partir das curvas de calibração
dos ácidos ascórbico, cítrico e málico. Os resultados foram expressos em mg/g
b.u.
2.2.5. Determinação de aminas bioativas
Nove aminas bioativas (espermidina, agmatina, putrescina, cadaverina,
tiramina, triptamina, feniletilamina, histamina e serotonina) foram determinadas
de acordo com o método descrito por Bandeira, Evangelista, & Gloria (2012). As
aminas foram extraídas de 3 g de amostra com ácido tricloroacético a 5%, em
seguida, foram agitadas por 5 minutos à 250 rpm e centrifugadas a 8422 x g por
20 minutos a 4 °C. Estes passos foram repetidos duas vezes. Os sobrenadantes
foram combinados e filtrados através de papel filtro qualitativo e através de
membrana HAWP (0,45 µm, Millipore Corp., Milford, Massachusetts, EUA).
As aminas foram separadas por CLAE Par iônico e quantificadas, após
derivação pós-coluna com o-ftalaldeído, fluorometricamente com excitação a
340 nm e emissão de 450 nm. Utilizou-se um cromatógrafo Shimadzu LC-10AD
com injetor automático SIL-20AHT (Shimadzu, Kyoto, Japão) conectado a um
detector espectrofluorométrico RF-510 AXL e a um controlador CBM-20A. A
coluna e a pré-coluna utilizadas foram Novapack® C18 (3,6 x 300 mm) (Waters,
Milford, EUA). As duas fases móveis foram: A – tampão de acetato de sódio (pH
4,9) com 15 mmol/L de octanossulfonato de sódio e B – acetonitrila, a uma vazão
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de 0,8 mL/min, seguindo o gradiente: 0 min (3% de B), 21 min (20%), 22 min
(5%), 25min (5%), 40 min (24%); 45 min (24%), 50 min (35%) e 51 min (3%) e
reequilíbrio nas condições iniciais por mais 9,0 min. O volume de injeção foi de
10 µL. Os níveis de aminas foram determinados por interpolação em curvas de
calibração externas construídas com soluções padrão das nove aminas.
2.2.6. Determinação de fenólicos totais e capacidade antioxidante in vitro
2.2.6.1.

Extração

A amostra do fruto in natura e da farinha de maracujá foram
homogeneizadas por um minuto utilizando Ultra-Turrax (Polytron-Kinematica
GmbH; Kriens-Luzern, Suíça) em metanol 70%. Em seguida os extratos foram
mantidos em banho ultrassom (Ultrasonic cleaner 8892E-DTH; Cole-Parmer,
Illinois, USA) por 60 min, sendo posteriormente filtrados com papel filtro
qualitativo 80g/m2 (Nalgon, Referência 3400; Itupeva, São Paulo). As extrações
foram realizadas em triplicata e os extratos hidrometanólicos obtidos foram
armazenados à -20°C até a realização das análises de fenólicos totais e
capacidade antioxidante.
2.2.6.2.

Quantificação de Fenólicos totais

A determinação de fenólicos totais foi realizada pelo método de Swain &
Hillis, (1959), utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu e ácido gálico (AG) como
padrão. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro (Hewlett Packard,
modelo 8453) no comprimento de onda de 765 nm. Os resultados foram
expressos como mg AG eq./g.
2.2.6.3.

Capacidade antioxidante in vitro

A determinação da capacidade antioxidante foi realizada pelos
métodos Oxygen Radical Assay Capacity (ORAC) segundo protocolo descrito
por Prior et al. (2003) e pelo método sequestro do radical α,α-difenil-βpicrilhidrazina (DPPH) proposto por Brand-Williams, Cuvelier, & Berset (1995).
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2.2.6.3.1.

Método Oxygen radical assay capacity (ORAC)

Para análise de ORAC todos os reagentes foram preparados em tampão
fosfato 75 mM, pH 7,1. Foram utilizadas: solução de fluoresceína 40 nM (Sigma
Chemical Co., St. Louis, EUA) e 2,2’-azobis 153 mM (2-amidinopropano)
dihidrocloreto AAPH (Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA). Aliquotas de 25μL
de tampão (branco), ou 25μL de solução Trolox (curva de calibração) ou 25μL
de extrato, devidamente diluída quando necessário, foram distribuídas em placa
de 96 poços seguidas da adição automática de 150μL de solução de fluoresceína
e incubada a 37°C por 30 minutos. Posteriormente, a reação foi iniciada pela
adição de 25μL de AAPH seguido de agitação por 10 segundos. O decaimento
da intensidade de fluorescência (485 nm ex / 525 nm em) foi realizado a cada 1
minuto durante 60 minutos de reação. A leitura de fluorescência foi realizada
utilizando-se leitor de microplaca multidetecção Synergy H1 (Biotek Instruments,
Winooski, VT, USA) (CAO; ALESSIO; CUTLER, 1993).
A capacidade antioxidante foi obtida através do cálculo da área abaixo da
curva de uma amostra subtraindo-se da área correspondente à do branco e
utilizando-se curva padrão de trolox (nas concentrações de 12,5 a 100 μM). Os
resultados foram expressos em μmol equivalante de Trolox/g. A análise foi
realizada em triplicata.
2.2.6.3.2.

Método DPPH

Foi preparada uma solução metanólica de DPPH (0,05 mM) de
modo que apresentasse absorbância aproximada de 0,4 em comprimento de
onda de 517 nm. As leituras foram realizadas em microplaca de poliestireno com
96 poços, no qual cada poço foi preenchido com 200 μL da solução de DPPH,
40 μL de metanol como branco, ou o mesmo volume para a solução-padrão de
Trolox para a curva de calibração ou extratos das amostras, devidamente
diluídos, quando necessário. A leitura de absorbância foi realizada a 517 nm,
após 20 minutos de incubação protegido da luz, utilizando-se leitor de microplaca
multidetecção Synergy H1 (Biotek Instruments, Winooski, VT, USA) (BRANDWILLIAMS, CUVELIER, & BERSET, 1995).
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A curva de calibração foi preparada com uma solução de Trolox em
diferentes concentrações (20 – 70 μM) e suas respectivas porcentagens de
descoramento. Os cálculos utilizaram a seguinte fórmula:
% 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐷𝑃𝑃𝐻 =

A(Branco) – A(Amostra)
𝑥 100
A(Branco)

Onde, A(Branco) refere-se à absorbância do branco (metanol); A(Amostra)
refere-se à absorbância da amostra. Os resultados foram expressos em μmol
equivalente de Trolox/g.
2.2.7. Quantificação e identificação de flavonoides e ácidos fenólicos do
fruto in natura e da FM (P. tenuifila Killip)
2.2.7.1.

Extração e separação em fase sólida

A extração e separação em SPE foi de acordo com Hassimotto,
Genovese, & Lajolo (2005). Amostra do fruto in natura e da FM foram
homogeneizadas por um minuto utilizando Ultra-Turrax (Polytron-Kinematica
GmbH, Kriens-Luzern, Suíça) em 100 mL metanol/água (70:30 v/v) e filtradas à
vácuo em funil de büchner. O sedimento foi recuperado e realizado mais duas
re-extrações com 50 mL de metanol/água (70:30 v/v). Os extratos obtidos foram
concentrados em rotaevaporador (Rotavapor® 120, Büchi, Flawil, Suíca) à
temperatura de 40 °C até a remoção do metanol e ressuspendidos com água.
As extrações foram realizadas em duplicata.
O extrato obtido anteriormente foi passado em coluna com 1g de
poliamida (CC 6, Macherey-Nagel, Germany) e pré-condicionada com metanol e
água destilada. Após aplicação do extrato, a coluna foi lavada com água e a
eluição dos compostos fenólicos foi feito com metanol P.A. Os eluatos assim
obtidos foram completamente secos em rotaevaporador a 40 °C sob vácuo,
ressuspendidos em metanol grau HPLC e filtrados com membrana de PVDF (22
µm) para análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de
Arranjo de Diodo (CLAE/DAD) e Liquid Chromatography - Electrospray Ionization
/ Multi-Stage Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
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2.2.7.2. Cromatografia líquida - Electrospray Ionization / Multi-Stage
Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS)
Para identificação de flavonoides e ácidos fenólicos seguiu-se
metodologia proposta por Teixeira et al. (2015) com modificações. Utilizou-se
HPLC Prominence (Shimadzu, Japão) acoplado ao espectrômetro de massas
íon trap, Esquire HCT (Bruker Daltonics, Alemanha) com interface de ionização
por electrospray (ESI). Para separação utilizou-se coluna Prodigy 5 ODS3
(250x4,60 mm) (Phenomenex Ltd., Reino Unido) com fluxo de 0,75 mL/min e
temperatura de corrida 25 C. Utilizou-se fase móvel composta por: A – agua:
ácido fórmico (99,5:0,5, v:v) e B – acetonitrila:ácido fórmico (99,5:0,5, v:v),
seguindo o gradiente: 0 min (10% de B), 2 min (10%), 5 min (25%), 30 min
(35%), 41 min (40%), 42 min (50%), 43 min (90%), 44 min (90%) e 45 min (10%).
O detector de massas foi operado no modo negativo com energia de ionização
de 3000V e modo full scan entre m/z 100-1000. A identidade dos compostos foi
realizada pela comparação do espectro de massas obtido com dados de
literatura. Para a confirmação da identidade, se comparou com o tempo de
retenção de padrões comerciais.
2.2.7.3. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de
Arranjo de Diodo (CLAE/DAD)
A quantificação dos compostos fenólicos foi realizada através de CLAE
em cromatógrafo modelo Infinity 1260 (Agilent Technologies), equipado com
injetor automático, bomba quaternária e detector com arranjo de diodo (DAD),
controlado pelo software próprio da Agilent. As condições de separação foram
as mesmas utilizadas para a LC-ESI-MS/MS, descrito anteriormente (item
2.2.7.2). A corrida foi monitorada nos comprimentos de onda de 270, 328, 370 e
525 nm. Para quantificação foram utilizados os padrões dos flavonoides
apigenina, luteolina, isovitexina, quercetina, epigalocatequina, Procianidina B e
do ácido fenólico ácido clorogênico (Extrasynthese; Lion, França e Sigma,
Chemical Co., St. Louis, EUA).
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2.3. Análise dos produtos da clivagem de proantocianidinas
Foi utilizado o método da catálise ácida na presença de fluroglucinol
(KENNEDY; JONES, 2001). As amostras de P. tenuifila Killip foram vortexadas
com metanol acidificado com 0,1N de HCL contendo ácido ascórbico (10 mg/ml)
e fluroglucinol (50 mg/ml). Em seguida foram incubadas à 50 °C por 20 minutos.
Os tubos contendo a amostra foram colocados em banho de gelo e para
interromper a reação foram adicionados 1 ml de Acetato de sódio à 40 mM. As
amostras foram centrifugadas e filtradas com filtro PVDF (0,22 µm) e injetadas
em HPLC modelo Infinity 1290 (Agilent Technologies) acoplado a HCT-Ultra Ion
Trap MS (Bruker Daltonics). Foi utilizada a coluna Pursuit XRs 5 C18
(250x4,0mm) (Agilent Technologies), com fluxo de 0,8 ml/min, sob temperatura
controlada de 25 °C. As fases móveis foram compostas por: A – agua/ácido
fórmico (99:1, v/v) e B – acetonitrila, seguindo o gradiente: 0 min (3% de B), 5
min (9%); 15 min (16%); 45 min (50%); 47 min (90min); 52 min (3%) e 57 (3%).
O detector de massas foi operado no modo negativo e full scan entre m/z
100-1200. A pressão do nebulizador foi de 65 psi e temperatura do capilar de
350 °C. A identidade dos compostos foi realizada pela comparação do espectro
de massas obtido com o de padrões comerciais e/ou dados de literatura. Para a
confirmação da identidade, comparou-se com o tempo de retenção de padrões
comerciais.
2.4. Análise Estatística
Os resultados foram expressos como estatísticas descritivas (média ±
desvio padrão). Para teste de diferença entre as médias foi utilizada ANOVA
one-way e Teste de Tukey como post-hoc.
Análise de Componetes Principais foi realizada para visualizar relação
entre o estádio de maturação do fruto de P. tenuifila Killip e teor de flavonoides
utilizando o MetaboAnalyst version 4.0 (http://www.metaboanalyst.ca/) (CHONG;
YAMAMOTO; XIA, 2019).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização físico-química e composição centesimal de
maracujá-alho
O maracujá-alho (P. tenuifila Killip), diferente do maracujá doce (Passiflora
alata Curtis) ou azedo (P. edulis Sims), é comumente consumido inteiro, tanto
verde quanto em estádio maduro. Assim, o fruto inteiro foi analisado nos seus
diferentes parâmetros nutricionais e características físicas. A caracterização
física e físico-química dos três lotes de maracujá (P. tenuifila Killip), em dois
estádios, verde e maduro, é apresentada na tabela 2.
A massa média do fruto é uma característica importante para exploração
comercial do fruto, pois, verifica-se uma correlação positiva entre o fruto e da
polpa (NEGREIROS et al., 2007). A massa média do maracujá-alho foi de
10,41±4,01 g, variando entre 7,17 e 14,71 g. Não foi observada diferença
significativa (p>0,05) entre os dois estádios de maturação, porém, os frutos do
lote 3 foram significativamente menores que os demais. Essa variação pode ser
considerada normal visto que foram encontradas massa média de 12,58 g
(10,63-14,07 g) e 8,0 g (5,7-11,6 g) para frutos cultivados no Ceará e Bahia,
respectivamente (JUNGHANS et al., 2012; SILVEIRA et al., 2015).
A média do diâmetro longitudinal e equatorial para os três lotes foi de
38,92±4,69 mm e 34,97±4,50 mm, respectivamente, não sendo observada
diferença significativa entre os estádios verde e maduro. Resultados próximos
também foram encontrados para o maracujá-alho cultivado no Ceará (42,19 e
38,63 mm) (SILVEIRA et al., 2015), mas inferiores quando comparadas com
outras espécies mais populares de passiflora. Para o maracujá azedo (Passiflora
edulis Sims f. flavicarpa Degener) foi observado massa e diâmetro longitudinal
de 79,37 g de 75,3 mm, respectivamente (OLIVEIRA et al., 2017), enquanto para
o maracujá-doce (P. alata Curtis) valores de 210,29 g e 96 mm, respectivamente
(MELETTI et al., 2003). O índice de conformidade do fruto (relação DL/DE)
encontrado foi 1,11 indicando que o fruto pode ser classificado como oval assim
como o relatado para o mesmo maracujá (SILVEIRA et al., 2015).
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Tabela 2- Características físicas e físico-químicas do fruto maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) em dois estádios de maturação*
Parâmetros físico-químicos

Massa (g)

Lote 1
Verde
14,71±3,50

Maduro
13,02±3,05 a,A

a,A

Diâmetro (mm)
Longitudinal

42,37±3,20 a,A

Lote 2
Verde
12,70±4,30

Lote 3

Maduro
10,88±3,06 a,A

Verde
7,17±1,82 a,B

Maduro
7,64±1,98 a,B

a,A

40,72±4,06 a,A

42,16±5,28 a,A

40,36±3,45

34,55±3,35 a,A 36,80±3,21 a,B

a,A,B

Equatorial

38,87±3,47 a,A

37,83±2,75 a,A

36,39±4,49 a,A

35,88±5,09

31,03±3,24 a,B 32,55±2,66 a,B

a,A,B

Sólidos solúveis
(°Brix)
Colorimetria
L
a
b

totais 21,37±1,57 a,A

23,55±0,07 a,A

21,10±0,70 a,A

20,80±2,84 a,A

20,90±0,26 a,A 21,10±0,52 a,A

20,41±2,55 a,A 36,30±13,18 b,A 20,65±7,29 a,A 36,30±5,13 b,A 14,22±4,27 a,A 36,66±6,58 b,A
-4,61±2,72 a,A 17,22±6,04 b,A 3,15±4,10 a,B 31,99±3,35 b,B 4,894±3,05 a,B 28,22±3,18 b,B
11,35±2,06 a,A 24,67±9,62 b,A 12,26±4,79 a,A 25,05±3,661 b,A 7,512±3,701 24,81±4,30 b,A
a,A

* Resultados expressos em média ± desvio padrão. Médias seguidas de letras minúsculas distintas diferem significativamente entre os frutos verde e maduro
do mesmo lote (p<0,05). Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem significativamente entre frutos do mesmo estádio nos diferentes lotes.
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O teor de sólidos solúveis totais (SST) dos frutos variou entre 20 a 23
°Brix, valores próximo ao referenciado na literatura (24,58 °Brix) para o mesmo
maracujá (FORTALEZA et al., 2005). Chama a atenção o elevado teor quando
comparado às outras espécies de maracujá, entre eles o maracujá azedo
amarelo e o maracujá roxo (P. edulis Sims) no estádio totalmente maduro
apresentando SST de 16,57 e 17,4 °Brix, respectivamente (OLIVEIRA et al.,
2017). Vale ressaltar que frutos com elevados SST são geralmente os preferidos
para o consumo in natura (SANTOS et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2017).
Não foi observada diferença significativa no SST entre os frutos verdes e
maduros (Tabela 2), resultado similar ao observado para o maracujá azedo
(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) (COELHO; CENCI; RESENDE,
2010).
As variações nas características físicas e químicas, principalmente quanto
a massa e as dimensões do fruto, observadas para o lote 3, podem ser
decorrentes de diferenças nas condições ambientais de cultivo (chuva,
temperatura, época do ano) (GRECO; PEIXOTO; FERREIRA, 2014).
Como

esperado,

houve

diferença

significativa

nos

parâmetros

colorimétricos observados entre o estádio verde e maduro. Os frutos do estádio
verde, apresentaram maior luminosidade (ΔL= 17,99), maior coloração verde
(Δa= 24,67) e menor coloração amarela (Δb= -14,47) comparado ao maduro.
Provavelmente devido ao maior teor de clorofila e de carotenoides nos frutos
verdes e amarelos, respectivamente. Os frutos ainda imaturos do maracujá-alho
apresentaram aproximadamente 4,5 vezes maior teor de clorofila total quando
comparado aos frutos maduros enquanto o teor de carotenoides aumentou ao
longo do desenvolvimento do fruto (SOZO, 2014).
A composição centesimal dos três lotes de maracujá-alho, bem como do
fruto liofilizado transformado em farinha (FM) utilizado no experimento biológico,
estão apresentados na Tabela 3. A umidade variou entre 72 a 75%, não sendo
observada diferença significativa entre os estádios de maturação, e similares ao
descrito para o maracujá-alho de 80% (SPINOSA, 2016). A manutenção do teor
de umidade durante a maturação do maracujá também foi observada para o
maracujá-roxo (Passiflora edulis Sims edulis) (SOUZA et al., 2016). A farinha de
maracujá apresentou umidade de aproximadamente 6% (Tabela 3).
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O conteúdo de cinzas (1,66 ± 0,04 g/100 g), carboidratos totais (15,27
g), proteínas (1,55 ± 0,04 g/100 g) e lipídios (1,63 ± 0,04 g/100 g) foram
semelhantes aos encontrados por Spinosa (2016) para o maracujá-alho. Houve
diferença estatística para o teor de cinzas e lipídios (p<0,05), com maior
conteúdo no estádio maduro. O aumento do teor de lipídios pode ser explicado
pelo aumento da massa de sementes, compartimento do fruto com maior
percentual de lipídios, que ocorre com o desenvolvimento do fruto (LIMA et al.,
2010).
A fibra alimentar total foi de 11,62g / 100g, composta predominantemente
por fibra insolúvel (99%), portanto, os frutos são considerados fontes de fibras
(BRASIL, 2012).
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Tabela 3- Composição centesimal de maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) in natura em dois estádios de maturação e da
farinha de maracujá-alho (FM).†*
Composição
centesimal

Umidade %

Lote 1
Verde
72,73±0,52a,A

Lote 2

Maduro
74,13±0,50

Lote 3

Verde
Maduro
a,B
75,18±1,14
75,14±0,27 a,A

FM

Verde
74,26±0,63 a,A,B

Maduro
73,46±0,34 a,A

6,14 ±0,35

a,A,B

Cinzas

1,32±0,02 a,A

1,09 ±0,01 b,A

1,14±0,02 a,B

1,42 ±0,02 b,B

1,00 ±0,02 a,C

1,13±0,03 b,A

4,41±0,14

Carboidrato

20,83±0,09 a,A

18,94±0,74 a,A

18,46±1,15 a,A

16,25±0,37

19,86±0,63 a,A

18,65±0,25 a,C

64,67±0,60

a,B,C

total
Fibra

10.25

12.18

11.92

15.20

10.84

9.34

45,37

0.03±0.02 a,A

0.09±0.00 a,A

0.5±0.14 a,B

0.07±0.02 b,A

ND

0.55±0.04 B

1,41±0,40

12.09±1.03

11.42±1.41

15.13±2.12 b,A

10.84±1.69 a,A

8.79±1.51 a,B

43,95±2,47

a,A,B

a,A

116.20±2.30 a,A

110.41±4.45

114.27±0.12

112.92±2.14 a,A,B

121.48±1.48 b,A

9,84±0,28

a,B

a,A

alimentar
Solúvel

Insolúvel 10.22±0.51a,A
Proteínas

120.35±0.09
a,A

Lipídios

3,08±0,05 a,A

3,35±0,05 b,A

3,14±0,01 a,A

4,23±0,07 b,B

2,79±0,08 a,B

4,11±0,03 b,B

15,28±0,00

VET (Kcal)

120,35±0,09

116,20±2,30 a,A

110,41±4,45

114,27±0,12

112,92±2,14 a,A,B

121,48±1,48 b,A

434,85±7,7

a,B

a,A

a,A

1

†

Valores expressos como g/100 g b.u para os frutos e g/100 g b.s. para a farinha de maracujá. * Resultados expressos em média ± desvio padrão. Médias
seguidas de letras minúsculas distintas diferem significativamente entre os frutos verde e maduro do mesmo lote (p<0,05). Médias seguidas de letras maiúsculas
distintas diferem significativamente entre frutos do mesmo estádio nos diferentes lotes.
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3.2. Perfil de ácidos orgânicos de maracujá-alho
A Figura 3 apresenta o teor de ácidos orgânicos dos três lotes da fruta in
natura e da farinha. Os principais ácidos orgânicos identificados foram, na
sequência, os ácidos cítrico> málico> tartárico> succínico> ascórbico. Houve
variação no conteúdo dos ácidos entre os lotes, porém o conteúdo total variou
entre 1,2 a 1,5 g/100 g b.u. Para o maracujá azedo (Passiflora edulis f.
flavicarpa), o ácido cítrico foi quantificado como sendo o majoritário, seguido pelo
ácido málico (OLIVEIRA et al., 2014). Além disso, para o maracujá roxo, também
foi encontrado o ácido cítrico como majoritário, porém com grande variação no
teor, sendo reportado na literatura valores entre 161 mg/100 g b.u. e 5 g/100 g
b.u. (GUTIÉRREZ, 2012; FRANCO et al., 2014).
Figura 3– Conteúdo de ácidos orgânicos do maracujá-alho (Passiflora tenuifila
Killip) in natura em dois estádios de maturação.*
b,B

a,A
a,A

b,A
a,A
a,A

a,A
b,B
b,A,B

a,A

b,A

a,A
a,A a,A
a,B
,B a,C
a,B

a,B

b,A
b,A
a,A

a,B a,B
a,B
a,A b,A

a,C a,C
b,B

a,C b,C

*Resultados expressos em média ± desvio padrão. Médias seguidas de letras minúsculas
distintas diferem significativamente entre os frutos verde e maduro do mesmo lote (p<0,05).
Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem significativamente entre frutos do mesmo
estádio nos diferentes lotes.
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A proporção geralmente encontrada para o maracujá azedo (Passiflora
edulis f. flavicarpa) e roxo (Passiflora edulis Sims) entre os ácidos málico e cítrico
é 1:10 (GUTIÉRREZ, 2012; OLIVEIRA et al., 2014). Já para a P. tenuifila Killip
foi de aproximadamente 1:1, podendo ser uma característica exclusiva dessa
espécie. Vale ressaltar que entre os estádios de maturação há uma prevalência
do ácido málico nos frutos verdes e do ácido cítrico nos frutos maduros (Figura
3).
A variação no teor de ácidos orgânicos pode estar relacionada com as
variações ambientais durante o cultivo bem como aos processos fisiológicos
decorrentes do amadurecimento dos frutos. Foi observado que uma variação no
conteúdo de ácidos orgânicos, principalmente a ácido cítrico no maracujá,
quando há uma diminuição na média de temperatura durante o cultivo
(SHINOHARA et al., 2013).
O ácido ascórbico é um dos mais importantes ácidos orgânicos por estar
associado a diversas funções fisiológicas além de elevada capacidade
antioxidante (FANG et al., 2017). O teor de ácido ascórbico entre os lotes variou
entre 6,14 a 55,21 mg/100 g b.u., onde os frutos do lote 2 e 3 foram classificados
como elevado conteúdo de acordo com a legislação vigente (BRASIL, 2012).
A grande variabilidade no teor de ácido ascórbico no maracujá já foi
descrita anteriormente. Entre oito espécies de maracujá, o conteúdo de ácido
ascórbico variou entre 7 mg/100g b.u. a 32 mg/100g b.u. (P. quadrangulares e
P. edulis, respectivamente), até mesmo dentro da mesma espécie foram
relatados valores discrepantes (Ramaiya et al., 2013). Para o maracujá azedo
foram encontrados teores entre 1,9-43,5 mg/100 g de fruta (FRANCO et al.,
2014; PERTUZATTI et al., 2015).
Ainda, várias espécies de maracujá apresentam elevados teores de ácido
ascórbico, podendo ser consideradas fontes. Para a polpa de Passiflora
cincinnata observou-se teores de 237,82 mg/100g (SANTOS, ANDRADE, &
GOUVEIA, 2017) enquanto P. molíssima, P. tarminiana, P. quadrangulares
foram reportados teores de 61,5; 71,7 e 51,1 mg/100g de polpa (CONTRERASCALDERÓN et al., 2011).
Destaca-se ausência de ácido ascórbico na amostra liofilizada (Figura 4).
O impacto do processo de liofilização sobre o teor de ácido ascórbico é
conhecido. A liofilização de mangas levou a perda entre 91,81-94,48% do teor
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de vitamina C. Essas perdas tão elevadas estão relacionadas à alta porosidade
promovida pelo processo de liofilização, aumentando a superfície de contato do
produto com o oxigênio, e à formação de grandes cristais de gelo durante o
congelamento, resultando em grande destruição do tecido celular e,
consequentemente, maior exposição do nutriente ao oxigênio (ALBERTON,
2014).
Figura 4– Cromatograma obtido por CLAE-DAD (λ=240 nm) do maracujá-alho
(Passiflora tenuifila Killip) in natura e liofilizado indicando a ausência de ácido
ascórbico no material seco.

3.3. Açúcares solúveis de maracujá-alho
O teor de açúcares solúveis totais para os frutos de maracujá-alho variou
entre 4,0 e 8,7g/100g com a tendência de redução do teor nos frutos maduros.
A sacarose, frutose e glicose foram os açúcares majoritários encontrados no
fruto (Figura 5), assim como reportado para os frutos do maracujá azedo
(Passiflora edulis Sims) (OLIVEIRA et al., 2014). Observa-se a presença de
glicose e frutose na proporção aproximada de 1:1 e a sacarose como açúcar
majoritário o que é característico para as passifloras (ROMERO-RODRIGUEZ et
al., 1994; DE OLIVEIRA et al., 2014).
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Figura 5 – Conteúdo de açúcares solúveis de maracujá-alho (Passiflora tenuifila
Killip) in natura em dois estádios de maturação.*

a,A

a,A

a,A
a,B

b,A

a,A

a,B

a,A

b,A
a,B

a,B

a,C

*Resultados expressos em média ± desvio padrão. Médias seguidas de letras minúsculas
distintas diferem significativamente entre os frutos verde e maduro do mesmo lote (p<0,05).
Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem significativamente entre frutos do mesmo
estádio nos diferentes lotes.

O teor de açúcares solúveis na farinha de maracujá-alho foi 8,59, 7,91 e
4,39 g/100 g b.s. de glicose, frutose e sacarose, respectivamente, mantendo a
proporção entre os açúcares próximo ao encontrado para o lote 1.
3.4. Perfil de aminas bioativas
O conteúdo de aminas bioativas totais encontrado nos lotes de maracujá
(P. tenuifila Killip) analisados foi inferior aos 7,53 mg/100g b.u. relatado para a
polpa do maracujá (P. edulis). Em geral, as espécies de maracujá apresentam
altos níveis de aminas bioativas. Mesmo o maracujá (P. tenuifila Killip), que
apresentou menor teor que o maracujá azedo, ainda é muito alto quando
comparado a outras frutas tropicais, como abacaxi (2,10 mg/100g), mamão (1,72
mg/100g) e goiaba (0,90 mg/100g) (SANTIAGO-SILVA; LABANCA; GLORIA,
2011).
Nove aminas foram analisadas, mas, apenas três foram detectadas no
maracujá (P. tenuifila Killip) (Figura 6). A principal foi espermidina, variando de
3,1 - 3,8 mg/100g b.u. seguida por putrescina (1,2 - 3,2 mg/100g b.u.) e tiramina
(0,03 - 0,1 mg/100g b.u.). No maracujá (P. tenuifila Killip), a contribuição de
espermidina e putrescina para o teor total de amina foi de 64,9% e 35,1%,
respectivamente, indicando um perfil diferente de maracujá azedo com 40,5% e
23,5% para as mesmas.
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mg/100g b.u.

Figura 6- Perfil de aminas bioativas de maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip)
in natura em dois estádios de maturação.*

*Put: putrescina, Esp: espermidina, Tir: tiramina.

3.5. Compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante in vitro de
maracujá-alho
O conteúdo de fenólicos totais (FT) entre os lotes variaram entre 9,21 à
13,25 mg AG eq/g b.u. (Figura 7), não observado diferença entres os frutos
verdes e maduros dentro do mesmo lote. Contudo os frutos do lote três
apresentaram maiores teores que os demais.
Observa-se que os teores de FT encontrados para o maracujá-alho,
independente do lote, foram superiores ao encontrado para a espécie mais
popular de maracujá (P. edulis) (2,8mg AG eq/g b.u.) e também comparado com
outras frutas tropicais como lichia (1,78mg AG eq/g b.u.); marolo (7,39 mg AG
eq/g b.u.) e umbu (9,04 mg AG eq/g b.u.) (SOUZA ET AL., 2012; RUFINO,
ALVES, & BRITO, 2010; SEPTEMBRE-MALATERRE et al., 2016).
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Figura 7– Teor de fenólicos totais de maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) in
natura em dois estádios de maturação.

*Resultados expressos em média ± desvio padrão. Médias seguidas de letras minúsculas
distintas diferem significativamente entre os frutos verde e maduro do mesmo lote (p<0,05).
Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem significativamente entre frutos do mesmo
estádio nos diferentes lotes

O teor de FT do fruto liofilizado de P. tenuifila Killip, o qual foi utilizado no
experimento biológico é apresentado na tabela 4. Valor muito próximo (22,84 AG
eq/g b.s.) foi encontrado para o material liofilizado da P. tenuifila Killip cultivado
no Ceará (SPINOSA, 2016).
Tabela 4– Fenólicos totais e capacidade antioxidante da farinha de maracujáalho (Passiflora tenuifila Killip).
Fenólicos totais
(mg AG eq/g b.s.)
DPPH
(mmol Trolox eq/g b.s.)
ORAC
(mmol Trolox eq/g b.s.)

Farinha de maracujá
24,99 ± 0,99
185,11 ± 10,07
384,42 ± 20,45

A capacidade antioxidante foi avaliada por dois métodos in vitro, métodos
DPPH e ORAC. O primeiro é comumente utilizado para avaliar a capacidade de
estabilizar espécies reativas. O DPPH• é um radical que rapidamente subtrai um
elétron ou hidrogênio de alguma substancia redutora, sendo assim, os resultados
do ensaio podem demonstrar o potencial de compostos contra espécies reativas
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de oxigênio como a hidroxila e o superóxido, presente em sistemas orgânicos
(ABOZED et al., 2014).

µmol Trolox/g b.u

Figura 8– Capacidade antioxidante pelo método de varredura do radical DPPH
de maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) in natura.*

*Resultados expressos em média ± desvio padrão. Médias seguidas de letras minúsculas
distintas diferem significativamente entre os frutos verde e maduro do mesmo lote (p<0,05).
Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem significativamente entre frutos do mesmo
estádio nos diferentes lotes

Não houve diferença significativa entre os frutos do mesmo lote, exceto
para o terceiro (Figura 8), onde os maduros apresentaram significativamente
maior capacidade antioxidante. Geralmente, a capacidade antioxidante
apresenta uma grande correlação com o teor de fenólicos totais (KUMAR;
SANDHIR; OJHA, 2014), fato também observado no presente estudo (r2=0,551).
A capacidade antioxidante do maracujá-alho foi maior do que a
encontrada para o maracujá azedo e granadilha (P. ligularis) (0,5 µmol Trolox/g
b.u.), porém menor que a P. molíssima (70 µmol Trolox/g b.u.) (VASCO,
RUALES, & KAMAL-ELDIN, 2008).
O método ORAC avalia a capacidade do antioxidante interromper a
cadeia de reações radicalares, monitorando desta forma a inibição da oxidação
induzida pelo radical peroxil (SHAHIDI; ZHONG, 2015).
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Figura 9– Capacidade de absorção de radicais de oxigênio pelo método ORAC
de maracujá- alho (Passiflora tenuifila Killip) in natura.*

*Resultados expressos em média ± desvio padrão. Médias seguidas de letras minúsculas
distintas diferem significativamente entre os frutos verde e maduro do mesmo lote (p<0,05).
Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem significativamente entre frutos do mesmo
estádio nos diferentes lotes.

A capacidade antioxidante variou entre 146,28 a 235,21 µmol Trolox eq/g
b.u (Figura 9). Os frutos do lote 1 e 2 não apresentaram diferença significativa.
Independente do lote, a P. tenuifila Killip apresentou maiores valores de
capacidade antioxidante que as frutas denominadas de berries, tais como
blackberries (58,02 µmol Trolox/g b.u.); cranberries (88,88 µmol Trolox/g b.u.);
blueberries (96,21 µmol Trolox/g b.u.); elderberreis (145 µmol Trolox/g b.u.) as
quais são reconhecidas pela elevada capacidade antioxidante (HAYTOWITZ &
BHAGWAT, 2010).
O material liofilizado apresentou valores maiores para o teor de FT e
capacidade antioxidante que o fruto in natura (Tabela 4), e foi superior a farinha
de casca de maracujá comercial (P. edulis), a qual apresentou 2,5 mg AG eq./g
b.s. de fenólicos totais e 68,58 µmol Trolox/g (CAZARIN et al., 2014).
De maneira geral, os frutos verdes e maduros apresentaram valores
similares. Observa-se na literatura o impacto do estádio de maturação na
composição e atividade antioxidante dos compostos fenólicos em frutos. Para
frutos de espécies Rosas ssp., comumente encontrado na Europa, Ásia, América
do Norte e Oriente Médio, verificou-se uma redução no teor de flavonoides e
ácidos fenólicos com o avanço da maturação (do estádio 1, início da mudança
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de cor verde para o amarelo até estádio 4, fruto laranja escuro ou vermelho,
dependendo da espécie) mas, com um aumento a partir do quinto estádio com
o fruto completamente maduro (MILANEZ et al., 2018). Esses resultados
sugerem que os dois estádios de P. tenuifila Killip avaliados, mesmo
apresentando cores de casca diferentes, estão em estádios próximos de
maturação.
3.6. Identificação de flavonoides e ácidos fenólicos de frutos de
maracujá-alho
O cromatograma dos compostos fenólicos de maracujá-alho é
apresentado na Figura 10. O número do pico é correspondente ao composto
descrito na tabela 5. Dezessete compostos foram tentativamente identificados
(Tabela 5), entre eles um ácido fenólico. Os principais flavonoides identificados
foram as flavonas luteolina e apigenina, os flavonóis quercetina, o flavan-3-ol
galocatequina e a flavonona pinocembrina. As flavonas se encontram
principalmente como C-glicosídeos, mas também como O-glicosídeos e flavonas
metiladas, esta última não glicosilada. Os flavonoides C-glicosilados foram a
maior classe de compostos identificados, o mesmo pode ser observado para
outras espécies de passifloras (SAKALEM, NEGRI, & TABACH, 2012). Além
destes, também foram identificados três proantocianidinas.
Os compostos majoritários foram as proantocianidinas, dentre elas o pico
10 (Figura 11a) apresentando íon molecular [M-H] - a m/z 591 e fragmentos MS2
a m/z 287 e m/z 303, característicos da fragmentação de um dímero de
proantocianidina (epicatequina→catequina), conforme apresentado na figura 12
(ES-SAFI, GHIDOUCHE, & DUCROT, 2007).
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Figura 10- Cromatograma obtido por CLAE-DAD (λ=270 nm) do maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) (A) e ampliação do tempo
9 à 14 min (B).
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Tabela 5 - Identificação de flavonoides e ácido fenólico por LC-ESI-MS de frutos de marucujá-alho (Passiflora tenuifila Killip).

Nº

Estrutura proposta

TR

UVmax

[M−H]−

(min)
1

Pinocembrina
glucuronideo
Luteolina-6-C-glucosil-2”O-ramnosídeo

9,1

10,0

4

Isoorientina (Luteolina-6C-hexosideo)
(+)-Galocatequina

5

Taxifolina-7-O-glucosideo

11,2

6

Ácido cafeoilquínico

11,6

7

Vicenina-2

13,8

2

3

8

Luteolina-8-C-6″deoxi-3″hexulosideo-2″-Oramnosídeo

9,7

10,8

14,1

MS2/MS3

Referência

(m/z)
215, 234,
280
215, 233,
273

431,42

385,26

Sakalem, Negri, & Tabach, 2012

593,48

473,28; 429,26; 357,27

Bezerra et al., 2016;

214, 233,
278
214, 234,
278
214, 233

447,42

429,29; 357.27; 327.24

Sakalem, Negri, & Tabach, 2012

305,33

287,18/151

Bresciani et al., 2015

465,48

303; 178,99; 151,00

214, 233,
278
215, 271,
341

352,43

/173,99; 130,09

Sriseadka, Wongpornchai, &
Rayanakorn, 2012
Xue et al., 2016

593

575,35; 501,20; 382,29;
353,17

214, 234

575,47

Bravo et al., 2017

411,30; 429,31; 358,20;
473,40; 285,11

Negri et al., 2012
Sakalem, Negri, & Tabach, 2012
Farag et al., 2016
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9
10

Continuação da tabela
5-hidroxi-3,4′7 trimetoxiflavona
Dímero de procianidina

16,0
16,2

215, 234,
280
216, 235,
280
214, 234

327,21

312,14; 296,11; 313,13

Simirgiotis et al., 2015

591,44

303,21; 287,21

577,45

413,31; 457,36; 311,31

Es-Safi, Ghidouche, & Ducrot,
2007
Ibrahim et al., 2015

11

Isovitexina-2-Oramnosídeo

16,7

12

Diosmetina (Luteolinametil-éter)

17,9

215, 233,
345

299,23

284,10

Bertrams et al., 2013

13

Dímero de procianidina
(epicatequinaepiafzelequina)
Dihidroquercetina

19,4

215,235,
281

561,54

543,13; 409,40; 287,25;
273,14

Lin et al., 2014

21,0

214, 234

303,29

285,15; 192,99

Ye et al., 2012

14
15

Dímero de procianidina
digalato (tipo A)

23,7

214, 234,
280

879,80

727,57; 439,39

Rockenbach et al., 2012

16

Dimetoxiluteolina

25,6

214,234,
343

313,26

298,19

Simirgiotis et al., 2015

214, 234

415,33

17

Apigenina-8-Cdeoxihexosideo

26,6

Martucci et al., 2014
397,28; 311,19; 341,38

Farag et al., 2016

,
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Figura 11 – Espectro de massas da procianidina dímero (A), procianidina dímero
(epicatequina e epiafzelequina) (B) e galocatequina (C) identificadas por LC-ESIMS em frutos de maracujá-alho.

A

B

C
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Figura 12- Estrutura proposta para o pico 10. Monômeros de flavan-3-ol
catequina e epicatequina que compõem o dímero de proantocianidina
identificado. Estrutura proposta para o pico 10 e os principais pontos de
fragmentação (B). Adaptado de Es-Safi, Guidouche & Ducrot (2007).

A

B

Outra proantocianidina (pico 13, tabela 5 e figura 11b) foi identificada
como propelargonidina do tipo B (epicatequina→afzelequina) apresentando íon
molecular a m/z 561 e fragmentos MS2 a m/z 543 [M-H-18]-, indicando a perda
de

uma

molécula

de

água

produto

comum

da

fragmentação

de

proantocianidinas, a m/z 409 [M-H-152]- que indica a quebra de todo anel B com
os Carbonos C2-C3 do anel C da epicatequina, a m/z 287 [ME-3H]- e 273 [MT –
H]-, onde ME e MT correspondem a monômero de extensão e terminal,
respectivamente, típicos de proantocianidinas do tipo B, além disso, o íon a m/z
273, sugere como unidade terminal a epiazfelectina (LIN et al., 2014).
O pico 2 (m/z 593) (Tabela 5 e Figura 10) apresentou fragmento MS2
abundante a m/z 473, indicando perda neutra de 120 Da (Figura 13) que é
característico da fragmentação de um C-glicosídeo, provável hexose por
apresentar os íons com a m/z 357 [286+71]- e 327 [286+41]- referente à aglicona
com porções de açúcar que permanecem ligadas (120 Da + 41Da= hexose 161).
Ainda, o íon com m/z 286 sugere a luteolina como aglicona. O composto foi
identificado como luteolina-6-C glucosil-2’-O-rhaminosideo pois o íon a m/z 575
[M-H-18]- indica ligação no carbono 6 nas flavonas C-glicosiladas e [M-H-161286] - indica perda neutra de 146 Da, característico da perda neutra de uma
unidade de ramnose (ABAD-GARCÍA et al., 2008; FERRERES et al., 2007).
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Figura 13- Espectro de massas da luteolina-6-C- glucosil-2'-O-rhaminosideo
identificada por LC-ESI-MS em frutos de maracujá-alho (A). Clivagem do
resíduo de glicose, destacando a perda de 120 Da comum para C-glicosilado
(B). Adaptado de Davis & Brodbelt (2004).

A

B

O composto 8 (tabela 5 e figura 10), identificado como luteolina-8-C6"desoxi-3"-hexulose-2"-O-rhamnosídeo (Figura 14), apresentou íon molecular
a m/z 575 e fragmentos MS2 a m/z 429 [M-H-146]- perda de uma unidade de
desoxihexose e íon m/z 411 [M-H-146-18]- corresponde a perda do açúcar
desoxihexose e água, característica de uma ligação entre o açúcar (possível
ramnose) e um grupo hidroxila não fenólico, mais provavelmente na posição 2”O- de outra fração de açúcar indicando glicosilação de O-desoxihexose. O
fragmento a m/z 285 indica como aglicona a luteolina, assim como a m/z 398
[285+113]- indica uma di-C-glucosídeo (BEZERRA et al., 2016; FARAG et al.,
2016).
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Figura 14- Espectro de massa da luteolina-8-C-6"desoxi-3"-hexulose-2"-Orhamnosídeo por LC-ESI-MS em frutos de maracujá-alho.

Outros três compostos foram identificados como luteolina-C-glicosídeo. O
pico 3 (Figura 15a), identificado como isoorientina (luteolina-6-C-hexosídeo),
apresentou [M-H]− a m/z 447 e fragmentos MS2 abundante a m/z 327 [M-H120]− e m/z 357 [M-H-90]− característicos da quebra do anel da unidade de
açúcar C-hexosídeo, enquanto o fragmento a m/z 429 [M-H-18]− sugere uma
mono-C-glicosilação na posição 6 e o íon m/z 285 característico da luteolina
(FARAG et al., 2016; SAKALEM, NEGRI, & TABACH, 2012).
A diosmetina, luteolina com um grupamento metil no carbono 4 (pico 12,
figura 15b) apresentou íon molecular a m/z 299, gerando fragmento MS2 com
m/z 284, uma perda neutra de 15 Da sugerindo a eliminação de um grupo metil
(BERTRAMS et al., 2013). Outra luteolina metoxilada identificada foi a
dimetoxiluteolina (pico 16, figura 15c) apresentando íon molecular a m/z 313 e
fragmento MS2 a m/z 298 [M-H-15]- pela eliminação de um grupo metila e a
aglicona ainda ligada a outro grupo metil (MARTUCCI et al., 2014).
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Figura 15 - Espectro de massa da isoorientina (A); diosmetina (B) e
dimetoxilluteolina (C) identificada por LC-ESI-MS em frutos de maracujá-alho.

A

B

C

Outra flavona comumente encontrada nas passifloras é a apigenina
(SAKALEM, NEGRI, & TABACH, 2012), no maracujá-alho foram identificadas
três compostos contendo a apigenina (Figura 16). O pico 7 (Tabela 5 e Figura
10) apresentou íon molecular a m/z 593 e fragmentos a m/z 575 [M-H-18]-, 353
[M-H-120-120]-/[270-83]- e 383 [M-H-90-120]–/[270-113]-

característicos da

fragmentação de di-C-glicosil flavona e da apigenina. Comparando com os
dados da literatura este composto foi caracterizado como apigenina-6,8-di-Cglucosil, também conhecido como vicenina-2 (NEGRI, SANTI, & TABACH, 2012;
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SAKALEM, NEGRI, & TABACH, 2012). Enquanto o pico 17 com íon molecular a
m/z 415 e fragmentos MS2 a m/z 397 [M-H-18]-, 311 [M-H-104]-/[aglicona+41]- e
341 [aglicona+71]- foi identificado como apigenina-8-C-deoxosídeo e o pico 11
com a m/z 577 e fragmento 413 [M-H-146-18]-, resíduo de ramnose e agua, 457
[M-H-120]- e 311 [aglicona+41]- sendo proposta a estrutura da isovitexina-2ramnosídeo (FARAG et al., 2016; IBRAHIM et al., 2015).
Figura 16- Espectro de massa da vicenina-2 (A); apigenina-8-C-deoxosídeo (B)
e isovitexina-2-ramnosídeo (C) identificada por LC-ESI-MS em frutos de
maracujá-alho.

A

B

C

Outros compostos minoritários identificados estão apresentados na tabela
5 e seus respectivos espectros de massa encontram-se em anexo (Anexo II).
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3.7. Identificação de Proantocianidinas
Para comprovar a presença de PA’s que foram identificadas no maracujá
P. tenuifila (Tabela 5 e Figura 10) e tentar elucidar a sua composição foi utilizado
o método de catálise ácida na presença do fluroglucinol. As PA’s são
despolimerizadas sob aquecimento e na presença do ácido ascóbico e
fluroglucinol levando a clivagem das ligações interflavan. As unidades terminais
são liberadas como os flavan-3-ols correspondentes e as unidades extensoras
reagem com fluroglucinol gerando um aduto estável (KARONEN et al., 2007).
O cromatograma obtido por CLAE-DAD (λ=280 nm) do maracujá-alho (P.
tenuifila Killip) é apresentado na figura 17. Foram identificados sete compostos
que estão descritos na Tabela 6. A análise do resultado corrobora com a
identificação dos flavonoides previamente realizada (Tabela 5 e Figura 10),
indicando a presença de adutos de epigalocatequina (Tabela 6) com m/z 429
(Pico 1, TR 6,7 min; Pico 2, TR 7,5 min) e (epi)catequina com m/z 412 (Pico 4,
TR: 11,4 min; Pico 6, TR 20,8 min e Pico 7, TR 24,1 min) como monômeros
constituintes das PA’s encontradas na P. tenuifila Killip. O Pico número 3 (Tabela
6; m/z: 305; TR: 9,4 min) foi identificado como (epi)galocatequina, o qual também
foi detectado na caracterização dos flavonoides da P. tenuifila Killip presente
como monômero. Não foi observado monômeros de (epi)catequina no maracujá
analisado (Tabela 5). A presença do pico 5 (Tabela 6; m/z 288, TR: 14,3 min)
após a catalise ácida da P. tenuifila, tentativamente identificado como
(epi)catequina, sugere esse monômero como unidade terminal de uma das PAs
presentes. É possível que este seja constituinte do dímero de procianidina
identificado na amostra (Tabela 5, composto 10).
Os respectivos espectros de massa dos picos identificados encontram-se
no anexo III.
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Tabela 6- Identificação de PAs de frutos de marucujá (Passiflora tenuifila Killip)
por LC-ESI-MS através do método de catálise ácida na presença de fluroglucinol.
Número
1

Estrutura proposta
Aduto (epi)galocatequina
pico #1

TR
6,7

UVmax
236

M-H
429
(428,68)

2

Aduto (epi)galocatequina
pico #2

7,5

236/270

429
(428,65)

3

(Epi)gallocatequina

9,4

236

305
(304,51)

4

Aduto (epi)catequina
pico #1

11,4

236/280

412,68

5

(Epi)catequina

14,3

242/278

288,46

6

Aduto (epi)catequina
pico #2
Aduto (epi)catequina
pico #3

20,8

244/278

412,72

24,1

278

412,72

7

MS2
303 (302,50);
261 (260,35);
177 (176,21)
303 (302,47);
261 (260,42);
177 (176,22)
287 (286,20);
219 (218,28);
178 (178,20)
287 (286,47);
261 (260,41);
175 (174,20)
245 (244,33);
205 (204,22);
179 (178,17)
287 (286,48);
175 (174,68)
287 (286,56);
261 (260,33);
175 (174,24)
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Figura 17- Identificação de PA’s pelo método de Fluroglucinólises, cromatograma obtido por CLAE-DAD (λ=280 nm) do maracujáalho (Passiflora tenuifila Killip) (A) e ampliação do tempo 6,5 à 24,5 min (B).
2

5

1

7

6

3
fluroglucinol

ácido ascórbico

A

Ampliação 6.5- 24.5 min

B

4
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3.8. Quantificação de flavonoides e ácido fenólico de frutos de
maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip)
A Tabela 7 apresenta a concentração de flavonoides no maracujá-alho
(Passiflora tenuifila Killip) nos estádios verde e maduros dos três lotes
analisados.
As flavonas representaram 12% dos compostos fenólicos no material
liofilizado (87,98 mg/100g b.s.) destes, 69,05mg/100g b.s. e 12,70 mg/100g b.s.
de luteolina total e apigenina total, respectivamente (Figura 19).
As proantocianidinas e seu monômero foram os compostos majoritários
na FM, mostrou uma elevada concentração que correspondeu a 85% dos
compostos identificados no maracujá-alho liofilizado (Figura 18), resultado
semelhante observado para os lotes coletados nos diferentes períodos, seguido
pela luteolina com 7 à 10%.
Embora para espécies comerciais de passifloras não tenham sido
reportadas a presença de taninos conjugados, há relatos na literatura para
espécies silvestres. O extrato hidroetanólico da P. coccínea apresentou dímeros
de procianidina do tipo B1 e trímeros de procianidina e propelargonidina, sendo
este último constituído de epiafzelequina. Enquanto para P. tarminiana foi
identificado dímeros de epiazfelequina-epicatequina e procianidina tipo B1,
assim como no presente estudo para o maracujá-alho (BRAVO et al., 2017;
FARAG et al., 2016; SAKALEM, NEGRI, & TABACH, 2012).
A P. mollissima L. também apresentou como compostos majoritários os
flava-3-ol (epicatequina, catequina e epiafzelequina) e seus dímeros e trímeros
(proantocianidinas) sendo encontrado 276,7 mg/100g b.u. de proantocianidinas
(VASCO, 2009), valor próximo aos encontrados para os lotes analisados do
maracujá-alho com teores que variaram entre 244 e 374 mg/ b.u. (Tabela 6).
Por fim, assim como nos lotes de maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip)
in natura analisados (Tabela 7), foram quantificados para a polpa da Passiflora
setacea as flavonas isoorientina e isovitexina. Essa espécie apresentou ainda
conteúdo majoritário do monômero epicatequina com aproximadamente três
vezes maior que o conteúdo total de flavonas (SANCHEZ et al., 2020).
O elevado teor de proantocianidinas merece destaque devido aos efeitos
biológicos já reportados como elevada capacidade antioxidante, anti70

inflamatório, anti-tumoral, indicando o potencial efeito biológico do consumo de
maracujá P. tenuifila Killip (PACKER; RIMBACH; VIRGILI, 1999; WANG et al.,
2013; SAWYER et al., 2017; ZHANG et al., 2017).
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Tabela 7- Quantificação de flavonoides e ácido fenólico de frutos maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) in natura, resultado expresso em mg/100g b.u.

Compostos

Lote 1*

Lote 2**

Lote 3***

Verde

Maduro

Verde

Maduro

Verde

Maduro

Luteolina-6-C-glucosil-2”-O-ramnosídeo

1,45±0,06

1,44±0,05

2,06±0,12

2,00±0,13

2,17±0,32

2,82±0,14

Isoorientina (Luteolina-6-C-hexosídeo)

0,44±0,08

0,30±0,12

0,52±0,01

0,75±0,18

1,21±0,59

1,13±0,59

19,68±0,77

18,88±0,60

30,11±1,42

28,04±1,64

23,57±2,67

30,01±0,79

Diosmetina (Luteolina-metil-éter)

2,87±0,27

1,86±0,13

2,90±0,11

3,77±0,40

3,26±0,13

3,99±0,48

Dimetoxiluteolina

1,92±0,71

1,64±1,43

1,69±0,08

2,32±1,91

1,80±0,80

2,19±1,11

Isovitexina-2-O-rhamnosídeo

2,98±0,22

3,10±0,05

3,08±0,15

5,64±7,91

3,69±0,33

5,25±0,37

Apigenina-8-C-deoxihexosídeo

0,96±0,04

0,98±0,03

1,49±0,07

0,86±0,04

1,08±0,15

1,43±0,11

Vicenina-2

2,88±0,17

3,24±0,09

14,05±19,06

4,57±0,68

3,55±0,17

4,45±0,34

Luteolina

Luteolina-8-C-6″deoxi-3″-hexulosídeo-2″-Oramnosídeo

Apigenina

Proantocianidinas e monômeros
Dímero de Procianidina
Dímero de Procianidina (EpicatequinaEpiafzelequina)

243,63±14,14 167,31±3,68 212,79±9,15 214,88±21,95 136,17±8,22 180,68±39,29
93,50±11,55

116,65±2,17 140,38±6,15 148,10±20,86

99,78±7,99

141,61±26,83

Dímero de Procianidina digalato (tipo A)

6,97±0,89

6,06±0,13

9,35±0,33

11,33±0,92

8,95±0,42

10,55±2,32

(+)-Galocatequina

4,65±0,23

5,34±0,31

5,00±0,20

8,73±0,47

22,72±2,76

25,82±7,36
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Continuação da Tabela 7
Taxifolina
Dihidroquercetina

4,47±1,21

5,55±1,68

7,03±0,26

6,97±2,15

4,85±1,36

6,75±2,48

Taxifolina-7-O-glucosídeo

0,34±0,05

0,42±0,06

0,81±0,07

0,50±0,09

0,55±0,05

1,13±0,12

5-hidroxi-3,4′7 trimethoxi-flavona

0,99±0,08

0,65±0,07

0,96±0,03

1,36±0,19

0,04±0,006

0,22±0,13

Pinocembrina glucuronídeo

2,02±0,12

2,20±0,20

2,19±0,07

2,40±0,14

2,28±0,24

3,11±0,08

Ácido cafeoilquínico

0,73±0,08

0,66±0,25

0,75±0,02

2,22±0,30

1,19±0,19

1,10±0,47

Proantocianidinas total

348,7

295,4

367,5

383,0

267,6

358,7

Luteolina total

26,36

24,12

37,29

36,87

32,00

40,14

Apigenina total

6,82

7,32

18,62

11,08

8,33

11,14

Taxifolin total

4,81

5,97

7,84

7,47

5,41

7,88

Outros

3,74

3,51

3,90

5,98

3,51

4,43

Outros

Colheita: * agosto/16; **dezembro/16; ***maio/17
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Figura 18 - Participação dos flavonoides quantificados
hidrometanólico de maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip).

no

extrato
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Figura 19 - Concentração (mg/100g b.s.) dos flavonoides presentes no extrato
hidrometanólico de maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip).
5-hydroxy-3,4′7 trimethoxy-flavone

0,15

Isoorientina (Luteolin-6-C-hexoside)

1,29

Vicenin-2

1,54

Taxifolin-7-O-glucoside

2,78

Apigenin-8-C-deoxyhexoside

2,78

Procyanidin dimer digallate (A-type)

4,24

Dimethoxyluteolin

4,27

Luteolin-6-C-glucosyl-2”-O-rhamnoside

5,13

Caffeoylquinic Acid

5,30

Pinocembrin glucuronide

6,92

Diosmetin (Luteolin-methyl-ether)

8,35

Isovitexin-2-O-rhamnoside

8,38

Dihydroquercetin

11,89

Luteolin-8-C-6″deoxy-3″-hexuloside-2″-Orhamnoside

50,00

(+)-Gallocatechin

51,97

Procyanidin dimer (Epicatechin-Epiafzelechin)
Procyanidin dimer

244,64
325,47

3.9. Análise de componente principal do perfil de compostos fenólicos
da P. tenuifila Killip nos dois estádios de maturação analisados
A análise de componente principal foi realizada para comparar o perfil de
flavonoides dos frutos no estádio verde e maduro dos três lotes analisados.
Observa-se que a Análise de componentes principais (em inglês, Principal
Component Analysis –PCA) corrobora com resultados anteriores mostrando
pouca diferença entre os frutos verdes e maduros do mesmo lote, visto que tanto
para o segundo como para o terceiro lote as regiões referentes a cada estádio
se encontram enquanto os frutos verdes e maduros do primeiro lote
apresentaram suas regiões próximas. No entanto, verifica-se pequena variação
entre os lotes que pode estar associada a influência das condições climáticas
sobre a produção de compostos fenólicos nas plantas.
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A PCA revelou que os dois eixos respondem mais de 60% (39,8 e 21,6%,
PC1 e PC2, respectivamente) das diferenças encontradas (Figura 20). O lote
três correlacionou com maiores teores de isoorientina e galocatequina (Figura
21), enquanto os frutos maduros do lote 1 apresentaram maiores teores de
flavonas metiladas (5-hidroxi-3,4'7-trimetoxi-flavona e dimetoxiluteolina).

Figura 20– Componente principal 1 versus Componente principal 2 dos
flavonoides de diferentes lotes e respectivos estádios de maturação do fruto de
maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) in natura. Lotes 1, 2 e 3 coletados em
agosto/2016, dezembro/2016 e maio/2017, respectivamente. Maracujá verde (V)
e maduro (M).
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Figura 21– Agrupamento dos compostos fenólicos com base na análise dos
componentes principais de diferentes lotes e respectivos estádios de maturação
do fruto de maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) in natura. Lotes 1, 2 e 3
coletados em agosto/2016, dezembro/2016 e maio/2017, respectivamente.
Maracujá verde (V) e maduro (M).

Gallocatequina

Isoorietina

Dimetoxiluteolina

5-hidroxi-3,4´7 trimetoxi-flavona
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4. CONCLUSÕES

O maracujá-alho (Passiflora tenuifila Killip) consumido tanto nos estádios
verde e maduro, são caracterizados por expressivo potencial antioxidante e
elevado conteúdo de fenólicos totais quando comparados com outras espécies
de passiflora, sendo constituído majoritariamente de proantocianidinas e
flavonas, principalmente luteolina C-glicosiladas, não apresentando diferenças
entre os dois estádios.
O maracujá-alho foi considerando fonte em fibras alimentares, sendo
majoritariamente constituída por fibra insolúvel, não observando diferença entre
frutos do estádio verde e maduro. O teor de aminas bioativas foi elevada quando
comparado à outras frutas tropicais e próximo do teor do maracujá azedo
amarelo (P. edulis Sims), espécie de passiflora com maior apelo comercial.
Observou-se variação no conteúdo de ácidos orgânicos e açúcares
solúveis entre os frutos do mesmo estádio dos diferentes lotes avaliados,
podendo estar associado as condições climáticas de cultivo, contudo, frutos do
mesmo lote apresentaram valores próximos.
Assim, frente ao perfil de flavonoides e composição centesimal, ambos os
estádios de maturação do fruto fornecem o mesmo aporte de flavonoides,
podendo ser recomendado seu consumo após pleno desenvolvimento do fruto.
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EFEITO DO CONSUMO DE Passiflora tenuifila Killip EM INDIVÍDUOS
EUTRÓFICOS E OBESOS E PERFIL DOS METABÓLITOS DE FENÓLICOS
EXCRETADOS
1. INTRODUÇÃO
A Passiflora tenuifila Killip é uma espécie nativa de maracujá encontrada
na mata atlântica e cerrado brasileiro (CERVI, 1997; BRAGA et al., 2005;
BOTANICAL GARDEN OF RIO DE JANEIRO, 2019). A caracterização dos
compostos bioativos realizada inicialmente indicou que o fruto possui flavonoides
da classe flavona C-glicosilada e principalmente flavan-3-ol e seus polímeros
também conhecidos como proantocianidinas (PAs), sendo esta última classe
incomum nas demais espécies de maracujá (SAKALEM; NEGRI; TABACH,
2012; FARAG et al., 2016).
Dos flavonoides identificados na P. tenuifila Killip, é sabido que as
flavonas C-glicosiladas apresentam efeito antioxidante, hipocolesterolêmico e
capacidade de modular a microbiota intestinal (CAZARIN et al., 2015; WONG et
al., 2017). Enquanto que, os flavan-3-ol tem reconhecido papel cardioprotetor
(NUNES et al., 2016).
Os mecanismos de ação desses compostos fenólicos não estão
totalmente estabelecidos, assim como o seu metabolismo em humanos.
Recentes trabalhos indicam que a microbiota intestinal apresenta relevante papel
no aumento da biodisponibilidade desses compostos (CARDONA et al., 2013;
MUROTA; NAKAMURA; UEHARA, 2018).
O efeito da fibras da casca do maracujá (Passiflora edulis Sims) sobre o
metabolismo lipídico e glicídico é reconhecido (MACAGNAN et al., 2015;
MARQUES et al., 2016; GOSS et al., 2018) entretanto, poucos estudos abordam
o potencial biológico do consumo integral do fruto de maracujá em modelos in
vivo.
Sabe-se também que a microbiota intestinal pode ser alterada pela
obesidade e/ou outras comorbidades, somado a isso, a obesidade leva a
alterações morfofisiológicas no trato gastrointestinal que podem gerar alteração
na absorção e metabolização de compostos bioativos (BLOUIN; WARREN,
1999a; MALLMANN, 2012).

91

Contudo, estudos que avaliam a absorção dos compostos fenólicos em
seres humanos focam principalmente em indivíduos com peso adequado e
pouco sabe-se a respeito da influência da obesidade sobre a biodisponibilidade
desses compostos.
Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do consumo
integral de um maracujá nativo brasileiro (P. tenuifila Killip) em indivíduos
eutróficos e obesos além de comparar o perfil de excreção dos metabólitos
oriundos dos compostos fenólicos na urina. Vale destacar que esse é o primeiro
trabalho acerca do potencial biológico da P. tenuifila Killip em modelo
experimental com humanos.
1.1. Obesidade e as alterações morfofuncionais que afetam a absorção
A obesidade é resultante do desequilíbrio entre a ingestão e o gasto
energético que pode eventualmente gerar um excesso no armazenamento de
energia na forma de gordura (LOIS; KUMAR, 2009). Esse acúmulo de energia
ocorre por meio da hipertrofia e/ou hiperplasia dos adipócitos, a primeira,
resultante de proliferação e subsequente diferenciação de pré-adipócitos,
enquanto a segunda, pelo excessivo armazenamento de lipídios intracelular
frequentemente visto no tecido adiposo (SIRIWARDHANA et al., 2013).
O Excesso de peso está associado a um conjunto de distúrbios
aterogênicos que compõem a síndrome metabólica (SM) essa, por sua vez, é
considerada

uma

condição

progressiva

para

o

desenvolvimento

de

comorbidades como a diabetes, doenças cardiovasculares e câncer (LOIS;
KUMAR, 2009; ARNOLD et al., 2016).
Além do baixo grau de inflamação, a obesidade leva a alterações
morfofisiológicas que podem levar a alteração na absorção e metabolização de
compostos

bioativos.

A

literatura

aponta

diferenças

nos

parâmetros

farmacocinéticos entre obesos e eutróficos como no volume de distribuição (Vd)
e no clearance (CL) além de alterações no metabolismo de enzimas fase I e II
(BLOUIN; WARREN, 1999b; MALLMANN, 2012). As alterações na composição
corporal, do fluxo sanguíneo local e da concentração de proteínas plasmáticas
são apontados como os responsáveis pelas alterações na farmacocinética
desses indivíduos. Os obesos apresentam maior proporção de massa gorda se
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comparado aos indivíduos saudáveis, com mesma idade, gênero e altura. Além
disso, alteração na composição corporal também leva a alteração no fluxo
sanguíneo, pois com aumento da massa adiposa, observa-se diminuição do
fluxo (CHEYMOL, 2000).
Também pode ser observada alterações na permeabilidade intestinal,
principalmente para moléculas com maior peso molecular que utilizam o
transporte paracelular. O aumento da permeabilidade no intestino em obesos
pode estar ligado à alteração na microbiota intestinal. A disbiose pode aumentar
a produção de endotoxinas e causar prejuízo na modulação do sistema
endocanabinóide intestinal que por sua vez modula a permeabilidade. Em ambos
os casos, a concentração de lipopolissacarídeos (LPS) plasmático aumenta, o
que reduz a expressão de proteínas responsáveis pelo funcionamento das tight
junctions entre os enterócitos e, consequentemente, aumenta a permeabilidade
paracelular (TEIXEIRA et al., 2012).
Foi observado que uma proteína de 47 KDa conhecida como zonulina,
participa do controle da permeabilidade intestinal (FASANO et al., 2000;
MORENO-NAVARRETE et al., 2012). A concentração plasmática de zonulina é
considerada como um marcador importante da permeabilidade intestinal
(FASANO et al., 2000; SAPONE et al., 2006).
Essa proteína interage com receptores específicos na membrana
plasmática dos enterócitos, o EGFR (zonulin transactivates epidermal grouwth
fator receptor) através do PAR-2. Quando ativada a via da zonulina por meio de
cascata dependente de proteína quinase C-α, ocorre a fosforilação das proteínas
alvos como a zonulina occludens-1 e a miosina 1C além da polimerização de
actina G e F. Esse quadro leva a um rearranjo dos filamentos de actina e
consequentemente afrouxamento das tight junctions (FASANO et al., 1995,
2000; WANG et al., 2000; FASANO, 2012).
Nesse contexto o aumento da concentração de zonulina plasmática está
associado com o aumento da permeabilidade intestinal. Em um estudo que
propôs correlacionar fatores de risco para síndrome metabólica e a
permeabilidade intestinal, observou-se associação significativa e positiva entre
os níveis de zonulina e IMC e marcadores bioquímicos como insulina em jejum
e resistência à insulina (HOMA-IR), triglicerídeos e AST (KIM et al., 2018),
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reforçando a ideia que a obesidade leva ao aumento da permeabilidade à
macromoléculas.
1.2. Metabolismo de compostos fenólicos e influência da microbiota
intestinal na biodisponibilidade
Em geral, o metabolismo dos compostos fenólicos segue uma via comum
no trato gastrointestinal. A digestão de uma pequena porção dos fenólicos pode
ter início na boca. Enzimas β-glucosidases presentes no epitélio oral e nos dutos
salivares bem como a própria microbiota oral tem papel na clivagem de
flavonoides glicosilados (MALLERY et al., 2011; HAN et al., 2019). Sob a
condição ácida no estômago, os flavonoides podem ser hidrolisados
quimicamente, liberando as agliconas que podem ser quebradas gerando
aldeídos ou ácidos fenólicos (HE et al., 2009; HAN et al., 2019). Estudos
reportam ainda que no estômago pode ocorrer a absorção (FANG, 2014; ATNIP
et al., 2017; HAN et al., 2019).
O intestino é o segmento em que a maior parte dos compostos são
absorvidos. As células epiteliais intestinais expressam múltiplos transportadores
que facilitam o transporte do lúmen aos vasos sanguíneos (HAN et al., 2019).
Transportadores de hexoses sodio-dependente (SGLT-1), transportadores de
glicose/frutose (GLUT2 e GLUT5), os transportadores de cassete de ligação de
ATP

(MRPs,

MDR1,

P-gp

e

BCRP)

além

dos

transportadores

de

monocarboxilatos estão associados ao transporte de flavonoides (TOMÁSBARBERÁN; GIL-IZQUIERDO; MORENO, 2009; FANG et al., 2019; HAN et al.,
2019).
Os compostos fenólicos podem ser absorvidos no intestino delgado
dependendo da sua estrutura, ligação ou não com açúcares e de sua
solubilidade (DONOVAN et al., 2006; TOMÁS-BARBERÁN; GIL-IZQUIERDO;
MORENO, 2009). Estruturas mais simples como os ácidos hidroxicinâmicos,
quando estão em sua forma livre, são absorvidos no intestino delgado através
de transportadores de ácidos monocarboxílicos, porém quando esterificados, há
prejuízo na absorção sendo metabolizado principalmente pela microbiota
intestinal. Os flavonoides em sua forma livre (agliconas) podem ser absorvidos
por difusão passiva (Figura 1) (DONOVAN et al., 2006).
94

Porém grande parte dos flavonoides da dieta estão ligados à açúcares.
Nesse caso, devem ser hidrolisados antes que ocorra sua absorção. Existem
fortes evidências científicas que indicam a deglicosilação como uma etapa
crucial na absorção dos flavonoides glicosilados (NÉMETH et al., 2003; SUZUKI;
HARA, 2011; DUEÑAS et al., 2013; XIAO et al., 2016).
A clivagem com a subsequente liberação da aglicona pode ser resultado
de β-glucosidases endógenas presentes no intestino delgado. A lactase-florizina
hidrolase (LFH) está presente nas células epiteliais da borda em escova do
intestino delgado e apresenta ampla especificidade para flavonoides βglicosilados. Em outra via, os flavonoides-O-β-glicosilados são transportados
para o interior dos enterócitos onde são clivados através de β-glucosidases
citossólica (BGC) (DONOVAN et al., 2006; DEL RIO et al., 2013).
A contribuição de cada via para a absorção de flavonoides é relativa e
pode depender da posição, quantidade e ou tipo de açúcares ligados. Por
exemplo, a quercetina-3-glicosideo não é clivada pelas β-glucosidases
citossólica assim como moléculas maiores, como a quercetina-3,4-Odiglucosídeo que interagem mal com o transportador de açúcar. A quercetina-4glicosideo, por outro lado, é substrato para ambas as vias enquanto a rutina
(quercetina 3-rutinosideo) não é clivada pelas β-glucosidases precisando ser
metabolizada pela microbiota intestinal (GEE et al., 2000; DAY et al., 2003;
DONOVAN et al., 2006; JAGANATH et al., 2006; PORTO et al., 2014). Por fim,
há grande variação na ação de β-glucosidases entre os indivíduos, o que pode
gerar maior ou menor eficiência na absorção dos compostos fenólicos (NÉMETH
et al., 2003).

95

Figura 1- Mecanismo proposto de absorção e metabolismo de flavonoides no intestino delgado.

FONTE: Próprio autor, utilizando banco de ilustrações Smart Servier Medical Art
LEGENDA – Flav: Flavonóides; Flav-glic: Flavonoides-glucosilados; Gluc: glucuronidado; Met: metilado; Sult: sulfatado; LFH: lactase-florizina
hidrolase; BGC: β-glucosidases citossólica; SLGT1: sodium-glucose transport proteins-1; GLUT1/5: glucose transporter-1/-5; UGT: uridine-5’diphosphate glucuronosyl transferase; SULT: sulfotransferase; COMT: catechol-O-methyltransferase.
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Ainda no citosol dos enterócitos as agliconas passam por metabolismo de
fase II, onde esses compostos são sulfatados, glucuronidados e/ou metilados
por

meio

da

ação

das

sulfotransferases

(SULTs),

uridina-5’-difosfato

glucuronosiltransferases (UGT) e catecol-O-metiltransferases (COMTs). Em
seguida pode haver um efluxo desses compostos novamente para a o lúmen
intestinal através dos mesmos sistemas de transportadores supracitados ou os
metabólitos são transportados pela veia mesentérica até o fígado onde estão
sujeitos à nova metabolização de fase II (DONOVAN et al., 2006; TOMÁSBARBERÁN; GIL-IZQUIERDO; MORENO, 2009; DEL RIO et al., 2013).
Existe crescente percepção que os metabólitos nos hepatócitos podem
ser re-glucuronidados em uma diferente posição ou sulfatados (DONOVAN et
al., 2006). Como resultado os metabólitos, então, podem entrar na corrente
sanguínea e serem distribuídos aos tecidos.
Os metabólitos de compostos fenólicos são tratados no organismos como
xenobióticos, desta forma, não podem ser acumulados nos tecidos e em vez
disso, são rapidamente removidos através da filtração renal ou excreção na bile
(DONOVAN et al., 2006; CROZIER; DEL RIO; CLIFFORD, 2010a; DEL RIO et
al., 2013).
Quando secretados na bile, os metabólitos sofrem a recirculação enterohepática. Eles são secretados no duodeno onde estão sujeitos ao metabolismo
da microbiota intestinal, podendo ser reabsorvidos pelas células intestinais
principalmente do intestino grosso (SUZUKI; HARA, 2011). Este processo
permite um longo contato dos polifenóis e seus metabólitos aos seus sítios de
ação (TOMÁS-BARBERÁN; GIL-IZQUIERDO; MORENO, 2009).
O maior percentual dos flavonoides ingeridos na dieta atinge o intestino
grosso, visto que a taxa de absorção desses compostos no intestino delgado é
geralmente baixa. A quercetina é um dos compostos mais utilizados para avaliar
o metabolismo dos flavonoides. Em um estudo onde foram administrados
quercetina por via oral (10 mg/kg de peso) em ratos, observaram que
aproximadamente 93% do composto ingerido alcançava o intestino grosso
(CHEN et al., 2005). Nesse local, os compostos fenólicos ficam disponíveis à
metabolização pela microbiota intestinal a qual possui elevados níveis de βglucosidases e β-glucoronidases (SUZUKI; HARA, 2011).
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Como anteriormente apontado, as espécies de maracujá apresentam
majoritariamente flavonas do tipo C-glicosiladas (XIAO et al., 2016), as quais não
são substratos para as glucosidades da borda em escova (LPH) e citossólicas
(BGC), outra exceção é o metabolismo de flavan-3-ol e seus polímeros também
conhecidos por proantocianidinas (PAs). Para essas duas classes será dado
maior destaque a seguir.
1.3. Metabolismo das Flavonas-C-glicosiladas
A maioria dos flavonoides presentes nos alimentos existe principalmente
como O-glicosideos ainda assim, flavonoides-C-glicosilados representa um
grupo de compostos disseminados Em uma variedade de plantas. A quebra da
ligação C-glicosídica é muito difícil por métodos químicos e enzimáticos, no
entanto, é apontado na literatura que as bactérias intestinais podem clivar essa
ligação (XIAO et al., 2016).
Diante disso, flavonas-C-glicosiladas como orientina, homoorientina,
vitexina, isovitexina, comum nas espécies de passifloras, são poucos absorvidas
no trato gastrointestinal. Essas flavonas são deglicosiladas e suas agliconas são
degradadas à metabólitos menores, podendo então serem absorvidos (XIAO et
al., 2016).
Em um trabalho onde avaliaram o metabolismo de flavonas-C-glicosiladas
oriundas de folhas de bambu, foi administrado extrato contendo quatro flavonasC-glicosiladas (1g/kg de peso) à ratos, via gavagem. Não foram detectados os
compostos precursores na urina e plasma, muito embora, metabólitos oriundos
do metabolismo da microbiota como floroglucinol, ácido hidrocafeico e clorético
foram encontrados no trato gastrintestinal e nas fezes, indicando que a
metabolização desses compostos pela microbiota pode ser resumida em
deglicosilação e abertura do anel heterocíclico C (Figura 2) (ZHANG et al., 2007).
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Figura 2 - Via proposta do metabolismo de homorientina.

Fonte: Adaptado de Zhang et al., 2007.
Alguns flavonoides-C-glicosilados sugerem que a deglicosilação parece
não ser um pré-requisito para a absorção. A aspalatina e a notofagina,
dihidrochalconas C-glicosiladas, foram encontradas em sua forma metilada e
glucuronidada na urina e plasma de voluntários que consumiram chás com
elevadas concentrações desses compostos (STALMACH et al., 2009).
Diferente do que ocorre com grande parte das flavonas com apenas uma
C-glicosilação, as flavonas C-multiglicosiladas podem ser absorvidas sem
metabolização no intestino, no entanto estão susceptíveis à circulação enterohepática (XIAO et al., 2016). Em um estudo comparativo entre a absorção da
apigenina-8-C-glucosideo-2-O-xilosideo e sua aglicona (apigenina), verificou no
sangue portal a apigenina e a sua forma glucuronidada, enquanto a apigeninadi-glucosideo foi encontrada sem alteração de fase II. Ao analisar a bile foi
possível confirmar que a apigenina di-glucosideo chegou ao fígado inalterada,
mas retornou ao intestino através da circulação entero-hepática para reabsorção
no íleo (ANGELINO et al., 2013).
Além de quantidade de açúcares ligados, observa-se que a posição de
ligação também influência. Uma cultura de Eubacterium cellulosolvens,
encontrada no intestino humano, foi incubada com flavonas-6-C-glicosiladas
(luteolina e apigenina-6-C-glicosideo) e flavonas-8-C-glicosiladas (luteolina e
apigenina-8-C-glicosideo).

Somente

as

flavonas-6-C-glicosideo

foram

convertidas às suas agliconas, indicando que a posição de ligação C6,
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caracterizada por dois grupos hidroxila próximos, parece ser essencial para
deglicosilação, ao menos para algumas espécies de bactérias (BRAUNE;
BLAUT, 2012).
1.4. Metabolismo de Flavan-3-ol e das proantocianidinas
Proantocianidinas

(PAs),

também

conhecidas

como

taninos

condensados, são oligômeros ou polímeros de flavan-3-ol ligados através de
ligações interflavanas. As PAs do tipo-B estão ligadas pelos carbonos C4→C8
ou C4→C6, enquanto as do tipo-A contém uma ligação éter adicional entre
C2→O-C7 ou C2→O-C5 (Figura 3). O tamanho molecular das PAs é conhecido
como degrau de polimerização (DP) sendo chamados de monômeros (DP1),
dímeros (DP2), trímeros (DP3) e tetrâmeros (DP4). São considerados
oligômeros, PAs com DP entre 2 e 4 e oligômeros com DP >4. A estrutura de
uma PAs é composta por uma unidade terminal e todas as unidades acima são
conhecidas como unidades de extensão. Para fins de nomenclatura, PAs
compostas exclusivamente por +(-) catequina e +(-) epicatequina são chamadas
de procianidinas. Quando há afzelequina e galocatequina são conhecidas como
propelargonidinas e prodelfinidinas, respectivamente (OU; GU, 2014; PRASAIN;
BARNES, 2014).
As PAs devem estar livres da matriz celular e solubilizada em fase aquosa
para ser bioacessíveis. Ainda não está claro a influência da digestão gástrica
sobre as PAs. Alguns autores afirmam que as PAs são decompostas sob pH
ácido do estomago (PRASAIN; BARNES, 2014), porém, ao menos para os
oligômeros (DP 2-4) estudos apontam estabilidade.
O primeiro trabalho que avaliou a absorção, distribuição, metabolização e
excreção (ADME) utilizando PA do tipo-B marcada com Carbono 14
administraram por via oral duas concentrações, 21 e 10,5 mg/kg de peso em
ratos Wistar. Foram detectados metabólitos no plasma após 30 minutos do
consumo, sugerindo que o dímero foi absorvido no estômago ou no intestino
delgado, provavelmente na sua forma intacta (STOUPI et al., 2010a).
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Monômeros

Figura 3 - Estrutura dos principais flavan-3-ol, dímeros e trímero de PAs.

catequina

afzelequina

epicatequina

galocatequina

Unidade de
extensão

Dímeros

Unidade
terminal
Procianidina B2
Procianidina A2
Epicatequina-(4β→8)-epicatequina Epicatequina-(4β→8, 2β→O→7)-epicatequina

Propelargonidina Tipo A
epiafzelequina-(4β→8, 2β→O→7)-afzelequina

Trímero

Prodelfinidina B3
Galocatequina-(4β→8)-catequina

Procianidina tipo A
epicatequina -(4β→8, 2β→O→7)- epicatequina (4β→8)- epicatequina

Fonte: Adaptado de Ou & Gu (2014).
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Outros estudos in vitro e in vivo corroboram com o fato que oligômeros
com DP <5 podem ser absorvidos. Dímeros, trímeros e tetrâmeros de PAs do
tipo-A foram transportados através de camada de células Caco-2, contudo, em
pequenas taxas, entre 0,6; 0,4 e 0,2%, respectivamente (OU et al., 2012).
Também foi detectado PA do tipo-B no plasma humano após 30 minutos de
consumo de 0,37g de cacau/kg de peso. A concentração alcançou seu valor
máximo 120 minutos após ingestão, diminuindo até o nível basal após 6 horas
do consumo (HOLT et al., 2002).
Independente da absorção ou não no trato gastrointestinal, é bem aceito
que a maior parte das PAs atingem o intestino grosso onde são metabolizados
e degradados aos seus respectivos monômeros, ou ácidos fenólicos através da
ação da microbiota (OU; GU, 2014).
Diferente dos polímeros, os monômeros de flavan-3-ol apresentam
elevada absorção na porção alta do trato gastrointestinal. Um trabalho recente
onde oito homens ingeriram 207 µmol de (-)-epicatequina marcada, detectaram
12 metabólitos entre epicatequina sulfatada, glucuronidada e/ou metilada no
plasma alcançando pico de concentração máximo após 60 minutos. A
epicatequina-3-glucoronideo representou 30% dos metabólitos absorvidos
seguida por 3-metil-epicatequina-7-sulfato (20%) e epicatequina-3-sulfato (15%).
Esse grupo de metabólitos direto da epicatequina foram excretados ao longo das
primeiras 24 horas na urina, correspondendo a aproximadamente 20% (40,6
µmol) de toda a epicatequina ingerida (OTTAVIANI et al., 2016).
Os monômeros ao alcançar o colón também podem ser metabolizados
pelas bactérias intestinais. Os principais produtos, assim como para as PAs são
metabólitos resultantes da fissão do anel no carbono 5 (RFA-C5) como as 5-4hidroxifenil-ᵞ-valerolactonas e ácidos-ᵞ-hidroxivaléricos. Estes podem ser
encontrados no plasma nas suas formas glucuronidadas, sulfatadas e/ou
metiladas (OTTAVIANI et al., 2016; BORGES et al., 2018).
Devido ao maior tempo necessário para ação da microbiota, os
metabólitos RFA-C5 levam maior tempo para alcançar a concentração máxima
no plasma (Tmax), aproximadamente 6 horas, seis vezes mais que os metabólitos
de epicatequina de fase II. Eles também encontram-se maior tempo circulando.
Enquanto metabólitos da epicatequina de fase II não foram encontrados após 24
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horas da ingestão, os RFA-5C foram detectados na urina entre 0 e 48 horas após
o consumo (OTTAVIANI et al., 2016).
Outro grupo de metabólitos oriundo da ação da microbiota são os
derivados fissão do anel da cadeia lateral do carbono 3 e 1 (RFL-C3/1), são
encontrados principalmente na forma ácido 3-(3′-hidroxifenil) hidracrílico e os
derivados de ácidos benzóicos, ácido hipúrico e ácido 3′-hidroxihipúrico. Esse
grupo são detectados na urina entre 0 e 48 horas após o consumo, com maiores
concentrações entre as 12 e 48 horas, compreendendo 28% (57,7 µmol) de toda
a epicatequina marcada ingerida (OTTAVIANI et al., 2016).
1.5. A ação da microbiota sobre o metabolismo de compostos fenólicos
Como apontado anteriormente a microbiota intestinal é fundamental para
a metabolização de várias classes de polifenóis, principalmente de flavonas Cglicosiladas e PAs. Estima-se que apenas entre 5 a 10% dos polifenóis são
absorvidos diretamente no intestino delgado (CARDONA et al., 2013; MUROTA;
NAKAMURA; UEHARA, 2018).
Chega no cólon flavonoides glicosilados não metabolizados bem como
metabólitos conjugados que voltaram ao lúmen intestinal a partir do efluxo que
ocorre nos enterócitos ou eliminados com a bile, esses compostos são então
metabolizados pela microbiota resultando na liberação da aglicona ou são
severamente metabolizados levando a produção de ácidos aromáticos ou, no
caso dos metabólitos oriundo da recirculação entero-hepática, podem ser
desconjugados e regenerados antes de serem reabsorvidos (CARDONA et al.,
2013; MARÍN et al., 2015).
A microbiota contém vários tipos de enzimas capazes de modificar
compostos encontrados nos alimentos. Além das hidrolases como glicosidases,
glucuronidases, sulfatases, amidases e esterases, enzimas da microbiota
intestinal podem catalisar vários tipos de reações incluindo oxidação, redução,
descarboxilação, desmetilação, isomerização e clivagem do anel C (CAO et al.,
2015; MUROTA; NAKAMURA; UEHARA, 2018). Por exemplo, os ácidos
hidroxicinâmicos são comumente encontrados esterificado à açúcares, ácidos
orgânicos e lipídios, não existem esterases endógenas capazes de quebrar essa
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ligação. Dessa forma, o principal sítio de metabolização é a microbiota intestinal
(MARÍN et al., 2015).
Clostridium e Eubacterium são os principais gêneros envolvidos no
metabolismo de fenólicos. Algumas bactérias desses gêneros estão envolvidas
com a quebra do anel C. No caso específico das flavonas C-glicosiladas, uma
vez hidrolisadas, espécies como Clostridium orbicindens e Enterococcus avium
quebram o anel C gerando floretina, derivados dos ácidos di-hidroxifenilpropiônico, hidroxifenil-propiônico e hidroxicinâmico, que são absorvido e depois
excretado pela urina (MARÍN et al., 2015).
Alguns membros das famílias Lachnospiraceae, Streptococcaceae e
Enterococcaceae apresentam enzimas capazes de quebrar ligações Cglicosidicas (Tabela 1). Um exemplo é a Dorea longicatena, pertencente à família
Lachnospiraceae, destaca-se por ser uma das espécies dominantes da
microbiota intestinal. Enquanto a Eubacterium cellulosolvens apresenta um
sistema enzimático capaz de deglicosilar flavonas e isoflavonas tanto C- como
O-glicosiladas (BRAUNE; BLAUT, 2016).
Reações de desmetilação em flavonas foram catabolizadas por enzimas
presentes nas espécies Eubacterium ramulus e Clostridium butyricum e outras
espécies do gênero Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides e Blautia
possuem atividade O-β-glucosidase (BRAUNE; BLAUT, 2016).
Assim como demonstrado aqui para as flavonas C-glicosiladas, a
microbiota é extremamente importante para o metabolismo de PAs. Estima-se
que aproximadamente 50 à 80% das PAs ingeridas são degradadas pelas
bactérias gastrointestinais (GU et al., 2007). Além disso, os principais
biomarcadores para o consumo de flavan-3-ol e seus polímeros são os
compostos 5-(hidroxifenil)-γ-valerolactona e ácido hidroxifenilvalérico sulfato,
ambos derivados da ação bacteriana (BORGES et al., 2018).
O metabolismo microbiano atua catalisando reações de clivagem do anelC e/ou oxidação do anel A das unidades de PAs. Observa-se também que as
bactérias intestinais podem quebrar as ligações interflavanas convertendo por
exemplo PA-tipo B2 em duas (-)- epicatequina. Entretanto essa rota é lenta e
acontece com somente 10% do total ingerido. Os principais metabólitos a partir
da metabolização da microbiota são os derivados da fissão do anel no carbono
5 (RFA-C5) como as 5-4-hidroxifenil-ᵞ-valerolactonas e ácidos-ᵞ-hidroxivaléricos
104

e também compostos fenólicos com baixo peso molecular como ácidos
benzóicos, hipúrico e hidroxihipúrico (OU; GU, 2014).
A ação da microbiota sobre os monômeros de flavan-3-ol parece ser
similar. (-)- epicatequina e PAs tipo B2 foram incubadas com a microbiota fecal
humana durante 48 horas. Foram detectados cinco metabólitos comuns aos dois
compostos:

1-(hidroxifenil)-3-(2',4',6'-tri-hidroxifenil)

propan-2-ol;

5‐(3',4′-di-

hidroxifenil)-γ-valerolactona e três ácidos fenilvalérico (STOUPI et al., 2010b).
Espécies do gênero Corobacteriaceae foram identificadas como
catalizadoras de reação de clivagem do anel C e até de degradação produzindo
γ-valerolactona e ácidos valéricos. A espécie Lactobacillus plantarum são
capazes de quebrar ligações ester, reação importante para a metabolização dos
ésteres de flavan-3-ol como a epicatequina-galato e a epigalocatequina (MARÍN
et al., 2015; BRAUNE; BLAUT, 2016).
Além de aumentar a bioavaliabilidade dos compostos fenólicos, a
microbiota pode contribuir com o aumento do efeito antioxidante. O metabólito
3,4-dihidroxifenil-ᵞ-valerolactona, resultado direto da ação da microbiota
intestinal, apresentou maior capacidade antioxidante que o seu composto
precursor a epicatequina em métodos que avaliam a capacidade de estabilizar
radicais e quelante dos metais (GRIMM; SCHÄFER; HÖGGER, 2004). Por fim
muitos efeitos biológicos atribuídos aos compostos precursores são, na verdade,
responsabilidade dos seus metabólitos. Redução de citocinas inflamatórias,
inibição da proliferação celular e diminuição de pressão sanguínea são alguns
dos efeitos já atribuídos aos fenil-ᵞ-valerolactona (MENA et al., 2019).
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Tabela 1 - Bactérias intestinais envolvidas no metabolismo de flavonas e flavan-3-ol.
Filo

Família

Espécie
B. bifidum
Bifidobacterium
adolescentis

Composto/Classe
Reação de
Flavonoide
conversão
Flavonas
O-Deglicosilação

Coriobacteriaceae

Possui atividade βglusidase

Flavonas

O-Deglicosilação

Bifidobacterium
infantis

Flavan-3-ols

Após a abertura do anel
C gerar ácido 3,4
Clivagem produtos dihidroxifenil valérico,
fenilpropiônicos e
hidroxi-benzoicos

Adlercreutzia
equolifaciens

Flavan-3-ols

Dehidroxilação e
clivagem produtos

Dehidroxilação de do
anel C e B

Adlercreutzia
equolifaciens

Flavan-3-ols

Clivagem

Quebra do anel C

Asaccharobacter
celatus

Flavan-3-ols

Dehidroxilação e
clivagem

Quebra do anel C

Eggerthella
(Eubacterium) sp.

Flavan-3-ols

Dehidroxilação e
clivagem produtos

Quebra do anel C

Eggerthella
(Eubacterium) sp.

Flavan-3-ols

Clivagem

Quebra do anel C

Eggerthella lenta

Flavan-3-ols

Dehidroxilação e
clivagem produtos

Dehidroxilação de do
anel C e B

Eggerthella lenta

Flavan-3-ols

Clivagem

Quebra do anel C

Bifidobacteriaceae

Actinobacteria

OBS.:
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Filo

Família

Espécie
Slackia
equolifaciens

Composto/Classe
Flavonoide

Reação de
conversão

OBS.:

Flavan-3-ols

Clivagem

Quebra do anel C

Slackia
Flavan-3-ols
isoflavoniconvertens

Clivagem

Quebra do anel C

Bacteroidaceae

Bacteroides
uniformis

Flavonas

O-Deglicosilação

Possui atividade βglusidase

Porphyromonadaceae

Parabacteroides
distasonis

Flavonas

O-Deglicosilação

Possui atividade βglusidase

Clostridium
butyricum

Flavonas

Demetilação

Clostridium
coccoides

Flavan-3-ols

Clivagem produtos

-

Flavonas Cglicosiladas

C-Deglicosilação

Enterococcus
faecalis

Flavonas

O-Deglicosilação

Eubacterium
limosum

Isoflavones

O-Deglicosilação
O-demetilação

-

Flavonas Cglicosiladas

C-Deglicosilação

Bacteroides
cellulosilyticus

Phorogucinol

Degradação →
AGCC

Blautia sp.

Flavonas

O-Deglicosilação

Bacteroidetes

Clostridiaceae

Enterococcaceae
Firmicutes
Eubacteriaceae

Lachnospiraceae
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Filo

Família

Espécie
Dorea longicatena

Lachnospiraceae

Lactobacillaceae
Firmicutes

Ruminococcaceae

Streptococcaceae
Proteobactéria Enterobacteriaceae

Composto/Classe
Reação de
Flavonoide
conversão
Flavonas CC-Deglicosilação
glicosiladas

Eubacterium
ramulus

Flavonas

Demetilação

Eubacterium
cellulosolvens

Flavonas Cglicosiladas

C-Deglicosilação

Lactobacillus casei

Flavonas

O-Deglicosilação

Lactobacillus
plantarum

Flavan-3-ols

Clivagem

Lactobacillus
plantarum

Flavan-3-ols

Hidrólise

Flavonifractor plautii Phorogucinol

Degradação →
AGCC

Flavonifractor plautii Flavonas

Degradação →
AGCC

Flavonifractor plautii Flavan-3-ols

Quebra do anel C

-

Flavonas Cglicosiladas

C-Deglicosilação

Lactococcus lactis

Flavonas

O-Deglicosilação

Enterobacter
cloacae

Flavonas

O-Deglicosilação

OBS.:

Fonte: Braune; Blaut, 2016; Takagaki; Nanjo, 2016; Marín et al., 2015.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Material
Foi utilizado o fruto da espécie P. tenuifila Killip, produzido no campo
experimental da EMBRAPA-Cerrados (15° 36′13.02″S, 47° 43′17.34 O, Distrito
Federal, Brasil) disponibilizado pela Dra. Ana Maria Costa, pesquisadora da
EMBRAPA-Cerrados e membro da rede Passitec. Para a obtenção da farinha de
maracujá (FM), um lote com aproximadamente 80kg de frutos congelados foram
higienizados, liofilizados e triturados pela empresa Sublimar produtos liofilizados
LTDA – ME (Tatuí/SP) seguindo o preconizado pelas boas práticas de fabricação
e Procedimento operacional padronizado (Anexo 1).
Após a FM ser homogeneizada, foram preparados os sachês contendo a
porção diária de consumo de FM (5g).
2.2. População de estudo
Foram recrutados indivíduos de ambos os gêneros, entre 18 e 59 anos de
idade apresentado, de acordo com o índice de massa corpórea (IMC), eutrofia
(peso adequado) ou obesidade. Para classificação do IMC utilizou-se os pontos
de corte estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1995), onde, indivíduos eutróficos apresentam IMC entre 18,524,9 Kg/m2, obesos grau I, 30,0-34,9 Kg/m2; obeso grau II, 35,0-39,9 Kg/m2 e
obeso grau III, >40,0 Kg/m2.
Adotou-se os seguintes critérios de inclusão: (a) não apresentar nenhum
histórico de disfunção cardiovascular, gastrointestinal, hepático ou renal; (b) não
ser alcoólatra; (c) não ser diabético; (d) não apresentar qualquer tipo de infecção;
(e) não estar fazendo uso de suplementos vitamínicos, minerais, antibióticos,
anti-ácidos ou medicamentos para diarreia ou constipação; (f) gostar de
maracujá (g) as mulheres voluntárias não podem estar em período de gravidez,
amamentação ou relatar terapia hormonal para menopausa.
Os voluntários foram recrutados no Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia (São Paulo/SP) entre fevereiro a junho de 2018. O protocolo do
estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Ciências
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farmacêuticas-USP

(CAAE:

57619616.4c.0000.0067)

(Anexo

IV).

Os

participantes foram informados sobre os riscos e objetivos da pesquisa e o termo
de consentimento livre e esclarecido foi obtido de todos.
2.3. Delineamento experimental
O estudo foi realizado em parceria com o Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia. Os voluntários ingeriram diariamente durante 30 dias uma
quantidade de FM equivalente à três frutos de P. tenuifila Killip (Figura 4) que
foram previamente fornecidos em embalagens individuais. Mesmo o fruto
estando liofilizado, foi pedido que os voluntários mantivessem a amostra no
freezer, para evitar qualquer desenvolvimento microbiano. Foi recomendado que
a amostra fosse ingerida preferencialmente após o jantar. Os voluntários
apresentaram-se no Ambulatório de Nutrição Clínica do Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia após um jejum de 10h nos dias: 0 (basal), 15° e 30°
de consumo do maracujá. Três dias anteriores à coleta de amostra (dia 0, 15 e
30), os indivíduos restringiram sua dieta evitando frutas cítricas (maracujá,
laranja, tangerina e limão) e seus derivados, além de chá verde e preto, suco de
uva ou uva e café (período de washout). No dia anterior a cada coleta, os
voluntários receberam uma refeição padrão para ser consumida na noite como
o jantar contendo: 150g
de arroz branco, 150g de frango em cubos e 100g de vagem cozida (456 kcal,
53g de proteína, 46g de carboidrato e 7g de lipídios).
Nos encontros (dia 0, 15 e 30), após um jejum de 10h, os indivíduos,
trouxeram a primeira urina da manhã armazenadas em frasco coletor, sob
refrigeração, conforme orientação. Além disso, foram avaliados os parâmetros
antropométricos: peso, altura, circunferência da cintura e composição corporal,
esta última realizada nos dias 0 e 30 de consumo do maracujá.
Amostras

de

sangue

foram

coletas

para

exames

bioquímicos

(hemograma completo, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, glicemia de
jejum, insulina de jejum, ALT e AST) em tubo contendo EDTA (16 mL), fluoreto
(2 mL) e sem anticoagulante (4 mL).
Nos mesmos dias, os voluntários também trouxeram uma amostra de
fezes coletadas, no máximo, no dia anterior aos dias agendados. Previamente
110

os voluntários foram orientados quanto ao modo de coleta e a forma de
armazenamento das amostras (armazenadas sob refrigeração até a entrega).
Quando entregue, as amostras foram imediatamente fracionadas utilizando
material estéril e estocadas à -80°C
O sangue foi centrifugado a 2.500 rpm/15 min/20°C para separação do
plasma. Alíquotas de urina, plasma e fezes foram mantidas a -80 °C até sua
análise.
Figura 4- Desenho experimental do estudo com destaque para os dias da coleta
(dia 0, 15 e 30).
Dia 0

Dia 15

Dia 30

Consumo de maracujá (P. tenuifila Killip)

Jantar

Jejum
10h

Coleta de
material

Fezes
Urina

Refeição Padrão

Avaliação
nutricional

Marcador de
permeabilidade intestinal

Sangue

Parâmetros
bioquímicos

Microbiota
intestinal
Perfil de
metabólitos de
flavonoides –
LC- QTOF
Marcadores de
estresse oxidativo

2.4. Parâmetros antropométricos
Foi realizada avaliação antropométrica dos voluntários nos dias 0 (basal),
15 e 30 de consumo do maracujá. Foi aferido o peso e altura utilizando balança
digital com estadiômetro acoplado (max.: 200kg, precisão: 100g). Para avaliar a
circunferência da cintura (CC) foi utilizada fita métrica inelástica, no ponto médio
entre a última costela e a crista ilíaca.
Para o cálculo do IMC foi adotado a equação: peso (Kg)/ Altura (m)2 com
pontos de corte estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 1995): eutrófico (18,5-24,9 Kg/m2), obesidade grau I
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(30,0-34,9 Kg/m2), obesidade grau II (35,0-39,9 Kg/m2) e obesidade grau III
(>40,0 Kg/m2).
A avaliação da composição corporal nos dias 0 (basal) e 30 foi realizada
utilizando aparelho de bioimpedância tetrapolar (BIA 450 bioimpedance
analyzer, Biodynamics Corporation, Washington, EUA). O teste foi realizado com
os indivíduos em jejum e sempre no início do dia. Foram registrados os valores
de Reatância (OHMS), Resistência (OHMS), % de gordura corporal, de massa
magra e água além da estimativa da taxa metabólica basal –TMB (Kcal).
2.5. Análise do consumo alimentar
Ao longo do experimento, os indivíduos registraram o consumo alimentar
habitual em dois momentos. O primeiro, representando o período anterior à
intervenção (0d – basal) e o segundo, indicando a ingestão ao longo dos 30 dias
de consumo do maracujá. Inicialmente o voluntário foi orientado quanto ao
preenchimento do registro alimentar, enfatizando que o registro do tamanho da
porção e o tipo de preparação eram necessários. Ao entregar o recordatório, este
era avaliado por um nutricionista, integrante da pesquisa.
A avaliação do consumo alimentar foi realizada utilizando o software para
cálculo de planos dietéticos Avanutri 4.0 (Avanutri Equipamentos de Avaliação
Ltda, Rio de Janeiro, Brasil) sendo avaliados o consumo de Carboidrato (g/dia),
Proteína (g/dia), Lipídios (g/dia), Fibra (g/dia) e valor energético total – VET
(Kcal). Por fim, verificou-se a contribuição dos macronutrientes no VET com os
dados sendo expressos em percentual.
2.6. Parâmetros bioquímicos
A dosagem de glicemia de jejum foi realizada utilizando o método
colorimétrico – QS (química seca) em amostra de plasma. Para o perfil lipídico,
amostras de soro foram analisadas pelo método colorimétrico para o colesterol
total e colorimétrico-QS para HDL-colesterol e triglicérides. O LDL-colesterol foi
determinado pela equação de Friedwald. Os resultados foram expressos em
mg/dL Essas análises foram realizadas pelo Centro Estadual de Análises
Clínicas (CEAC), laboratório responsável pela análise de amostras do Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia.
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A dosagem de insulina foi realizada pela Divisão de Laboratório Clínico do
Hospital

Universitário

da

USP.

Foi

utilizada

a

técnica

de

eletroquimioluminescência (ECLIA) em equipamento automatizado Cobas e 601
(Roche). O resultado foi expresso em µU/mL. O índice Homa-IR foi calculado a
partir dos valores de glicemia e insulina de jejum, segundo a fórmula: insulina
basal x glicemia basal (mmol)/ 22,5, sendo o resultado expresso em pontos
percentuais (MATTHEWS et al., 1985).
2.7. Quantificação de marcadores do estresse oxidativo
2.7.1. Determinação de 8-isoprostano
Foi utilizado kit comercial de imunoensaio enzimático competitivo 8isoprostane ELISA kit (Ref.: 516351, Cayman Chemical, Michigan, USA) para
quantificação nas amostras de plasma coletadas no dia 0 e 30 do experimento.
O preparo da amostra e a análise foram realizados conforme descrito no manual
pelo fabricante, com os resultados expressos em ng/ml de plasma.
2.7.2. Determinação de 8-hidroxi-2’-deoxiguanosina (8-OHdG)
Foi quantificado 8-OhdG em amostras de urina coletadas no dia 0 e 30 do
experimento. Utilizou-se o kit comercial de imunoensaio enzimático competitivo
Highly Sensitive 8-OHdG Check ELISA (Jaica, Shizuoka, Japan). O preparo da
amostra e a análise foram realizados conforme descrito no manual pelo
fabricante. Os resultados foram expressos como ng/mg de creatinina.
2.7.3. Dosagem de zonulina plasmática
Para quantificar o marcador de permeabilidade intestinal, foi utilizado o Kit
comercial de imunoensaio enzimático competitivo IDK Zonulin ELISA (Ref.: K
5601, Immundiagnostik AG, Benheim, Alemanha). O preparo da amostra e a
análise foram realizados conforme descrito no manual pelo fabricante. Os
resultados foram expressos como ng/ml de plasma.
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2.7.4. Análise dos metabólitos de flavonoides excretado na urina através
de UPLC-ESI-QTOF
2.7.4.1.

Preparação das amostras de urina

As amostras de urina foram centrifugadas à 14.000 g, por 15 min à 4 °C,
em seguida foram filtradas utilizando filtro PTFE de 0,22µm e diluídas cinco
vezes utilizando água para LC-MS (Chromasolv, Ref.: 39253-1L-R, Fluka
Analytical).
2.7.4.2.

Análise das amostras no HPLC-ESI-QTOF

As amostras foram analisadas utilizando HPLC 1290 Infinity (Agilent
Technologies, Waldbronn, Alemanha) acoplado a iFunnel Q-TOF LC/MS 6550,
(Agilent Technologies, Waldbronn, Alemanha) usando uma interface de
eletropulverização com a tecnologia Jet Stream. A eluição do analito foi realizada
em uma coluna Poroshell 120 C18; 2,7µm,100x3,0 mm (Agilent, Califórnia, EUA)
em fluxo de 0,4 ml/min e temperatura controlada de 30 °C. A fase móvel consistiu
de: A – Agua/ácido fórmico (99,9:0,1; v/v) e B – Acetonitrila/ácido fórmico
(99,9:0,1; v/v), com tempo de corrida de 28 min seguindo o gradiente: 0 min (5%
de fase B); 3 min (15%); 11 min (30%); 15 min (50%); 21 min (90%) 22 min (90%);
23 min (5%) e 28 min (5%).
Foi elaborada uma lista com os possíveis produtos da biotransformação
para triagem dos metabólitos excretados de flavona C-glicosiladas, flavan-3-ol e
proantocianidinas. A triagem foi realizada adotando a massa exata do composto
investigado com pequena margem de variação (0,01 m/z). A identificação foi
baseada em massa precisa e o padrão isotópico do composto. Os resultados
foram expressos em área sob a curva, normalizados com o valor de creatinina
urinária.
2.8. Análise estatística
Para teste de diferença entre as médias dos grupos foi utilizado o teste-t
de Student (para dados paramétricos) e Mann-Whitney para os dados não
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paramétricos realizados no software GraphPad Prism 6 (GraphPad Software,
Califórnia, EUA).
Para verificar diferenças entre os grupos (eutróficos e obesos) e o efeito
do consumo do maracujá no perfil antropométrico e bioquímico foi utilizado o
software SPSS, v. 22,0 (SPSS Inc., Illinois, EUA) realizando o método
generalized estimating equation (GEE) que analisa o melhor tipo de distribuição
que descreve a relação entre variável e resposta. Quando necessário foi utilizado
o post-hoc Teste de Múltiplas comparações Sidak.
Análise componentes principais (PCA) foi utilizada para visualizar
relações entre os indivíduos utilizando o Software MiniTab versão 18 (Minitab,
LLC, Pensilvânia, EUA). Para todas as análises foi adotado grau de significância
de 5% (p<0,05).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização dos indivíduos participantes
Foram incluídos 42 indivíduos, 19 eutróficos e 23 obesos, sendo a maior
parte do gênero feminino (76%) (Tabela 2). Os indivíduos obesos apresentaram
maior idade. Quanto aos parâmetros antropométricos houve diferença
significativa em todas as variáveis analisadas. Como esperado, os indivíduos
obesos apresentaram maior peso e IMC. Doze 12 indivíduos (52%) foram
classificados com obesidade grau 1, 7 (30%) apresentaram obesidade grau 2 e
apenas 4 (17%), grau 3.
Proporção similar foi encontrada Em um estudo de coorte que
acompanhou mais de 160 mil americanos onde 58, 26 e 16% dos obesos com
idade entre 50-59 anos apresentaram obesidade grau 1, 2 e 3, respectivamente
(CHENG et al., 2017).
Tabela 2- Principais características dos indivíduos participantes do estudo*.
Variável

pa

Eutróficos

Obesos

Masculino n (%)

3 (15,8%)

6 (26,1%)

Feminino n (%)

16 (84,2%)

17 (73,9%)

33 ± 9

43 ± 9

<0,0001

Peso (kg)

60,05 ± 4,44

96,44 ±15,03

<0,0001

IMC (kg/m²)

22,20 ± 1,35

35,43 ± 3,29

<0,0001

CC (cm)

77,89 ±3,36

108,39±9,09

<0,0001

Massa magra (%)

73,93 ± 5,32

61,80 ± 3,74

<0,0001

Massa gorda (%)

26,08 ± 5,33

38,20 ± 3,74

<0,0001

Água corporal

32,44 ± 4,38

44,21 ± 7,18

<0,0001

1394,88 ± 198,06

1885,96 ± 278,65

<0,0001

Gênero

Idade (anos)

Taxa metabólica
basal (Kcal)

* Resultados expressos em média ± desvio padrão.a Teste t-student (dados paramétricos) e
Teste Mann-Whitney (dados não-paramétricos).
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A circunferência da cintura (CC) é recomendada pela Organização
Mundial da Saúde como parâmetro que prediz o risco de desenvolvimento de
doenças crônicas. Enquanto o IMC não considera a disposição e distribuição da
massa gorda, a CC reflete a adiposidade abdominal que apresenta impacto
direto na saúde (VISSCHER et al., 2001; WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2011; CHENG et al., 2017; LESLIE, 2019).
Adotando os parâmetros

recomendados pela WORLD HEALTH

ORGANIZATION (2011), os indivíduos obesos participantes apresentaram um
risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas enquanto os
eutróficos estavam abaixo do ponto de corte indicado para o risco.
Analisando a composição corporal (Tabela 2), verifica-se que o grupo
eutrófico apresentou maior percentual de massa magra e menor de massa gorda
quando comparado aos obesos. Adotando a classificação do percentual de
gordura de POLLOCK e WILMORE (1993), a maior parte dos indivíduos
eutróficos apresentaram percentual abaixo da média (n=8) ou na média (n=3)
considerando o gênero e idade, enquanto a maioria dos obesos (n=15)
apresentaram classificação muito ruim.
A taxa metabólica basal (TMB) é a quantidade de energia por unidade de
tempo que uma pessoa precisa para manter o organismo funcionando em
repouso, compreendendo aproximadamente 70% do total de energia utilizada
(HENRY et al., 2018). Os obesos apresentaram maior TMB assim como
reportado Em um recente estudo com mulheres brasileiras onde constataram
que o aumento da TMB é proporcional ao IMC (SGAMBATO; WAHRLICH;
ANJOS, 2019).
De acordo com a avaliação antropométrica observa-se diferença
significativa entre os grupos, o que era esperado, sendo que os indivíduos
obesos apresentaram maior IMC e TMB. Observando a composição corporal, os
obesos apresentaram maior razão entre massa gorda e magra. A circunferência
da cintura indicou maior proporção de gordura abdominal entre os indivíduos
obesos. Todas essas informações sugerem que os indivíduos obesos
apresentam risco à sua saúde.
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3.1.1. Perfil bioquímico dos indivíduos participantes
Houve diferença significativa na concentração de glicemia em jejum dos
eutróficos e obesos, contudo, ambas as populações apresentaram média dentro
do valor de referência (Tabela 3). Os indivíduos obesos apresentaram
concentração de insulina aproximadamente duas vezes maior que os indivíduos
eutróficos o que teve grande impacto no índice HOMA-IR que é utilizado como
marcador para resistência à ação da insulina. Foram estabelecidos como valores
de referência para adultos brasileiros um índice de HOMA-IR <2,71 (GELONEZE
et al., 2006). Dessa forma, apesar da população obesa não apresentar
diagnóstico de diabetes, a elevada concentração de insulina e o alto índice
HOMA-IR indica um quadro de resistência à ação da insulina.
Tabela 3- Parâmetros bioquímicos dos indivíduos participantes do estudo*.
Variável
Eutróficos Obesos
pa
Valor de
referencia
Glicemia (mg\dL)
84,26 ±
95,61 ±
0,0007
70-99,01
5,39
9,80
Insulina (µU/mL)
7,79 ±
15,32 ±
<0,0001
6-27,01
2,39
5,14
HOMA-IR
1,64 ±
3,80 ±
<0,0001
<2,712
0,57
1,31
LDL (mg\dL)
98,47 ±
113,65 ±
0,0982
<1303
29,08
20,51
HDL (mg\dL)
58,42 ±
45,30 ±
0,0058
≥40,03
12,91
8,74
VLDL (mg\dL)
17,26 ±
24,13 ±
0,0086
<40,04
4,88
7,30
Triglicérides (mg\dL)
87,00 ±
121,00 ±
0,0091
<1503
24,11
36,87
Colesterol total (mg\dL)
177,22 ±
183,17 ±
0,6158
>1903
39,0
24,39
ALT (U/L)
30,21 ±
40,83 ±
0,0073
10-401
7,84
10,74
AST (U/L)
21,89 ±
20,09 ±
0,7779
10-401
6,92
5,92
* Resultados expressos em média ± desvio padrão.a Teste t-student (dados paramétricos) e
Teste Mann-Whitney (dados não-paramétricos).1Williamson; Snyder (2016); 2Geloneze et al.
(2006); 3Faludi et al. (2017); 4Cysne et al. (2016).

Para a população eutrófica o índice calculado foi aproximadamente 1,5
enquanto os obesos apresentaram valores próximo à 4,0. Valores próximos ao
índice HOMA-IR para a presente população foram obtidos também em um
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estudo que investigou índices de resistência à ação da insulina em 1203
indivíduos adultos brasileiros. Os autores verificaram aumento do índice HOMAIR com o aumento do IMC (GELONEZE et al., 2009).
A concentração plasmática de colesterol para ambos os grupos ficou
dentro dos valores considerados desejáveis. Não houve diferença significativa
na concentração de colesterol total entre eutróficos e obesos, no entanto,
observando as frações de colesterol sérico verifica-se maior concentração de
HDL-c para os indivíduos eutróficos e maiores concentrações de VLDL e
triglicérides entre os obesos.
O perfil de colesterol muito próximo foi verificado para um grupo de
mulheres obesas brasileiras com perfil e IMC similar (34,8 kg/ m2) as quais
apresentaram para colesterol total, LDL e HDL concentrações médias de 188,4;
123,6 e 48,3 mg/dL, respectivamente (DUARTE et al., 2019).
Quanto aos marcadores séricos de danos hepáticos (ALT e AST), ambas
populações apresentaram, em média, valores na faixa da normalidade.
O perfil antropométrico e bioquímico observado para a população foi
conforme o esperado. Indivíduos obesos apresentaram maior percentual de
gordura corporal e um perfil bioquímico indicando resistência à ação da insulina
e maior concentração plasmática de LDL-c. Apesar disso, essa população não
apresentou comorbidades como diabetes e dislipidemia, porém ainda assim
permanece o risco para o desenvolvimento visto que inúmeros trabalhos
apontam associação entre IMC, percentual de gordura corporal e obesidade com
o surgimento de diabetes tipo 2, hipercolesterolemia e doenças cardiovasculares
(JENSEN et al., 2014; YUMUK et al., 2015; BISCHOFF et al., 2017; BARAZZONI
et al., 2018).
3.2. Consumo alimentar dos indivíduos ao longo do experimento
Foram analisados os recordatórios alimentares habituais no tempo basal
(0d) que exemplifica o consumo da população antes da intervenção e
recordatórios habituais do consumo referente ao período da intervenção (30d).
Vale destacar que os indivíduos participantes foram estimulados a manter sua
ingestão alimentar comum e a não iniciar nenhuma dieta ou atividade física ao
longo do experimento. Após a conclusão do estudo, com base nos exames
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bioquímicos, avaliação antropométrica e anamnese nutricional, os indivíduos
foram encaminhados ao ambulatório de nutrição do IDPC para melhor
orientação.
A tabela 4 mostra o perfil da ingestão de macronutrientes e o valor
energético total (VET) dos indivíduos eutróficos e obesos entre o período basal
e após 30 dias de consumo do maracujá. Não foi observada diferença
significativa no consumo de macronutrientes entre os períodos avaliados.

Tabela 4 - Médias e desvio padrão das características de consumo de acordo
com recordatório alimentar de 24h dos indivíduos eutróficos e obesos
participantes.*
Nutriente
Carboidratos (g)
Proteínas (g)
Lipídios (g)
Fibras (g)
VET (Kcal)

Eutróficos
0d
30d
197,83
196,21 ±
±142,00
179,00
168,52
99,55 ±
± 236,1
62,63
55,72 ±
41,18 ±
26,13
17,90
11,28 ±
9,74 ±
6,57
5,51
1851±
1280 ±
1557
895

p
0,8738
0,2370
0,1642
0,4969
0,2345

Obesos
0d
30d
186,65
142,68
± 76,36 ± 46,47
98,47 ±
105,69
27,66
± 36,66
56,61 ± 48,44 ±
23,09
28,71
10,63 ± 11,50 ±
5,26
4,80
1650 ±
1429 ±
510
416

pa
0,1302
0,5052
0,3507
0,6094
0,2089

* Resultados expressos em média ± desvio padrão.a Teste t-student (dados paramétricos) e
Teste Mann-Whitney (dados não-paramétricos).

Baseado nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (AMINE et al.,
2003) que estabelece uma referência para o consumo de macronutrientes e
ingestão de fibras, observa-se que a maioria dos indivíduos obesos
apresentaram um perfil alimentar hiperlipídico, o que pode justificar o maior IMC
e o percentual de gordura corporal através do desbalanço energético entre a
ingestão e o gasto (XU et al., 2017).
Verifica-se também que, independente do grupo, os indivíduos
apresentaram um valor médio baixo de ingestão de fibras. É recomendado a
ingestão de 25 g/dia de fibras (AMINE et al., 2003), os indivíduos apresentaram
consumo médio em torno de 10 g/dia. Analisando qualitativamente os
recordatórios observa-se baixo consumo do grupo alimentar frutas e verduras,
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principais fontes de fibra em uma alimentação equilibrada (AMINE et al., 2003;
LIU, 2013).
Observa-se também que o VET médio dos obesos foi menor que o do
eutróficos. Esse resultado é incompatível com a TMB mensurada e com o
percentual de gordura corporal dos indivíduos (Tabela 2). Esse fato já foi relatado
na literatura (PRYER et al., 1997; DE SALVO; GIMENO, 2002; SLATTERY;
EDWARDS; CAAN, 2002) sendo justificado por indivíduos obesos terem maior
tendência em omitir o seu real consumo e/ou subestimar o tamanho da porção
ingerida (PRYER et al., 1997; DE SALVO; GIMENO, 2002; FISBERG;
MARCHIONI; COLUCCI, 2009).
3.3. Efeito da ingestão do fruto de P. tenuifila Killip sobre marcadores
antropométricos e bioquímicos
A figura 5 apresenta o peso, IMC e a circunferência da cintura ao longo
dos 30 dias de consumo de P. tenuifila Killip. Para todas as medidas
antropométricas os indivíduos obesos apresentaram maiores médias quando
comparado aos eutróficos. O consumo da porção diária de P. tenuifila Killip não
foi suficiente para reduzir as medidas, indicando que a população obesa ainda
está em risco de desenvolvimento de doenças associadas à obesidade.
É possível que a duração da suplementação não tenha sido suficiente
para a visualização dos efeitos. Uma meta-análise sobre o efeito do consumo de
fonte de flavan-3-ol em obesos, verificou a partir de 13 estudos que a
suplementação em protocolos menores à quatro semanas por indivíduos com
sobrepeso e obesidade não tiveram influência sobre o IMC, enquanto, protocolos
com intervenção maior que quatro semanas, resultaram em significativa redução
no IMC (GORJI et al., 2019).
É esperado que o aumento do consumo de frutas e vegetais tenha
impacto no IMC. Um estudo com mais de 4300 participantes chineses com idade
entre 18 e 65 anos, evidenciou que o aumento do consumo de 100g de frutas e
vegetais foi associado com a perda de 211g de peso e uma redução de 0,94
kg/m2 no IMC para homens e de 140g e 0,29 kg/m2 para mulheres,
respectivamente (YUAN et al., 2018).
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Portanto, considerando os achados na literatura bem como analisando o
comportamento dos parâmetros entre os indivíduos no presente estudo, é
possível considerar que o consumo Em um maior prazo da porção de P. tenuifila
Killip poderia afetar positivamente os parâmetros antropométricos.
Figura 5 – Efeito do consumo de P. tenuifila Killip sobre os marcadores
antropométricos dos indivíduos eutróficos e obesos, suplementados durante 30
dias consecutivos.*

* Resultados expressos em média ± erro padrão.
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Adicionalmente foi avaliada a composição corporal após a intervenção de
30 dias (Figura 5). Assim como os parâmetros antropométricos (peso, IMC e
CC), não houve diferença significativa no percentual de massa magra e gorda
dos participantes. Também não foi observada alteração na classificação do
percentual de gordura (POLLOCK; WILMORE, 1993).
Para a glicemia, insulina e o índice HOMA-IR (Figura 6) não foi encontrada
diferença significativa após o consumo de P. tenuifila Killip. Apesar dos obesos
apresentarem resistência à ação da insulina, o consumo do fruto P. tenuifila Killip
não foi capaz ou o tempo da suplementação não foi suficiente para a melhora
dos parâmetros.

µU/mL

mg/dl

Figura 6- Efeito do consumo de P. tenuifila Killip sobre a glicemia, insulina
plasmática e índice HOMA-IR de indivíduos eutróficos e obesos, suplementados
durante 30 dias consecutivos.*

*Resultados expressos em média ± erro padrão.
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Não houve diferença no perfil de lipídio sérico entre os eutróficos.
Entretanto, houve redução significativa na concentração de LDL-c entre obesos
(p=0,023) que refletiu também no colesterol total (p=0,021) (Figura 7). Os
indivíduos que iniciaram a intervenção com elevada concentração de LDL-c (em
média com 144,4 mg/dL) apresentaram redução de 10,66% na concentração
após 30 dias de consumo de P. tenuifila Killip, a intervenção foi responsável pela
redução de LDL a valores dentro dos limítrofes desejados (em média, 129,0
mg/dL) para esse grupo.
O efeito do consumo de maracujá foi próximo a redução de 9% relatada
na literatura para a ingestão de 2 a 2,4 g/dia de fitoesterol, classe com alegações
nutricionais aprovadas pela European Food Safety Autority (EFSA) para redução
significativa de LDL-c (SIALVERA et al., 2012).
De fato, a redução de LDL-c é de grande importância para o aumento da
qualidade e expectativa de vida dessa população (LLOYD-JONES et al., 2017).
Estudos demonstram que a redução de 3% progressiva a cada ano, em uma
década reduz o risco de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e
amputação em 45, 10 e 27%, respectivamente (MOSTAFA et al., 2019).
O consumo de alimentos com flava-3-ol e proantocianidinas (PAs) tem
sido associado a efeito cardioprotetor, hipolipidêmico e anti-inflamatório
(HOOPER et al., 2008; NOWSHEHRI; BHAT; SHAH, 2015; NUNES et al., 2016).
São reconhecidos diversos mecanismos de ação: inibição da colesterol esterase
pancreática, redução da solubilidade do colesterol nas micelas e proteção do
LDL contra oxidação (MORENO et al., 2003; SHAFIEE et al., 2003;
NGAMUKOTE et al., 2011; NUNES et al., 2016; BERNATOVA, 2018).
Efeito hipocolesterolêmico similar ao presente estudo foi atribuído à
ingestão de PAs. Um estudo randomizado, duplo-cego e placebo controlado
onde 52 indivíduos com hipercolesterolemia foram suplementados durante oito
semanas com extrato de semente de uva rico em PAs, foi observado a redução
de 10,68 mg/dL na concentração do colesterol total e de 9,66 mg/dL do LDL
(RAZAVI et al., 2013).
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Figura 7- Efeito do consumo de P. tenuifila Killip sobre o perfil lipídico de
indivíduos eutróficos e obesos, suplementados durante 30 dias consecutivos. *

*Resultados expressos em média ± erro padrão.
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3.4. Quantificação de zonulina plasmática: marcador de permeabilidade
intestinal
Não foi observada diferença significativa entre a concentração plasmática
de zonulina entre os indivíduos eutróficos e obesos. No período basal os grupos
apresentaram em média 30,93 e 33,12 ng/ml para os eutróficos e obesos,
respectivamente (Figura 8).
Trabalhos

apontam

que

indivíduos

obesos

apresentam

maior

concentração de zonulina quando comparados a indivíduos com peso adequado
(MORENO-NAVARRETE et al., 2012; KIM et al., 2018). Concentrações maiores
foram verificadas para gestantes com sobrepeso (44,6 ng/ml) e obesas (48,9
ng/ml) (HOUTTU; MOKKALA; LAITINEN, 2018).
Como pode ser observado na figura 8b que apresenta o delta da
concentração de zonulina plasmática entre o período basal e 30 dias, houve
tendência de redução da concentração em ambos os grupos após 30 dias de
ingestão de P. tenuifila Killip. A concentração de zonulina reduziu, em média
5,5% (1,68 ng/ml) para os indivíduos eutróficos e 6% (2,05 ng/ml) para os
obesos. Apesar de não ter apresentado diferença significativa, o consumo de P.
tenuifila Killip por somente 30 dias foi mais eficiente na redução da concentração
de zonulina que a suplementação de probiótico associado ou não a fibra. Após
6 meses de consumo o grupo que ingeriu diariamente 1010 UFC de uma cepa
probiótica associado à 12 g de fibra, apresentou redução média de 1,2 ng/ml. O
mesmo valor foi observado também para o grupo que só ingeriu a cepa prebiótica
(STENMAN et al., 2016).
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Figura 8- Concentração de Zonulina Plasmática entre os indivíduos eutróficos e
obesos (A)* e Variação da concentração entre o dia 30 e basal (B)
suplementados com P. tenuifila Killip durante 30 dias consecutivos.

*Resultados expressos em média ± erro padrão.

A não observância de diferença significativa na concentração de zonulina
entre os indivíduos eutróficos e obesos avaliados pode indicar que apesar da
obesidade presente, estes indivíduos encontram-se com bom estado de saúde.
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3.5. Efeito do consumo de P. tenuifila Killip sobre marcadores do estresse
oxidativo
Não houve diferença significativa entre os obesos e eutróficos na
concentração plasmática de 8-isoprostano (Figura 9). Esse composto é formado
a partir da peroxidação não enzimática do ácido araquidônico, sendo um
importante biomarcador para avaliação da ação do estresse oxidativo sobre os
ácidos graxos poli-insaturados que é um dos principais alvos das espécies
reativas no organismo (MORROW et al., 1990; ROBERTS; MORROW, 2002).
O aumento de isoprostano está associado a diversas doenças crônicas e
a um estado inflamatório (VAN ’T ERVE et al., 2017). O 8-isoprostano foi
mensurado em indivíduos com diferentes níveis de asma e foi detectado um
significativo aumento quando comparado aos indivíduos controle (MONTUSCHI
et al., 1999), assim como para indivíduos obesos com elevada concentração de
citocinas inflamatórias (PETERSON et al., 2016) ou gestantes com diabetes tipo
II (KORB et al., 2019). Dessa forma indica-se que os indivíduos participantes
podem não apresentar um quadro instalado de estresse oxidativo, inclusive os
obesos.
Figura 9- Concentração do marcador 8-isoprostano no plasma de indivíduos
eutróficos e obesos suplementados com P. tenuifila Killip durante 30 dias
consecutivos.*

*

Resultados expressos em média ± erro padrão.
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Não foi observada diferença significativa entre o tempo basal e 30 dias
após o consumo de P. tenuifila Killip. O mesmo resultado foi encontrado após
suplementação de elevada dose de vitamina C (1500 mg/dia) em indivíduos
diabéticos. Após 3 semanas de tratamento, houve aumento da concentração
plasmática de ácido ascórbico que faz parte do sistema não-enzimático contra
as espécies reativas (FRANÇA et al., 2013), ainda assim, não houve redução
dos níveis de 8-isoprostano (DARKO et al., 2002).
Da mesma forma a suplementação com vitamina C (500 mg/dia) e E (400
UI de tocoferol/dia) durante 2 meses não foi efetiva para reduzir a concentração
de 8-isoprostano quando comparado ao grupo placebo (HUANG et al., 2002).
A não redução de 8-isoprostano no presente estudo pode ser devido ao
curto tempo de intervenção. Estudos de longa duração com suplementação de
compostos antioxidantes foram efetivos na redução de concentração de 8isoprostano. A suplementação de α-tocoferol (1200 UI/dia) durante dois anos
diminuiu a concentração de 8-isoprostano em pacientes com doença
cardiovascular (DEVARAJ et al., 2009).
Em outro estudo, com suplementação de vitamina E (3200 UI/dia) durante
20 semanas só foi detectada redução significativa após a 16° semana, na
verdade, foi observado também uma tendência no aumento da concentração
plasmática de 8-isoprostano até a 4° semana (ROBERTS et al., 2007).
Um fator limitante do presente estudo foi a quantificação somente de um
tipo de isoprostano (8-isoprostaglandina F2α) no entanto, são conhecidas quatro
classes de isoprostano que podem ser formadas por diferentes vias endógenas
a partir do ácido araquidônico (ROBERTS; MORROW, 2002). É verdade que a
8-isoprostaglandina F2α é um dos principais tipos, contudo, outras formas podem
ser detectadas no plasma (8-isso-15(R)-PGF2α; 15(R)-PGF2α; PF2α-IV; (±) 5iPF2αVI e a (±)5-8,12-iso-iPF2α-IV) (TASCHEREAU-CHARRON et al., 2018), as quais
não foram analisadas nesse estudo.
Outro marcador do estresse oxidativo é o 8-OHdG formado a partir da
oxidação do carbono 8 da Guanina, um dos eventos oxidativos mais comuns que
resulta em lesão mutagênica (MAYNE, 2003; HALLIWELL; WHITEMAN, 2004).
A quantificação de 8-OHdG é atualmente usada para avaliar as taxas de dano
oxidativo ao DNA do corpo inteiro (MAYNE, 2003).

129

Não foi observada diferença na concentração de 8-OHdG na urina dos
eutróficos e obesos (Figura 10). A ingestão de P. tenuifila Killip por 30 dias foi
responsável por reduzir significativamente a concentração do 8-OHdG na
população estudada. Efeito similar foi obtido para indivíduos com peso adequado
e sobrepeso fazendo uso de Metformina durante 3 meses (SOVA et al., 2013).
Essa redução é extremamente importante principalmente para a
população acima do peso. Uma característica da obesidade é o aumento da
formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) as quais podem desencadear
danos ao material genético. A associação entre obesidade e incidência de vários
tipos de câncer é bem descrita na literatura (SETAYESH et al., 2018).
Figura 10- Concentração do marcador 8-OHdG na urina de indivíduos eutróficos
e obesos suplementados com P. tenuifila Killip durante 30 dias consecutivos.*

*

Resultados expressos em média ± erro padrão.

3.6. Perfil de excreção dos metabólitos de flavonoides na urina dos
indivíduos eutróficos e obesos
Foram analisadas amostras de urina de 17 indivíduos eutróficos e 17
obesos, nos dois períodos (basal e 30 dias após o consumo diário de maracujá).
A tabela 5 apresenta os 18 metabólitos de compostos fenólicos identificados na
urina dos indivíduos.
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Dos dezoito metabólitos de fenólicos encontrados na urina, seis
metabólitos estão diretamente ligados ao metabolismo da flavan-3-ol e das
proantocianidinas. Foi identificado o metabólito de metil-(epi)-catequina
glucuronídeo que é um produto direto do metabolismo da (epi)-catequina. É
factível considerar que metil-(epi)catequina-glucoronídeo é metabólito direto da
absorção dos monômeros de flavan-3-ol encontrado no fruto P. tenuifila Killip.
Os monômeros têm maior absorção no trato gastrointestinal alto. Vale a pena
destacar, que foi encontrado (epi)-catequina como integrante de PAs
encontradas no maracujá (P. tenuifila Killip). Estudos apontam que uma pequena
fração das PAs são absorvidas diretamente passando por metabolização de fase
II. O maior percentual ingerido é metabolizado pela microbiota intestinal (OU;
GU, 2014).
Tabela 5- Metabólitos de compostos fenólicos encontrados na urina dos
indivíduos participantes.
N°

Metabólito

Fórmula

M-H
Exato

1

Ácido
protocatecuico
Metil (epi)
catequina
glucuronideo
3,4
dihidroxiphenil
Valerolactona
sulfato
Ácido 3hidroxifenilacétic
o
Ácido Hipúrico

C7H6O4

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Ácido hidroxihipúrico
4-vinil guaiacol
3,4,5trimetoxicin
âmico
Ácido 3,4dihidroxifenil
valérico
3,4-dihidroxifenil
valérico sulfato

M-H
Encontr
ado

Rt

Sco
re

C22H24
O12

153.01
93
479.11
95

5,45
1
13,1
8

99,4
8
51,7
5

Diff
(pp
m)
0,13
10.4
9

C11H12
O7S

287.02
31

278.0233 5,25
9

98,8
8

0,68

C8H8O3

151.04
01

151.0396 4,27
6

98,1
2

2,78

C9H9NO
3
C9H9NO
4
C9H10O
2
C12H14
O5
C11H14
O4

178.05
10
194.04
59
149.06
08
237.07
68
209.08
19

178.0512 4,88
6
194.0456 3,65
5
149.0604 9,80
1
237.0769 4,88
6
209.0794 9,18

99,4
7
47,4
2
83,6
4
99,1
6
77,6
1

-1,2

C11H14
O7S

289.03
87

289.0386 3,87

75,2
6

0,2

1,03
6,04
0,27
11,8
1
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11

15

Ácido vanílico
sulfato
Ácido
(Iso)ferúlico
sulfato
3,4,5
trihidroxilfenil
valerolactona
3',4',5'trihidroxifenil- ᵞvalerolactona-Ometil-5'-Oglucoronídeo
Luteolina

16

Floroglucinol

C6H6O3

17

Eriodictiol-metiléter
(Homoeriodictiol)
Ácido benzoico

C16H14
O6

12
13
14

18

C8H8O7
S
C10H10
O7S

246.99
18

246.9921 2,64
9
273.0076 4,60
4

97,7
8
97,0
6

0,79
1,02

C11H12
O5

223.06
12

223.0609 4,24
2

95,1
6

0,32

C18H22
O11

303.01
80

303.0182 4,24
2

75,1
8

0,62

C15H10
O6

285.04
62

285.0439 9,98
2

65,9
1

125.02
44
301.07
18

125.0244 3,06
7
301.0695 13,6
54

99,1

11,1
8
0,04

85,2
5

7,25

121.02
95

121.0295 3,94
9

87,8
4

0,19

C7H6O2

Geralmente os metabólitos direto da epicatequina são encontrados
principalmente metilados devido à ação da enzima COMT. Em um estudo prévio
sobre o perfil de metabólitos na urina de indivíduos que ingeriram chá rico em
flavan-3-ol, verificou-se que os principais metabólitos conjugados identificados
passaram por metabolização de fase II, sendo encontrado principalmente na
forma metilada. Foi identificado na urina desses indivíduos o metabólito metil(epi)catequina-glucoronídeo, assim como no presente estudo (SANG et al.,
2008).
Cinco metabólitos identificados na urina dos indivíduos são da classe das
fenil-γ-valerolactonas (3,4 dihidroxifenil Valerolactona sulfato; ácido 3,4dihidroxifenil valérico, 3,4- dihidroxifenil valérico sulfato;
valerolactona;

3,4,5 thihidroxifenil

3',4',5'-trihidroxifenil-γ-valerolactona-O-metil-5'-O-glucuronídeo)

esses compostos são os principais produtos da metabolização de PAs pela
microbiota e são oriundos da fissão no carbono 5 do flavan-3-ol (Figura 11)
(OTTAVIANI et al., 2016; BORGES et al., 2018).

132

Figura 11 - Via proposta da metabolização de PAs e catequina gerando
metabólitos direto e derivados fenil-γ-valerolactonas.

Adaptado de Sang et al. (2008); Sánchez-Patán et al. (2011) e Borges et al. (2018).

O metabólito com a maior área sob a curva (ASC) na urina dos indivíduos
e que está associado ao metabolismo de flavan-3-ol e PAs foi o 3,4-dihidroxifenilvalerolactona sulfato (Figura 11), assim como no estudo que quantificou fenil-γvalerolactonas na urina de indivíduos (BRINDANI et al., 2017). Frequentemente
é reportado na literatura que os produtos de Fase II do 3,4-dihidroxifenilvalerolactona são os principais metabólitos de flavan-3-ol oriundos da
fermentação da microbiota intestinal (CHEN; SANG, 2014).
Foram identificados também metabólitos ligados à flavona C-glicosilada.
O eriodictiol pode ser derivado do metabolismo da luteolina através da
hidrogenação e deglicosilação enquanto o floroglucinol é oriundo da abertura do
anel C da luteolina, por exemplo (ZHANG et al., 2007). Esses metabólitos foram
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encontrados na maioria das amostras de urina analisadas. A aglicona luteolina
também foi detectada em algumas amostras de urina dos indivíduos.
Alguns ácidos fenólicos foram identificados nas amostras analisadas
(Tabela 5). Os ácidos benzoicos podem ser produto da ação da microbiota sobre
a fenil-γ-valerolactona (Figura 12). Monômeros de flavan-3-ol podem ser
degradados à ácidos hidroxifenil valéricos que posteriormente podem ser
oxidados à ácido 3,4-dihidroxifenilpropiônico e a 3-hidroxifenilpropiônico. O ácido
3,4-dihidroxifenilpropiônico pode ser convertido em ácido protocatecuico
(também encontrado na urina dos indivíduos no presente estudo) e este, por sua
vez pode dar origem ao ácido benzoico e vanílico (também encontrado na urina
dos indivíduos no presente estudo). Por outra via (Figura 12), o ácido 3hidroxifenilpropiônico pode ser metabolizado no fígado gerando ácido benzoico
e cumárico, este último, por sua vez pode ser metilado e convertido em ácido
ferúlico (GONTHIER et al., 2003).
Figura 12 - Via proposta da metabolização de flavan-3-ol gerando ácidos
fenilvaléricos, hipúrico, benzoico e derivados.

Adaptado de Gonthier et al. (2003).
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O ácido hipúrico foi o metabólito com maior concentração entre os dezoito
identificados. Este ácido é gerado a partir da conjugação da glicina com o ácido
3-hidroxibenzoico no fígado e rins. É derivado principalmente de compostos
fenólicos sendo esperado o aumento da concentração na urina de indivíduos que
consomem dietas ricas em fenólicos (SPENCER et al., 2001; GONTHIER et al.,
2003).
Para avaliar o efeito da suplementação do maracujá sobre o perfil de
metabólitos excretados as amostras de urina dos voluntários foram analisadas
em HPLC-ESI-QTOF. Na ausência de padrões comerciais, os resultados foram
expressos em área sob a curva e normalizados pela concentração de creatinina.
A normalização de metabólitos excretados pela creatinina é amplamente
aplicada na literatura em diversos casos (PIERSE et al., 2004; CONE et al., 2009;
ZAMORA-ROS et al., 2011).
O perfil de excreção dos metabólitos está apresentado na figura 13.
Observa-se uma tendência de aumento dos metabólitos após o consumo do
maracujá (P. tenuifila Killip) para a maioria dos metabólitos identificados.
Contudo, foi observada grande variação interindividual no perfil dos metabólitos
excretados.
Essa grande variabilidade é reportada na literatura. Em um estudo que
avaliou a metabolização de flavononas, encontrou grande variabilidade na
concentração

dos metabólitos

excretados,

os indivíduos foram então

classificados como pobres, médios e elevados excretores (VALLEJO et al.,
2010).
Em outro recente estudo que avaliou a metabolização e excreção de PAs
Em um total de 68 indivíduos, também observou-se grande variabilidade nas
concentrações dos metabólitos sulfatados ou glucuronidados da dihidroxifenil
valerolactona e hidroxifenilvalerolactona (CORTÉS-MARTÍN et al., 2019).
Os metabólitos com maior área sob a curva (ASC) foram os ácidos
hipúrico e hidroxi-hipurico, contudo não houve diferença significativa entre os
tempos analisados. O ácido hipúrico é produzido a partir da quebra dos polifenóis
através da ação da microbiota e por rotas orgânicas independente da
degradação microbiana (CROZIER; DEL RIO; CLIFFORD, 2010b; PEREIRACARO et al., 2014), dessa forma, como é gerado de vários compostos fenólicos,
é um importante marcador para o consumo de frutas e vegetais (GUERRA et al.,
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2019). Como limitação, o presente estudo restringiu o consumo de fontes de
flavonoides das classes flavonas e flavon-3-ol, porém a restrição de todo um
grupo de alimentos frutas e verduras era impraticável, dessa forma a presença
dos ácidos hipúricos e hidroxi-hipúricos podem não estar totalmente associadas
ao consumo do fruto de P. tenuifila Killip.

ASC/creatinina

Figura 13- Excreção de metabólitos de fenólicos na urina de indivíduos
eutróficos e obesos suplementados com P. tenuifila Killip durante 30 dias
consecutivos.

*

Resultados expressos em média ± erro padrão.
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Quanto aos metabólitos de flavon-3-ol e seus polímeros, verifica-se que
grande parte desses compostos foram extensivamente metabolizados pela
microbiota. Não foi observada diferença significativa nos metabólitos ligados à
fenil-γ-valerolactonas entre antes (0d) e após o consumo de maracujá (30d) para
os eutróficos e obesos (p>0,05). No entanto, o metabólito direto do monômero
da epicatequina, o metil(epi)catequina glucuronideo apresentou tendência de
aumento na excreção no grupo obeso apresentando o valor de p próximo à
significância (p=0,072).
Enquanto os metabólitos associados à flavonas C-glicosiladas (erodictiolmetil-éter e floroglucinol) apresentaram tendência de aumento após os 30 dias,
tanto para o grupo eutrófico e obeso, somente houve aumento significativo na
excreção de luteolina no grupo obeso (p=0,0000).
Verificou-se aumento significativo na excreção do ácido hidroxifenilacético
(p=0,018) e no ácido protocatecuico (p=0,040) para o grupo obeso. Como
apontado anteriormente esses metabólitos podem ser oriundos da extensa
metabolização microbiana.
Comparando o perfil de excreção após 30 dias de consumo de P. tenuifila
Killip, apesar da grande variabilidade interindividual, verifica-se que o grupo de
indivíduos obesos apresentou maior tendência no aumento da excreção de
metabólitos quando comparados aos eutróficos. Apesar da tendência de
aumento da excreção de metabólitos observada para os obesos em detrimento
dos eutróficos após 30 dias de consumo de P. tenuifila Killip para a maioria dos
compostos identificados (Figura 13), foi observada aumento significativo apenas
na excreção do metabólito 4 vinil-guaicol (p=0,022) entre os obesos quando
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comparado aos eutróficos. A não observância de diferença estatística entre os
demais metabólitos pode ser causada pela grande variabilidade interindividual
encontrada.
A análise dos componentes principais do perfil de metabólitos excretados
entre o período basal e 30 dias após ingestão de P. tenuifila Killip do eutróficos
e obesos (Figura 14), corrobora com os dados acima. Analisando o gráfico de
dispersão com regressão linear de dois componentes principais, os quais juntos
respondem quase 60% das diferenças encontradas, observa-se que após 30
dias de consumo de P. tenuifila Killip os indivíduos obesos apresentaram maior
excreção de metabólitos. Verifica-se também um aumento mais discreto entre a
quantidade de metabólitos excretados entre o período basal e após 30 dias para
os indivíduos eutróficos.
Figura 14 – Análise dos componentes principais dos metabólitos de
fenólicos excretados dividido por grupo e tempo
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O aumento significativo da excreção de 4-vinil guaiacol somada à
tendência de aumento da excreção da maioria dos metabólitos entre os
indivíduos obesos, sugere que esse grupo apresentou maior metabolização dos
compostos fenólicos após a intervenção.
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4. CONCLUSÃO
Os indivíduos obesos apresentaram maior percentual de gordura corporal
e circunferência da cintura o que indica aumento do risco de desenvolvimento de
doenças crônicas. Quanto ao perfil bioquímico os obesos apresentaram maior
concentração de glicemia, insulina e índice HOMA-IR sugerindo resistência à
ação da insulina. Além disso, apresentaram maior concentração de colesterol
VLDL e menor de HDL. Apesar da diferença estatística ambos os grupos
apresentaram, em média, concentrações dentro do limite desejável.
O consumo de maracujá P. tenuifila Killip por 30 dias foi responsável pela
redução significativa do LDL e colesterol total entre os obesos. A redução nas
concentrações de lipídios séricos foi maior entre os indivíduos que iniciaram a
intervenção com esses parâmetros alterados.
Verificando a permeabilidade intestinal, percebe-se uma tendência na
redução da concentração de zonulina plasmática. Apesar de não ser observado
diferença significativa, o consumo de P. tenuifila Killip foi mais eficiente em um
menor tempo de intervenção que outros achados na literatura.
Analisando os marcadores de estresse oxidativo percebe-se que a
ingestão do maracujá reduziu significativamente a concentração de 8-OHdG,
indicando maior proteção contra danos causados pelas espécies reativas sobre
o DNA, promovendo assim menor risco de mutação.
Foram identificados 18 metabólitos oriundo dos compostos fenólicos na
urina dos participantes. Dentre as principais classes, observa-se metabólitos de
fase II de fenil-ᵞ-valerolactonas, grupo associado à metabolização microbiana de
flavan-3-ol e proantocianidinas e também de floroglucinol e o eridictiol ligados à
metabolização de flavonas, além de ácidos fenólicos derivados principalmente
do ácido benzoico. Apesar da grande variabilidade interindividual observou-se
aumento da excreção principalmente de ácidos fenólicos entre os obesos.
O consumo de uma pequena porção de P. tenuifila Killip em um curto
período foi capaz de melhorar parâmetros bioquímicos, do estresse oxidativo e
na excreção de metabólitos de compostos fenólicos. Todos esses fatores
somados sugerem que a ingestão de maracujá P. tenuifila Killip apresenta
impacto positivo sobre a saúde.
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CARACTERÍSTICAS DA MICROBIOTA INTESTINAL EM INDIVÍDUOS
EUTRÓFICOS E OBESOS APÓS INGESTÃO DO FRUTO DE P. tenuifila
Killip

1. INTRODUÇÃO
A microbiota intestinal refere-se a toda população de microrganismos que
reside no intestino, é composta por vírus, protozoários, fungos e principalmente
bactérias. Estima-se que em um adulto há 1014 de bactérias colonizando o trato
gastrointestinal (POSSEMIERS et al., 2011; ANLU et al., 2019). Contudo, elas
não estão distribuídas de forma homogênea. A boca abriga uma contagem de
108 a 1010 UFC de bactéria/ g de saliva. A concentração é reduzida no estômago
(103 UFC/ g de suco gástrico), no duodeno e jejuno (102-104 UFC/ g de conteúdo
e em seguida há um grande aumento no íleo e colón 1010 e 1014 UFC/g de
conteúdo, respectivamente (HAKANSSON; MOLIN, 2011).
Apesar dos elevados números, a diversidade microbiana é limitada.
Apenas oito divisões bacterianas foram identificadas até o momento. A
microbiota intestinal é dominada pelas Firmicutes e Bacteroidetes que juntas
com a Actinobacteria, compreendem mais de 90% das 1000 espécies
identificadas (POSSEMIERS et al., 2011; ANLU et al., 2019).
Milhares de anos de coevolução criaram uma dependência mútua e eficaz
entre humanos e sua microbiota (GOWD et al., 2019) a ponto de atualmente ser
conhecida como um “órgão separado” devido a sua capacidade metabólica cem
vezes maior que o fígado (POSSEMIERS et al., 2011). É bem estabelecido que
a microbiota tem importante papel na digestão e metabolização de uma gama de
compostos químicos o que sugere a atuação em importantes rotas para a saúde
como por exemplo, inflamação e função imune (KRANICH; MASLOWSKI;
MACKAY, 2011; NASH et al., 2018; LI et al., 2020).
Dessa forma, a alteração da microbiota pode ter grande impacto à saúde
do hospedeiro. Pesquisas indicam que há diferenças entre a composição da
microbiota do obeso em comparação a do eutrófico (LEY et al., 2005; LEY et al.,
2006) e que esta, tem papel na inflamação e no aumento da permeabilidade
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intestinal, quadro característico da obesidade (CAO et al., 2019; MONK et al.,
2019).
O papel que a microbiota tem no aumento da bioavaliabilidade e da
bioeficácia dos compostos fenólicos é bem reconhecido. Mais recentemente, foi
descoberta que os substratos fenólicos ingeridos e os produzidos pela microbiota
são responsáveis por modular alterações na mesma através de efeitos
prebióticos seletivos e de atividade antimicrobiana contra bactérias patogênicas.
A essa relação foi dado o nome de “relação de duas vias” onde fica claro a ideia
de causa-efeito tanto dos compostos fenólicos sobre a microbiota e vice-versa
(CARDONA et al., 2013; NASH et al., 2018).
Estudos in vitro e com humanos apontam que a ingestão de compostos
fenólicos pode inibir alguns grupos de bactérias enquanto estimula outros
(PETERSON et al., 2018; XUE et al., 2019; ZHOU et al., 2020).
Recentemente, estudos demonstraram o impacto de compostos bioativos
como fibra, antocianinas e monômeros de flavan-3-ol sobre a ecologia intestinal
(DUDA-CHODAK et al., 2015; CHENG et al., 2017; YAN et al., 2018), porém são
escassos estudos de intervenção com humanos que avaliam o efeito do
consumo de alimentos ricos em proantocianidinas (PAs) sobre a microbiota
intestinal.
Diante disso, esse trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do consumo
diário do fruto do maracujá P. tenuifila Killip, rico em fibra e flavonoides,
principalmente PAs sobre a composição da microbiota intestinal de indivíduos
eutróficos e obesos.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
A população de estudo e o desenho experimental foram descritos no item
2.2 e 2.3, na seção II em “Efeito do consumo de Passiflora tenuifila Killip em
indivíduos eutróficos e obesos e perfil dos metabólitos de fenólicos excretados”.
2.1. Extração de DNA, preparação e sequenciamento da biblioteca de
amplicons do gene rRNA 16S
Amostras de fezes foram coletadas através de swab conforme descrito
por Christoff et al. (2019a). A extração do DNA foi realizada pela Neoprospecta
Microbiome Technologies (Florianópolis, Brasil), utilizando a plataforma Illumina
MiSeq (Illumina Inc., San Diego, Califórnia). A preparação seguiu o protocolo
Bacterial NGS Sequence (CHRISTOFF et al., 2017). Em resumo, a região V3/V4
do

gene

rRNA

16S

foi

(CCTACGGGRSGCA-GCAG)

amplificada

utilizando

e

(GGACTACHVGGGTWTCTAAT)

806R

os

primers

341F

(WANG; QIAN, 2009; CAPORASO et al., 2012). A amplificação do DNA foi feita
por um protocolo de PCR em duas etapas, ambos em triplicata usando Platinum
Taq Polymerase (Invitrogen, EUA) com as seguintes condições para o PCR 1:
95 °C por 5 min, 25 ciclos de 95 °C por 45 seg, 55 °C por 30 seg e 72 °C por 45
seg e uma extensão final de 72 °C por 2 min e para o PCR 2: 95 °C por 5 min,
10 ciclos de 95 °C/45seg, 66 °C por 30s e 72 °C por 45s e uma extensão final de
72 °C por 2 min. O resultado da amplificação foi purificado com AMPureXP beads
(Beckman Coulter, Brea, EUA). A preparação da biblioteca (fixação dos
adaptadores TruSeq e quantificação de qPCR) foi realizada usando o Protocolo
de Preparação de Biblioteca Illumina 16S (Nota Técnica Illumina 15044223 Rev.
B). As bibliotecas de rRNA 16S foram sequenciadas usando o MiSeq
Sequencing System (Illumina Inc., EUA) com o kit V2, 300 Cycles, single-end
com 300 pb e concentração final de 12 pM, sempre gerando amplificadores de
tamanho de 283pb adequados para análise. A cobertura de 50.000 leituras foram
definidas para cada amostra sequenciada (CHRISTOFF et al., 2019b).
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2.2. Bioinformática
Foi retirado os barcodes e as sequência dos primers, em seguida os
dados de sequenciamento das amostras foram processados utilizando o
software Quantitative Insights on Microbial Ecology (QIIME) (CAPORASO et al.,
2010). Inicialmente, foram removidos reads menores que 400 pares de bases.
Depois quimeras foram analisadas usando usearch61 (EDGAR et al., 2011) e
retiradas da biblioteca. As sequencias remanescentes foram agrupadas em
OTU’s e alinhadas utilizando a biblioteca greengenes (MCDONALD et al., 2012),
adotando 99% de similaridade. A abundância relativa das bactérias foi
performada principalmente em relação à Filo, Família, Gênero e, quando
possível, espécie.
Para calcular a alpha diversidade, utilizou a estimativa de riqueza de
Chao1 (CHAO; CHIU, 2005) e os índices de diversidade de Shannon e Simpson
(SHANNON, 1948; PYLRO et al., 2014). Para observar as diferenças
relacionadas à beta diversidade entre os grupos, foi plotado o gráfico de análise
de coordenadas principais (PCoA) baseada nas

matrizes de distâncias

construídas de diversidade filogenética Weighted e Unweighted-Unifrac
(LOZUPONE; KNIGHT, 2005; NAVAS-MOLINA et al., 2015).
2.3. Análise estatística
A análise estatística foi realizada usando o software SPSS versão 22.0
(SPSS Inc., Chicago, EUA). Para verificar diferenças entre os grupos (eutróficos
e obesos) e o efeito do consumo do maracujá na composição da microbiota foi
utilizado o método generalized estimating equation (GEE) que ao invés de
assumir que os dados foram gerados seguindo uma determinada distribuição,
analisa o melhor tipo que descreve a relação entre covariáveis e resposta.
Quando necessário foi utilizado o post-hoc Teste de Múltiplas comparações
Sidak, adotando p <0,05 como significativo.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 15, observa-se a grande variabilidade interindividual do perfil de
filos encontrado entre os participantes do estudo. Essa grande variabilidade já
foi prevista na literatura. Uma das maiores coorte que investiga a composição da
microbiota humana encontrou elevada variação no perfil de filo da microbiota
intestinal. Analisando amostras de 242 indivíduos saudáveis verificou-se grande
variabilidade entre os filos dominantes Firmicutes e Bacteroidetes, enquanto
outros

indivíduos

apresentaram

elevada

abundância

de

filos

como

Proteobacteria e Verrucomicrobia (HUTTENHOWER et al., 2012).
Foram bem descritos na literatura que fatores como idade, perfil de saúde,
dieta, gênero e inclusive fatores sociais como nível de escolaridade afetam a
composição da microbiota intestinal (HUTTENHOWER et al., 2012; DUDACHODAK et al., 2015; SHREINER; KAO; YOUNG, 2015).
A redução do filo Bacteroidetes e aumento de Firmicutes e, por
conseguinte, o aumento da razão de Firmicutes/Baceroidetes (F/B) foi
encontrado em indivíduos obesos quando comparados aos eutróficos (ANLU et
al., 2019). Contudo não foi possível observar um comportamento específico
associado aos indivíduos eutróficos e obesos do presente estudo. Como pode
ser observado na figura 16, a análise de componentes principais da abundância
dos filos não demonstrou uma boa separação entre os grupos obesos e
eutróficos. Vale ressaltar que essa alteração na microbiota de indivíduos obesos
é acompanhada das alterações metabólicas e das comorbidades associadas ao
processo de obesidade (DUDA-CHODAK et al., 2015; DAO; CLÉMENT, 2018),
o que necessita de tempo para sua evolução. No presente estudo, foram
recrutados indivíduos obesos com bom estado de saúde e ausência de
comorbidades o que pode justificar a proximidade do perfil de filos entre as duas
populações analisadas.
Assim como o presente estudo, outros apontam que não existe uma
assinatura taxonômica clássica associada à obesidade. Em um estudo onde
foram utilizados dados do Human Microbiome Project e do MetaHIT além de
estudos menores que examinaram a microbiota de obesos e eutróficos, não
encontraram associação entre o estado nutricional e o perfil de microbiota nem
com o índice Firmicutes/Baceroidetes (FINUCANE et al., 2014)
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Figura 15- Variação Interindividual do percentual de filos nos dias 0, 15 e 30 de suplementação de maracujá
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Figura 16- Análise de componentes principais dos filos no período basal e
dispersão dos indivíduos eutróficos e obesos.
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Observando a razão F/B (Tabela 6), a população no período basal
apresentou em média 6,69±9,98 enquanto isolando somente os indivíduos
obesos, a razão ficou em média 8,30±14,26 não sendo observada diferença
estatística (p=0,38) entre os indivíduos eutróficos e obesos participantes. Valores
próximos aos encontrados para a população obesa estudada foram observados
para eutróficos saudáveis. Em um estudo que avaliou a microbiota de 154
adolescentes e adultos americanos observaram razão F/B de 7,30 para os
indivíduos eutróficos (TURNBAUGH et al., 2009).
Quanto ao perfil de filos encontrados na microbiota intestinal (Figura 17a),
observa-se que os filos Firmicutes e Bacteroidetes foram os majoritários, juntos
representaram 94% do total. Dentre os filos minoritários, Actinobacteria
representou 3% seguido por Proteobacteria e Tenericutes. Filos como Thermi,
Acidobacteria, Cyanobacteria, Elusimicrobia, Fusobacteria, Lentisphaerae,
Proteobacteria,

Spirochaetes,

Synergistetes,

TM6

e

TM7

somados,

representaram somente 0,14% do total.
A grande abundância dos filos Firmicutes e Bacteroidetes está bem
caracterizada na literatura em diferentes populações (FRANK et al., 2007;
CHANG et al., 2015; RUENGSOMWONG et al., 2016). Em um estudo onde
caracterizou a microbiota de 20 koreanos saudáveis, os filos Firmicutes e
Bacteroidetes representaram 94,8% do total. Para indivíduos japoneses, a
participação dos dois filos é menor (85%), porém, ainda muito significativa (NAM
et al., 2011; KASAI et al., 2015). A população do presente estudo apresentou
maior proporção de Firmicutes que os 61% registrados para indivíduos
americanos (NAM et al., 2011).
A figura 17b mostra as onze famílias mais abundantes. Destas, seis são
do

filo Firmicutes:

Lactobacillaceae,

Erysipelotrichaceae, Clostridaceae,

Lachnospiraceae, Christensenellaceae e a mais abundante a Ruminococcaceae
com

48%

do

total.

As

famílias

Bacteroidaceae,

Porphyrococcaceae,

Prevotellaceae, Rikenellaceae representantes do filo Bacteroidetes, somadas
apresentaram 20% da abundância. A Bifidobacteriaceae foi a única
representante das Actinobacteria dentre as majoritárias. Famílias com
abundância relativa ≤0,1% representaram 7% do total.
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Tabela 6- Perfil de filos nos dias 0, 15 e 30 de suplementação de maracujá a.
FILO

0d
15d
Média±DP
Média±DP
(Min-Máx)
(Min-Máx)
Actinobacteria
3,02±3,92
2,71±2,63
(0,10-21,40)
(0,13-12,50)
Bacteroidetes
19,60±11,71
19,70±10,14
(1,40-55,84)
(4,61-39,61)
Firmicutes
73,94±11,68
73,64±9,65
(40,99-90,67) (53,23-87,17)
Proteobacteria
2,18±3,09
2,66±4,59
(0,07-19,75)
(0,34-29,08)
Tenericutes
0,39±0,46
0,60±0,88
(0,00-1,48)
(0,00-3,56)
Verrucomicrobia
0,73±1,45
0,56±0,93
(0,00-7,15)
(0,00-4,05)
Outros
0,14±0,24
0,13±-0,22
(0,00-1,18)
(0,00-1,22)
Razão F/B
6,69±9,98
5,65±4,49
(1,00-64,82)
(1,35-18,82)
a Teste de Múltiplas comparações Sidak; * p≤0.05.

30d
W

Pa

1,289

0,256

2,644

0,104

5,363

0,021
*
0,655

0,200
4,127

0,141

0,042
*
0,011
*
0,707

2,14

0,143

6,541

Média±DP
(Min-Máx)
2,50±2,79
(0,13-11,73)
20,06±10,97
(1,67-53,54)
73,01±11,84
(37,00-89,42)
3,35±7,31
(0,14-42,25)
0,38±0,51
(0,00-2,32)
0,49±1,07
(0,00-5,53)
0,21±0,50
(0,00-2,72)
4,92±3,58
(0,69-19,78)

W

P

15,06
0
1,704

0,000
*
0,192

7,925

0,005
*
0,011
*
0,008
*
0,747

6,503
6,987
0,104
4,655
2,99

0,031
*
0,084
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Figura 17- Abundância relativa dos filos(A), famílias (B) e gêneros (C) no período
basal
A
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Ao nível gênero, a maior parte das sequencias foram distribuídas em 16
gêneros (Figura 17c). Nove destes são pertencentes ao filo Firmicutes (Blautia,
Coprococcus, Dialister, Dorea, Faecalibacterium, Lachnospira, Oscillospira,
Roseburia, Ruminococcus), um ao filo Verrucomicrobia (Akkermansia), dois
Bacteroidetes (Parabacteroides, Prevotella) e dois Proteobacteria (Sutterella,
Succinivibrio). O gênero mais abundante na população pesquisada foi o
Faecalibacterium com 23% da abundância total, valores menores foram
observados para a população americana (9,4%), chinesa (8,3%), japonesa
(5,9%) e koreana (11,6%) (NAM et al., 2011).
Para avaliar o efeito do consumo do fruto P. tenuifila Killip foi utilizado o
teste generalised estimating equation (GEE) que adota o melhor tipo de
distribuição que descreve as respostas, característica favorável para análise
estatística de dados não-paramétricos.
A análise estatística foi realizada levando em consideração o IMC e a
idade dos participantes, assumindo-as como covariáveis. É bem relatado na
literatura o impacto dessas variáveis sobre o perfil da microbiota. A redução da
abundância de Ruminococcus e Blautia spp. e o aumento do número de
Escherichia foi observado por exemplo em indivíduos mais velhos quando
comparados aos mais jovens (JEFFERY; O’TOOLE, 2013), enquanto crianças
obesas apresentaram a microbiota dominada por Prevotella spp. contrapondose a elevada proporção de Ruminococcus spp em crianças com menores IMC
(MAYA-LUCAS et al., 2019).
Observa-se que o consumo do fruto P. tenuifila Killip reduziu
significativamente a abundância do filo Firmicutes ao longo do tempo (Tabela 6).
O mesmo aconteceu com Actinobacteria após 30 dias de consumo do maracujá.
Em contrapartida houve aumento de Proteobacteria e de filos com menores
representatividade (outros).
Na figura 18, é possível acompanhar o efeito do consumo do maracujá ao
longo do tempo. Calculando o delta da abundância entre o dia basal (0d) e os
dias 15 e 30 de consumo de maracujá, verifica-se a redução do primeiro e
segundo quartil (que correspondem aos indivíduos com redução da abundância)
e o aumento do terceiro e quarto quartil. O mesmo comportamento foi verificado
para os filos com diferença estatística (Proteobacteria e outros). Em
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contrapartida a figura 18 demonstra também o aumento do primeiro e segundo
quartis dos filos Firmicutes e Actinobacteria.
Figura 18- Variação de filos entre os dias 0d-15d e 0d-30d de suplementação de
maracujá.
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Comportamento parecido foi descrito na literatura, onde foram verificadas
a estabilidade da microbiota de 37 indivíduos ao longo do tempo e verificaram
que o filo Bacteroidetes foi significativamente mais estável enquanto Firmicutes
e Proteobacterias foram significativamente menos estáveis (FAITH et al., 2013).
O efeito do consumo do fruto P. tenuifila Killip pode ser resumido na
redução da abundância de Firmicutes e aumento da população de bactérias de
outros filos que compõem a microbiota. Apesar da redução de Firmicutes em
detrimento de outros filos, não houve redução significativa na razão F/B (Tabela
6).
Dentre as famílias o consumo de maracujá aumentou a abundância de
Lachnospiraceae (Tabela 7). Em uma revisão sobre Doença Inflamatória
Intestinal (DII), essa família teve a redução associada como um importante
biomarcador para desenvolvimento da DII (BERRY; REINISCH, 2013).
De fato, o aumento de Lachnospiraceae foi observado em um estudo que
mapeou a microbiota de crianças com DII em estado de remissão (PAPA et al.,
2012) enquanto outra pesquisa apontou a redução da concentração nas fezes
de pacientes portadores de Doença de Crohn quando comparado à indivíduos
saudáveis (KANG et al., 2010). Dessa forma o aumento da abundância dessa
família pode estar associado à diminuição do estado inflamatório intestinal,
condição também associada à obesidade. Vale destacar também que bactérias
dessa família são produtoras de butirato, um dos principais ácidos graxos de
cadeia curta (AGCC) produzidos a partir da fermentação da microbiota intestinal
e que possui relação com a redução de doenças crônicas (PRASAD; BONDY,
2019). Observa-se também redução de outra família produtora de AGCC, a
Bifidobacteriaceae, contudo, a participação dessa família sobre a abundância
total é pequena em todos os tempos avaliados.
Analisando o nível gênero (Tabela 8) verifica-se que a tendência de
aumento de Lachnospira, em específico, foi o responsável pela maior
abundância da família Lachnospiraceae. O consumo de P. tenuifila Killip não foi
capaz de aumentar a população de gêneros reconhecidos como antiobesogênicos (CAO et al., 2019) como Akkermansia e Bifidobacterium. Vale
ressaltar que a abundancia desses gêneros na população analisada já são
maiores que os referenciados para população saudável chinesa (0,2%; 1,8%) e
americana (1,4%; 0,6%, respectivamente) (NAM et al., 2011)
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Tabela 7- Perfil de Família nos dias 0, 15 e 30 de suplementação de maracujá a.
FAMÍLIA

0d
15d
Média±DP
Média±DP
W
(Min-Máx)
(Min-Máx)
Bacteroidaceae
13,67±11,18
13,68±10,59 2,456
(1,11-48,39)
(0,82-38,78)
Bifidobacteriaceae
2,63±4,08
2,36±2,76
1,990
(0,01-21,66)
(0,05-12,92)
Christensenellaceae
2,05±4,42
2,47±3,41
0,280
(0,02-27,73)
(0,02-13,43)
Clostridiaceae
1,16±1,30
1,34±1,18
1,481
(0,12-8,32)
(0,08-5,89)
Erysipelotrichaceae
2,23±3,49
1,90±2,22
(0,05-17,17)
(0,06-7,90)
Lachnospiraceae
18,13±10,99
18,28±9,03
2,683
(5,18-51,67)
(6,58-44,14)
Lactobacillaceae
0,30±0,75
0,25±0,92
2,486
(0,00-3,68)
(0,00-5,79)
Porphyromonadaceae
1,41±1,74
1,24±1,09
0,299
(0,00-9,73)
(0,01-5,11)
Prevotellaceae
3,13±5,85
3,97±7,74
0,303
(0,01-23,08)
(0,01-30,22)
Rikenellaceae
1,93±1,69
1,77±1,44
0,151
(0,04-6,50)
(0,02-6,18)
Ruminococcaceae
46,80±11,51
46,39±10,25 3,400
(22,97-69,47) (26,19-66,97)
Outros
6,88±3,67
6,66±3,49
2,119
(1,67-16,96)
(0,84-19,59)
a
Teste de Múltiplas comparações Sidak; * p≤0.05.

Pa
0,117
0,158
0,597
0,224
0,101
0,115
0,585
0,582
0,698
0,065
*
0,145

Média±DP
(Min-Máx)
13,03±10,51
(0,90-45,96)
2,20±2,84
(0,00-12,27)
1,75±3,60
(0,00-21,31)
1,12±0,98
(0,17-5,16)
1,90±2,75
(0,06-12,36)
20,16±8,97
(6,65-43,64)
0,17±0,53
(0,00-2,40)
1,23±1,21
(0,04-6,54)
4,96±8,98
(0,00-35,97)
1,75±1,46
(0,02-5,93)
45,33±12,25
(10,48-68,98)
6,50±3,59
(1,68-16,66)

30d
W

P

2,376

0,123

20,68
0
0,049

0,000
*
0,825

0,109

0,741

-

-

4,089
3,472

0,043
*
0,062

2,155

0,142

0,414

0,520

0,369

0,543

2,688

0,101

0,259

0,611
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Tabela 8- Perfil de Gênero nos dias 0, 15 e 30 de suplementação de maracujá a.
GÊNERO

Ruminococcus
Akkermansia
Bifidobacterium
Blautia
Coprococcus
Dialister
Dorea
Faecalibacterium
Lachnospira
Oscillospira
Parabacteroides
Prevotella_A

0d
Média±DP
(Min-Máx)
1,75±2,41
(0,04-12,96)
2,41±4,72
(0,00-23,85)
6,08±8,68
(0,01-43,14)
4,03±4,87
(0,71-26,02)
3,77±3,51
(0,15-19,15)
5,42±6,40
(0,00-26,10)
1,68±1,23
(0,24-5,30)
22,31±12,83
(1,31-52,90)
2,25±4,09
(0,00-23,50)
3,56±2,50
(0,25-10,60)
3,94±5,22
(0,00-31,13)
5,67±9,79
(0,02-38,59)

Média±DP
(Min-Máx)
1,34±1,31
(0,10-4,33)
1,80±3,35
(0,00-17,45)
5,79±6,37
(0,16-22,68)
3,12±2,40
(0,49-12,14)
4,55±3,80
(0,18-14,26)
4,37±5,88
(0,01-26,84)
1,71±1,35
(0,22-6,17)
22,07±9,81
(2,71-44,13)
3,36±5,57
(0,11-33,76)
3,98±2,42
(0,09-9,08)
2,99±2,55
(0,02-9,64)
6,26±10,62
(0,03-39,65)

15d
W

Pa

0,736

0,391

7,531
1,970

0,006
*
0,160

0,007

0,934

0,976

0,323

0,624

0,429

0,106

0,744

1,056

0,304

7,440
3,462

0,006
*
0,063

0,163

0,687

6,324

0,012
*

Média±DP
(Min-Máx)
1,33±1,81
(0,12-7,68)
1,43±3,00
(0,00-12,88)
4,65±6,00
(0,01-28,53)
3,79±4,80
(0,65-27,01)
5,06±4,93
(0,05-21,81)
4,30±4,78
(0,00-17,21)
1,42±1,05
(0,19-4,48)
22,61±11,38
(0,22-47,60)
3,97±4,98
(0,04-19,70)
3,73±2,70
(0,34-10,45)
2,88±3,30
(0,08-19,37)
7,77±13,39
(0,01-60,11)

30d
W

P

0,001

0,970

0,945

0,331

2,085

0,149

3,945
2,228

0,047
*
0,136

0,130

0,719

0,127

0,721

2,187

0,139

0,089

0,766

0,217

0,642

5,241

0,022
*
0,095

2,796
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GÊNERO

0d
Média±DP
Média±DP
(Min-Máx)
(Min-Máx)
Roseburia
3,37±4,03
3,86±5,22
(0,02-16,20)
(0,13-21,60)
Sutterella
1,05±1,05
1,29±1,73
(0,00-4,55)
(0,00-8,06)
Succinivibrio
1,01±5,24
1,49±7,40
(0,00-32,92)
(0,00-46,36)
Outros
14,99±7,64
14,66±7,57
(3,04-32,85)
(2,84-33,96)
a Teste de Múltiplas comparações Sidak; * p≤0.05.

15d
W
6,750

Pa

0,497

0,009
*
0,481

17,03
3
0,246

0,000
*
0,620

Média±DP
(Min-Máx)
3,86±5,34
(0,10-26,53)
1,67±1,50
(0,00-6,40)
2,43±10,58
(0,00-57,54)
13,57±9,70
(3,43-51,83)

30d
W

P

0,001

0,982

0,296

0,586

2,717

0,099

0,815

0,367
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Analisando o perfil de microbiota dos indivíduos participantes, foram
identificados uma família (Lachnospiraceae), dois gêneros (Eggertella, Blautia)
e sete espécies (Bacteroides uniformis, Clostridium butyricum, Eggerthella lenta,
Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentes, Bifidobacterium bifidum,
Enterobacter cloacae) com importância reconhecida na metabolização de
flavonoides das classes flavonas e flavan-3-ol e seus polímeros.
Desse total, a família Lachnospiraceae aumentou 11,2% sua abundância
entre o período basal e 30 dias de consumo, enquanto o gênero Blautia
aumentou em média 18,6% nos indivíduos eutróficos. Espécies da família
Lachnospiraceae apresentam enzimas capazes de quebrar C-glicosilação de
flavonas

(BRAUNE;

BLAUT,

2016),

classe

de

flavonas

encontrada

principalmente em espécies de maracujá (SAKALEM; NEGRI; TABACH, 2012).
Para analisar a alpha diversidade foi calculado os índices Chao1,
Shannon e Simpsom além de avaliar o total de unidades taxonômicas
operacionais (OTU’s) e a diversidade filogenética.
Não foi observada diferença significativa na alpha diversidade entre os
indivíduos eutróficos e obesos em todos os parâmetros analisados. É esperado
que a obesidade esteja associada com menores valores de alpha diversidade.
Em um estudo que avaliou a microbiota de 633 eutróficos e 494 obesos alemães
foi verificado menores taxas de diversidade filogenética para a segunda
população (THINGHOLM et al., 2019). De fato, a partir de uma metanálise que
investigou a relação entre obesidade e microbiota, apontou que o índice de
Shannon e o número de OTU’s observadas apresentaram consistente correlação
com a obesidade (SZE; SCHLOSS, 2016).
A não observância de diferença estatística entre os indivíduos eutróficos
e obesos analisados, corrobora com os dados encontrados para a abundância
relativa. Ambos indicaram que a população obesa estudada apresenta perfil de
microbiota similar aos eutróficos.
Avaliando o efeito do consumo de P. tenuifila Killip observa-se aumento
significativo (p<0,05) nos cinco índices analisados para 15 dias e uma tendência
na manutenção do aumento após 30 dias de consumo de P. tenuifila Killip.
Quando analisa a alpha diversidade separado por grupo (Tabela 9) verifica-se
que o aumento ocorreu entre os indivíduos eutróficos.
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Tabela 9-Índice de alpha diversidade entre os dias 0, 15 e 30 de suplementação de maracujá, separados por grupo*.
Alpha
diversidade

Chao1

Simpson
Shannon
OTU’s
observadas
Diversidade
filogenética

Eutrófico
0d
15d
Média±DP Média±DP p
(Min-Máx) (Min-Máx)
13402,87± 15810,02± 0,0
5384,77
4321,99
13
(1740,09(4524,46*
21250,10) 22313,00)
0,98±0,01 0,98±0,01 0,0
(0,97-0,99) (0,97-0,99) 10
*
5,65±0,49 5,89±0,40 0,0
(4,51-6,42) (5,02-6,67) 04
*
7815,47±3 9430,56±3 0,0
451,19
150,66
16
(843,00(2030,00*
13047,00) 14786,00)
179,61±87 223,13±85 0,0
,91 (22,18- ,45 (36,69- 01
311,83)
383,79)
*

Obeso
30d
Média±DP
(Min-Máx)
14874,87±
6204,63
(4216,0423572,21)
0,98±0,01
(0,95-0,99)

0d
p
Média±DP
(Min-Máx)
0,2 12538,48±
99 3717,84
(6003,2318658,56)
0,7 0,98±0,01
24 (0,97-0,99)

15d
Média±DP
(Min-Máx)
13448,96±
4449,63
(6160,6521056,42)
0,98±0,01
(0,96-0,99)

30d
p
Média±DP
(Min-Máx)
0,3 13693,43±
50 4352,07
(5164,2120148,90)
0,0 0,98±0,01
63 (0,95-0,99)

p
0,8
97
0,9
36

5,78±0,50 0,2 5,56±0,41 5,59±0,39 0,0 5,62±0,45 0,6
(4,70-6,49) 96 (4,91-6,30) (4,83-6,25) 69 (4,75-6,15) 79
8468,44±3
950,36
(2064,0014927,00)
196,90±99
,97 (39,84373,07)

0,5 6829,52±2
07 194,60
(2946,0010961,00)
0,4 156,03±54
20 ,58 (66,05239,06)

7399,77±2
822,65
(2948,0014343,00)
170,51±62
,82 (83,37300,73)

0,3 7738,85±2
53 723,31
(2884,0012840,00)
0,1 172,34±62
99 ,13 (48,74285,24)

0,7
71
0,9
57
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A análise da beta diversidade pode ser observada na figura 19 onde encontrase a PCoA construída a partir das matrizes de distancias Unifrac “weight” (que
considera a abundância das espécies observadas na distribuição espacial) e
“unweight” (que adicionalmente considera a presença ou ausência de espécies)
(LOZUPONE et al., 2007; CORTEZ et al., 2019).
Após comparar o índice de beta diversidade dos grupos ao longo da
intervenção observou-se que o consumo de P. tenuifila Killip não alterou seus
valores, observando p>0,05 tanto para Unifrac “weight” como para “unweight”
Figura 19 - Índice de beta diversidade entre os dias 0, 15 e 30 de
suplementação de maracujá, separados por eutróficos (A) e obesos (B)*.

A

Unweight (p=0,569)

Weight (p=0,854)

PC2
(5,45%)

PC2
(16,68%)

PC1
(28,13%)

PC3
(7,54%)

B

PC2
(15,46%)

PC1
(12,21%)

PC3
(5,01%)
Unweight (p=0,337)

Weight (p=0,126)

PC3
(9,61%)

0d
(basal)
30d

PC2
(6,1%)

PC1
(8,17%)

PC1
(21,35%)
PC3
(5,15%)

* PERMANOVA, p≤0.05.

171

4. CONCLUSÃO
O perfil da microbiota dos indivíduos eutróficos e obesos avaliado no
presente estudo foram similares o que reforça a inexistência de um perfil de
microbiota clássico para os obesos. A disbiose comumente associada à
obesidade, na verdade, está relacionada a um conjunto de situações que envolve
presença de comorbidades e alterações metabólicas, sendo, portanto,
necessário tempo para seu estabelecimento.
A ingestão do fruto de maracujá (P. tenuifila Killip) durante 30 dias foi
capaz de modular a microbiota de indivíduos eutróficos e obesos inclusive no
nível filo, reduzindo a abundância de Firmicutes em detrimento do aumento
significativo de outros filos. Essa redução, porém, não foi suficiente para diminuir
a razão Firmicutes/Bacteroidetes.
A ingestão de P. tenuifila Killip foi responsável pelo aumento de bactérias
da família Lachnospiraceae as quais estão associadas à redução da inflamação
local e síntese de ácidos graxos de cadeia curta. Avaliando o perfil da microbiota
responsável pela metabolização de compostos fenólicos como flavonas Cglicosiladas,

flavan-3-ol

e

PAs,

classes

com

metabolização

quase

exclusivamente dependente da fermentação bacteriana intestinal, verificou-se
que o consumo do fruto teve impacto positivo na família e gênero capazes de
metabolizar essas classes de flavonoides.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A caracterização dos compostos bioativos de frutas nativas é uma forma
de prospectar novas fontes de compostos benéficos à saúde. O maracujá P.
tenuifila Killip, espécie nativa do cerrado brasileiro com pouco apelo comercial e
consumido somente pela população local, é rico em fibra insolúvel além de
apresentar elevada concentração de compostos fenólicos, principalmente da
classe

flavon-3-ol

e

seus

polímeros,

também

conhecidos

como

proantocianidinas. Vale destacar que essa classe de flavonoide é bastante
atípica no perfil das espécies de maracujá (Passiflora spp.), demonstrando ser
um grande diferencial para a P. tenuifila Killip.
A ingestão diária por somente 30 dias de uma porção equivalente a três
frutos por indivíduos com peso adequado e obesos, demonstrou grandes
benefícios à saúde. O consumo da P. tenuifila Killip, mesmo sem alteração na
composição da dieta e nem aumento da atividade física, foi responsável pela
redução da concentração de colesterol total e LDL sérico dos indivíduos obesos,
tendo consequências positivas para a qualidade de vida dos mesmos.
Foi observado ainda tendência na redução de um importante biomarcador
de permeabilidade intestinal, o que está associado na literatura à redução do
processo inflamatório, quadro que acompanha, por exemplo, a obesidade. Além
disso, houve redução significativa no biomarcador do estresse oxidativo que está
associado à dano da estrutura do DNA e por conseguinte, a mutações.
O consumo do maracujá P. tenuifila Killip aumentou a excreção de
metabólitos na urina produzidos a partir da metabolização de flavonas-Cglicosiladas e flavan-3-ol. Foi observado nesse sentido a grande participação da
microbiota intestinal no aumento da bioavaliabilidade desses compostos. Vale
destacar que a avaliação do metabolismo de compostos fenólicos por indivíduos
obesos é escassa na literatura, sendo um grande diferencial do presente estudo.
Foi observado que indivíduos obesos apresentaram aumento na concentração
de metabólitos de fase II de ácidos fenólicos, principalmente derivados do ácido
benzoico enquanto o mesmo não foi observado para a população eutrófica,
demonstrando assim a importância de verificar o impacto da obesidade sobre a
absorção de compostos fenólicos.
178

Por fim, a ingestão do maracujá P. tenuifila Killip foi capaz de modular a
microbiota reduzindo a abundância relativa de filos associados a obesidade e
aumentando a proporção de família associada a redução de inflamação local e
ao metabolismo de compostos fenólicos.
Esses resultados demonstram que pequenas alterações no perfil da
ingestão alimentar, como por exemplo, a adição de uma pequena porção de
fonte de compostos bioativos, podem apresentar grande impacto positivo à
saúde.
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Anexos
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Anexo I - Procedimento Operacional Padronizado para o preparo da farinha
liofilizada de maracujá-alho, fornecido pela Sublimar Produtos Liofilizado.
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Anexo II - Espectro de massa dos flavonoides minoritários identificados por
LC-ESI-MS em frutos de maracujá-alho.
Pico 1 - pinocebrina glucoronideo (Tr = 9,1 min)

pinocebrina glucuronido

Pico 5 - taxifolina-7-O-glucosideo (Tr = 11,2 min)
taxifolina-7-O-glucosideo

Pico 6 - taxifolina-7-O-glucosideo (Tr = 11,6 min)

ácido cafeoilquínico

Pico 9 - 5-hidroxi-3,4'7-trimetoxi-flavona (Tr = 16,0 min)

5-hidroxi-3,4'7trimetoxi-flavona
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Pico 14 - taxifolina (Tr = 21,0 min)

taxifolina

Pico 15 - procianidina digallato do tipo A (Tr = 23,7 min)

procianidina digallato
do tipo A
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Anexo III - Espectro de massa das PAs de frutos P. tenuifila por LC-ESI-MS através do método de catálise ácida na presença de fluroglucinol
1. Aduto (Epi)galocatequina Pico #1
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2. Aduto (Epi)galocatequina Pico #1
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3. (Epi)galocatequina

286,20
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4. Aduto (Epi)catequina aduct Pico #1
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5. (Epi)catequina
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6. Aduto (Epi)catequina aduct Pico #2
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7. Aduto (Epi)catequina aduct Pico #3

286.56
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Anexo IV – Parecer consubstanciado do CEP, aprovando o experimento em
humanos
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Anexo V – Currículo Lattes
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Anexo VI – Ficha do aluno
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Anexo VII – Informações para os membros de banca julgadoras
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