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RESUMO 

Background/Objetivo 
O stress oxidativo é uma das causas principais para o desenvolvimento e 
cronicidade de várias doenças como por exemplo as doenças inflamatórias da 
pele1.  

O diospireiro é uma árvore exótica bem adaptada em Portugal. Foi trazida da China 
há vários séculos e produz o fruto Diospyros kaki (Dk) no Outono. Este fruto tem 
sido usado na composição de vários cosméticos comerciais2 e vários estudos 
reportam atividades farmacológicas de várias partes desta planta2. No entanto, a 
sua potencial aplicação em dermatologia (por exemplo no controlo e cicatrização 
de feridas) não tem sido grandemente estudada. A avaliação da atividade 
antioxidante dos extratos metanólicos de folhas verdes de Dk usando ensaios 
bioquímicos in vitro foi previamente realizada pelo nosso grupo de investigação 
revelando estes extratos uma boa capacidade sequestradora de radicais livres. 
Deste modo, o objetivo do presente estudo é a avaliação da atividade antioxidante 
de extratos metanólicos de folhas verdes e vermelhas de Dk in vitro usando linhas 
celulares. 

 

Materiais e métodos 
As folhas de Dk foram colhidas em Portugal (Santo Tirso, as verdes nos meses de 
fevereiro, abril e julho e as vermelhas em outubro), secas e submetidas a extração 
metanólica (70%). Após a filtração, o solvente foi removido por rotavapor e o 
extrato resultante liofilizado e posteriormente ressuspendidos em DMSO. Estes 
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extratos foram avaliados inicialmente quanto à sua citotoxicidade na linha celular 
de fibroblastos de ratinho NCTC clone 929, cultivada em meio DMEM em 
condições padrão. Em concentrações não tóxicas, os extratos foram em seguida 
avaliados quanto à sua capacidade antioxidante contra o insulto oxidativo t-BHP 
em ensaios de pré-incubação. Nestes, as células foram pré-incubadas durante 20 
horas e em seguida co-incubadas durante 3 horas com o t-BHP (4 mM) sendo a 
viabilidade celular avaliada imediatamente pelo ensaio do MTT. 

 

Resultados 
1 Citotoxicidade dos extratos de Dk: Os extratos de Dk não apresentam 
citotoxicidade significativa a 50 e 25 µg/ml, respetivamente para as folhas verdes 
e vermelhas. 

2 Atividade antioxidante dos extratos de Dk: Ambos os extratos apresentam 
atividade antioxidante contra o insulto oxidativo t-BHP (4 mM, 3 h co-incubação) 
após 20 horas de pré-incubação com os extratos. Esta atividade foi verificada pelo 
aumento significativo (3 e 2,6 fold-increase respetivamente para os extratos das 
folhas verdes e vermelhas) da viabilidade celular em comparação com o controlo 
positivo (células incubadas com t-BHP 4 mM apenas). 

 

Conclusão 
Os nossos resultados mostram que: o extrato metanólico de Dk de folhas 
vermelhas é significativamente mais tóxico do que o de folhas verdes com 
ausência de citotoxicidade nas concentrações de 25 e 50 µg/ml, respetivamente.  

 O tratamento das células NCTC clone 929 com ambos os extratos de Dk (folhas 
verdes e vermelhas) tem um efeito protetor contra o stress oxidativo induzido 
pelo t-BHP com um aumento significativo da viabilidade celular (3 e 2,6-fold 
increase, para os extratos de folha verde e vermelha, respetivamente). Está em 
curso a avaliação da atividade anti-inflamatória destes extratos, in vitro, quer ao 
nível de ensaios bioquímicos, quer ao nível de cultura de células. Estão igualmente 
planeados outros ensaios para avaliar o mecanismo envolvido neste efeito 
protetor como por exemplo a determinação de ROS e a quantificação de enzimas 
anti-oxidantes bem como a sua expressão genética. 

Este estudo mostra que os extratos de Dk contêm compostos com propriedades 
antioxidantes que podem ser úteis em doenças de pele pró-oxidativas. 
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