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RESUMO 
 
O suco de laranja Citrus sinensis L. Osbeck é considerado uma excelente fonte 
alimentar de vários compostos bioativos com propriedades benéficas para a 
saúde humana devido ao seu alto teor de flavonoides, carotenoides, açúcares, 
minerais e fibras. Alguns estudos epidemiológicos e de intervenção forneceram 
evidências para apoiar a correlação inversa entre o consumo de suco de laranja e 
a ocorrência de doenças cardiovasculares e câncer. Neste estudo, utilizamos 
duas variedades de laranjas, naturalmente enriquecidas, originadas através de 
mutação espontânea, denominadas Bahia e Cara Cara. Essas laranjas possuem 
alto teor de vitamina C e flavonoides, no entanto, a laranja Cara Cara se 
diferencia por também ser rica em carotenoides (fitoeno, fitoflueno, licopeno e β-
caroteno). Considerando que o dano oxidativo e o aumento da neuroinflamação 
estão criticamente relacionados com a patogênese e a perda neuronal em 
doenças neurodegenerativas, o efeito neuroprotetor de alguns componentes da 
laranja tem sido de interesse específico na busca de tratamentos eficazes para 
essas doenças. Contudo, ainda existe carência de estudos in vivo para mostrar 
os efeitos terapêuticos do suco de laranja em sua forma integral e completa, 
tendo em vista que de forma isolada seus compostos já demostraram possuir 
efeitos antioxidantes e neuroprotetores positivos. Nesse contexto, utilizamos o 
nematodo Caenorhabditis elegans que é um organismo modelo amplamente 
estabelecido para estudos de comportamento, fisiologia e genética animal. Este 
trabalho teve com objetivo avaliar e comparar os efeitos antioxidantes, 
neuroprotetores e as alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento do 
tratamento com os sucos de laranja pasteurizados Bahia e Cara Cara no modelo 
C. elegans. Para a realização dos experimentos, os animais foram sincronizados 
no estágio larval L1 e tratados a 20 ºC em placas de Petri com meio de 
crescimento sólido nematoide (NGM), com diferentes concentrações de suco de 
laranja Bahia ou Cara Cara, semeados com Escherichia coli OP50 ou E. coli 
HT115. O tratamento com os sucos de laranja proporcionou efeitos antioxidantes 
positivos no C. elegans como: redução nos níveis endógenos de espécies 
reativas de oxigênio (ERO), aumento da sobrevivência em condições padrão e de 

estresse oxidativo e aumento na expressão dos genes repórteres antioxidantes -
glutamil cisteína sintetase (gcs-1), glutationa-S-transferase (gst-4) e superóxido 
dismutase (sod-3) e da chaperonina hsp-16.2. Em relação aos efeitos 
neuroprotetores, foi observado que o tratamento com laranja retarda o perfil de 

paralisia induzido pela super-expressão do peptídeo A𝛽1- 42 no músculo do 
modelo C. elegans para o Mal de Alzheimer e diminui a agregação 
poliglutamínica no modelo C. elegans para a doença de Huntington. Para 
investigar se as vias de sinalização de resposta ao estresse desempenhariam um 
papel importante nos efeitos dos sucos, foram realizados ensaios de 
quantificação de ERO, resistência ao estresse oxidativo, expressão de gst-
4::GFP, paralisia e longevidade em animais com knockdown para os fatores de 
transcrição SKN-1, DAF-16 e HSF-1 através de RNA de interferência (RNAi). Os 
resultados mostraram que os efeitos proporcionados pelo tratamento com os 
sucos de laranja Bahia e Cara Cara foram dependentes principalmente dos 
fatores de transcrição SKN-1 e DAF-16, com destaque para SKN-1. Em relação 
às alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, o tratamento 
aumentou o tempo de vida, os movimentos corporais e a taxa de batimentos 



 
XI 

faríngeos. Concluimos que os tratamentos com os sucos de laranja 
proporcionaram excelentes efeitos antioxidantes, neuroprotetores e ainda foram 
capazes de melhorar parâmetros fisiológicos relacionados ao envelhecimento, 
que estão fortemente envolvidos na qualidade de vida do C. elegans, com 
destaque para o suco de laranja Cara Cara que induziu respostas 
significativamente melhores, possivelmente devido ao maior teor de carotenoides.  
 
Palavras chave: Produtos naturais, estresse oxidativo, longevidade, Mal de 
Alzheimer e doença de Huntington. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XII 

ABSTRACT 

 
The orange juice, Citrus sinensis L. Osbeck is considered an excellent food source of 
several bioactive compounds with properties beneficial to human health due to its 
high content of flavonoids, carotenoids, sugars, minerals and fibers. Some 
epidemiological and interventional studies have provided evidence to support the 
inverse correlation between orange juice consumption and the occurrence of 
cardiovascular disease and cancer. In this study, we used two naturally enriched 
oranges, originated through spontaneous mutation, called Bahia and Cara Cara. 
These oranges are high in vitamin C and flavonoids; however, Cara Cara orange is 
distinguished by being rich in carotenoids (phytoene, phytofluene, lycopene and β-
carotene). Considering that oxidative damage and increased neuroinflammation is 
critically related to pathogenesis and neuronal loss in neurodegenerative diseases, 
the neuroprotective effect of some components of orange has been of specific 
interest in the search for effective treatments for these diseases. However, there is 
still a lack of in vivo studies to show the therapeutic effects of orange juice in its full 
and complete form, since its compounds have already been shown to have positive 
antioxidant and neuroprotective effects. In this context, we used the nematode 
Caenorhabditis elegans which is a widely established model organism for animal 
behavior, physiology and genetics studies. The objective of this work was to evaluate 
and compare the antioxidant, neuroprotective and physiological changes related to 
the aging of the treatment with the pasteurized orange juices Bahia and Cara Cara in 
the C. elegans model. To perform the experiments, the animals were synchronized in 
the L1 larval stage and treated at 20 ºC in petri dishes with solid nematode growth 
medium (NGM), with different concentrations of Bahia or Cara Cara orange juices, 
seeded with Escherichia coli OP50 or E. coli HT115. The treatment with orange juice 
provided positive antioxidant effects in C. elegans, such as reduction in endogenous 
levels of reactive oxygen species (ROS), increased survival under standard and 

oxidative stress conditions, and increased expression of antioxidant reporter genes - 
glutamyl cysteine synthetase (gcs-1), glutathione-S-transferase (gst-4) and 
superoxide dismutase (sod-3) and hsp-16.2 chaperonin. Regarding the 
neuroprotective effects, it was observed that the orange treatment delays the profile 
of paralysis induced by the superexpression of the Aβ1-42 peptide in the muscle of 
the C. elegans model for Alzheimer's disease and decreases the polyglutamine 
aggregation in the C. elegans model for Huntington's disease. To investigate whether 
stress response signaling pathways would play an important role in juice effects, ERO 
quantification, oxidative stress resistance, gst-4::GFP expression, paralysis, and 
longevity in animals with knockdown were performed. the transcription factors SKN-1, 
DAF-16 and HSF-1 through interference RNA (RNAi). The results showed that the 
effects provided by the treatment with Bahia and Cara Cara orange juices were 
mainly dependent on the SKN-1 and DAF-16 transcription factors, especially SKN-1. 
In relation to physiological changes related to aging, the treatment increased the life 
span, the body movements and the rate of pharyngeal beats. We concluded that 
orange juice treatments provided excellent antioxidant and neuroprotective effects 
and was able to improve physiological parameters related to aging, which are 
strongly involved in the quality of life of C. elegans with emphasis on Cara Cara 
orange juice induced significantly better responses, possibly due to the higher 
carotenoid content. 
 
Key words: Natural products, oxidative stress, longevity, Alzheimer's disease and 
Huntington's disease. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre as laranjas doces, cresce o interesse pela Citrus sinensis L. Osbeck 

Cara Cara, uma mutação natural e expontânea originária da laranja Bahia. Essas 

laranjas possuem alto teor de vitamina C e flavonoides, no entanto, a laranja 

Cara Cara se diferencia por também ser rica em carotenoides, dentre os quais, 

fitoeno, fitoflueno, licopeno e β-caroteno (Brasili et al., 2017). O teor 

excepcionalmente alto de carotenoides da laranja Cara Cara pode ser de 

especial interesse devido aos recentes estudos nutricionais que demonstraram 

sua associação com a prevenção e tratamento de várias doenças, incluindo as 

doenças neurodegenerativas (Cho et al., 2018). 

Os efeitos antioxidantes e neuroprotetores de alguns componentes das 

laranjas têm sido utilizados em diversos estudos na busca por tratamentos 

eficazes para atenuar os efeitos nocivos ocasionados pelo estresse oxidativo, 

atenuar e ou previnir o desenvolvimento de algumas doenças 

neurodegenerativas e também para retardar algumas alterações fisiológicas 

relacionadas ao envelhecimento (Cho et al., 2018).  

Contudo, ainda existe carência de estudos in vivo para mostrar os efeitos 

terapêuticos do suco de laranja em sua forma integral e completa, tendo em vista 

que de forma isolada seus compostos já demostraram possuir efeitos 

antioxidantes e neuroprotetores positivos. Nesse contexto, utilizamos o nematodo 

Caenorhabditis elegans que é um organismo modelo estabelecido para estudar o 

envelhecimento e os distúrbios relacionados à idade (Antebi, 2007; Luo, 2004; 

Wolkow et al., 2000) e uma plataforma atrativa para rastrear rapidamente a 

segurança e a eficácia de medicamentos e também os efeitos de alguns produtos 

naturais (Artal ‐ Sanz et al., 2006).  

Vários estudos foram realizados utilizando o C. elegans como organismo 

modelo. Augusti et al. (2017) demonstraram que a suplementação de luteína é 

capaz de suprimir a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO), restaurar 

os níveis da enzima antioxidante catalase (CAT) e aumentar a sobrevivência. 

Pons et al. (2014) mostraram que o suco de laranja transgênica enriquecida com 

β-caroteno aumenta a sobrevivência de C. elegans em condição de estresse 

oxidativo induzido pelo peróxido de hidrogênio.  Chen et al. (2015)  mostraram 

que o tratamento com licopeno foi capaz de atrasar o perfil de paralisia de uma 
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cepa transgênica de C. elegans que expressa o peptídeo β-amiloide. 

Lashmanova et al. (2015) mostraram que a fucoxantina, mas não o β-caroteno, 

forneceu efeitos positivos na longevidade do C. elegans. 

Seguindo essa linha de estudos, este trabalho visou analisar os efeitos 

antioxidantes e neuroprotetores do tratamento com os sucos de laranja Bahia e 

Cara Cara no modelo C. elegans. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Espécies reativas de oxigênio e estresse oxidativo  

As espécies reativas de oxigênio (ERO) desempenham um papel 

importante na sinalização e proliferação celular, homeostase, indução de 

apoptose e senescência (Luu et al., 2015).  Em condições fisiológicas normais, 

as EROs são produzidas em células aeróbicas durante várias reações 

metabólicas endógenas através de um mecanismo conhecido como cadeia 

respiratória mitocondrial.  Uma das principais causas de superprodução de ERO 

é a inflamação crônica, que por sua vez, é causada por vários fatores biológicos, 

químicos e físicos, incluindo infecção viral e microbiana, exposição a radiações e 

produtos químicos, doenças autoimunes, crônicas, consumo de álcool, fumaça 

de cigarro e a baixa ingestão de antioxidantes alimentares (Luu et al., 2015). 

O estresse oxidativo resulta de um desequilíbrio entre a produção de 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ERO/ERN) e as defesas 

antioxidantes do organismo. Causa alterações biomoleculares deletérias sobre 

estruturas celulares tais como DNA, lipídeos e proteínas que podem contribuir 

para a patogênese de diversos problemas de saúde como as doenças 

neurodegenerativas, processos inflamatórios e doenças cardiovasculares 

(Pisoschi e Pop, 2015).  

Embora o excesso de espécies reativas possa ser considerado tóxico, 

concentrações baixas a moderadas de ERO/ERN são essenciais para o 

metabolismo normal das células. Por exemplo, o radical superóxido e óxido 

nítrico, são responsáveis por respostas celulares fisiológicas na defesa contra 

agentes infecciosos, na manutenção do tônus vascular, no controle da ventilação 

pulmonar, na produção de eritropoetina, na ativação de diversas vias de 

sinalização celulares, e na indução da resposta a mitógenos (Valko et al., 2007). 
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2.2 Antioxidantes enzimáticos  

Antioxidantes enzimáticos são produzidos endogenamente e fazem parte 

de um sistema de detoxificação de três fases, altamente conservadas entre 

eucariotos. As proteínas de detoxificação envolvidas neste processo são 

classificadas em fase I, II e III (Sarkadi et al., 2006).  

A enzima citocromo P450 monooxigenase (CYP) é a principal envolvida 

na fase I do metabolismo xenobiótico e as enzimas CYPs oxidam os xenobióticos 

por hidroxilação. Uma rede de enzimas detoxificadoras, tais como superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa 

transferase (GT) fazem parte da fase II. A SOD age transformando dois ânions 

radicais superóxidos em um peróxido de hidrogênio, podendo ocorrer de três 

formas dependendo do metal associado a ela, sendo cobre (Cu) e zinco (Zn) no 

citoplasma e manganês (Mn) na matriz mitocondrial de eucariotos e ferro (Fe) em 

bactérias (Perez et al., 2009). A CAT tem função de proteger as células 

catalisando a decomposição do peróxido de hidrogênio em oxigênio molecular e 

água sem produção de radicais livres (Ratnam et al., 2006; Sies, 1993; Mccord, 

1986). A GPx é uma enzima localizada no citosol e na matriz mitocondrial, que 

reduz peróxido de hidrogênio e hidropeptídeos orgânicos utilizando a glutationa 

(GSH). A GSH atua como co-substrato da GPx, com propriedade doadora de 

elétrons, podendo ser regenerada através da glutationa redutase (GR) com 

transferência de hidrogênio do NADPH. Neste processo são transferidos dois 

hidrogênios dos grupamentos sulfidrila para os peróxidos, transformando-os em 

álcool e ou água, resultando em glutationa dissulfeto (GSSG). A GPx geralmente 

ocorre associada ao selênio (Se). Os principais locais de ação da GPx são o 

fígado e os eritrócitos, podendo ocorrer no coração, pulmões e músculos.  

Na fase III de detoxificação, os conjugados tóxicos são bombeados para 

fora da célula por transportadores cassetes de ligação de ATP (Transpotador 

ABC) ou outros transportadores (Sarkadi et al., 2006). 
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2.2.1 Controle da expressão gênica das enzimas antioxidantes em 

Mamíferos 

O estresse oxidativo induz na célula várias respostas fisiológicas e 

patológicas. Estas respostas causam mudanças no perfil transcricional de forma 

a influenciar o destino da célula e a progressão de uma doença. Vários fatores de 

transcrição e vias de sinalização foram identificados por seu papel crítico na 

resposta ao estresse oxidativo (Ma et al., 2010). Dentre estes fatores, podemos 

destacar as proteínas Nrf, FoxO e HSF-1.  A ativação transcricional das enzimas 

da fase II são mediadas principalmente pelo elemento denominado ARE 

(Antioxidant Response Element) que é reconhecido pelo fator de transcrição do 

tipo zíper de leucina básico (bZIP) Nrf (Nrf1 e Nrf2) (Itoh et al., 1997). Em 

condições normais, Nrf localiza-se no citoplasma ligado a uma proteína 

associada à actina chamada Keap1 (Itoh et al., 1999). Durante o estresse 

oxidativo, Nrf se desliga de Keap1 e transloca-se para o núcleo da célula 

ativando a expressão dos genes detoxificadores da fase II (Zipper et al., 2002; 

Itoh et al., 1999). Esta dissociação de Nrf é alcançada através da mudança 

conformacional em Keap1 causada pela oxidação, da modificação de cisteínas 

essenciais (Itoh et al., 1999) ou pela remoção de Zn de cisteínas coordenadoras 

na sua estrutura (Dinkova-Kostova et al., 2005). Portanto os ativadores de Nrf2 

são eletrofílicos e têm a capacidade de oxidar ou alquilar grupos tióis ou de 

quelar íons metais (Kluth et al., 2007).  

A importância da ativação da resposta contra estresse oxidativo e contra 

compostos xenobióticos pela proteína Nrf2 foi demonstrada em camundongos 

“knock-out” Nrf2-/-. Nesses ensaios os animais não foram capazes de ativar os 

genes da fase II no trato digestório e foram mais sensíveis ao estresse oxidativo 

e drogas tóxicas (Chan et al., 2001; Hayes, 2001; Itoh et al., 1997). Os 

camundongos mutantes para as proteínas Nrf1 e Nrf2 (Nrf1-/-;Nrf2 -/-) morreram 

antes de nascer, e as células isoladas deles foram hipersensíveis ao estresse 

oxidativo (Leung et al., 2003). Evidências in vivo mostraram que camundongos 

deficientes para Nrf2 não respondem à proteção dos antioxidantes e são mais 

susceptíveis à carcinogênese (Ramos et al., 2001).  

As proteínas FoxO são fatores de transcrição conhecidos por seu papel 

nas respostas celulares ao estresse ambiental e fisiológico, cuja atividade é 
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regulada por modificação pós-transcricional, incluindo a fosforilação. Um único 

gene FoxO está presente em drosofila (Dfoxo) e C. elegans (daf-16) e 4 estão 

presentes em camundongos e humanos (FoxO1, FoxO3, FoxO4 e FoxO6) (Yen; 

Narasimhan; Tissenbaum, 2011; Landis & Murphy, 2010). Em resposta à via da 

insulina/IGF-1 e a outros fatores de crescimento, as proteínas quinases Akt e 

SGK fosforilam FoxO (com exceção dos FoxO6) em três locais conservados. 

Esta fosforilação promove a ligação de FoxO às proteínas 14-3-3 no citoplasma 

impedindo sua localização nuclear. Em resposta ao estresse oxidativo, a via JNK 

(c-Jun N-terminal kinase) fosforila diretamente FoxO, ativando a sua localização 

nuclear (Yen; Narasimhan; Tissenbaum, 2011; Ma, 2010). O aumento da 

atividade transcricional de FoxO ativa a expressão de catalase e SOD2, enzimas 

que são reguladas por FoxO aumentando a detoxificação de espécies reativas de 

oxigênio (Ma, 2010). 

Condições de estresse celular também induzem respostas de choque 

térmico (HSR do inglês-Heat Shock Response), na qual o mecanismo de 

resposta é desencadeado com a ativação de um fator de transcrição específico, o 

fator de choque térmico – HSF1, que exerce importantes funções, como controle 

do ciclo celular, tradução proteica, metabolismo da glicose e evasão da apoptose, 

além de agir como co-regulador de outras vias de sinalização importantes na 

tumorigênese (Dai; Sampson, 2016; Santagata et al., 2011). 

Em condições de homeostase celular, HSF1 existe como um monômero 

inativo associado a um complexo de HSP. Situações estressoras induzem a 

dissociação de HSF1 presentes no complexo, permitindo que estes fatores se 

agrupem em trímeros, sofram translocação nuclear e modificações pós-

traducionais, como fosforilação, acetilação e sumoilação. Em seguida, os fatores 

podem se acumular no núcleo e se ligar a uma sequência de nucleotídeos, 

chamada Elemento de Choque Térmico (HSE do inglês- Heat Shock Element) – 

região promotora das HSP.  

 

2.3 Antioxidantes não enzimáticos 

Antioxidantes não enzimáticos, exceto os de baixo peso molecular, são 

obtidos de fontes dietéticas. São divididos em várias classes, das quais os 

polifenóis é a maior. As outras classes incluem vitaminas, carotenoides, 
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compostos organossulfurados, minerais e cofatores que desempenham um papel 

importante na manutenção da saúde humana (Ratnam et al., 2006).  A glutationa, 

o tocoferol, o ácido ascórbico e os carotenoides, são substâncias que podem 

participar diretamente em processos fisiológicos, bioquímicos e celulares 

neutralizando os radicais livres ou prevenindo as reações químicas deflagradas 

por eles (Masella et al., 2005; Sharoni et al., 2004). Além destas características, 

antioxidantes diretos são consumidos ou quimicamente modificados no processo 

de ação e devem ser repostos ou regenerados após sua ação. Entre os minerais 

destacam-se o selênio, cobre, zinco e magnésio. Já entre as vitaminas, se 

destaca a vitamina C que tem ação removedora de espécies reativas de oxigênio 

e também regeneradora da vitamina E (tocoferol). Como a vitamina C é 

hidrossolúvel, possui maior ação no plasma sanguíneo, enquanto a vitamina E, 

lipossolúvel, tem maior ação em membranas celulares (Manela-Azulay et al., 

2003). 

 

2.3.1 Antioxidantes polifenólicos 

Polifenois são a maior classe de antioxidantes da dieta que compreendem 

uma variedade de compostos, divididos em várias classes (flavanois, flavanonas, 

isoflavonas, flavonoides, ácido hidrobenzóico, antocianinas, proantocianinas, etc) 

encontrados em vinhos, chás, chocolate, frutas e outros vegetais (Manach et al., 

2004). O consumo de comidas e bebidas ricas em polifenois, especialmente os 

flavonoides, tem sido associado com o menor risco de doenças degenerativas 

crônicas como câncer e aterosclerose (Kluth et al., 2007).  

Os flavonoides são substâncias fenolicas de baixo peso molecular e 

possuem em sua estrutura química anéis aromaticos, tendo como base o 2-fenil-

benzopirano (C6-C3-C6) (Aherne & O’brien, 2002). Muitos efeitos fisiológicos dos 

flavonoides têm sido atribuídos à sua capacidade antioxidante direta de remoção 

de radicais livres. O efeito antioxidante direto dos flavonoides se deve à 

capacidade de neutralizar os radicais livres (ânion superóxido, radicais hidroxilas 

e peroxilas) ou quelar íons metálicos (ferro e cobre). Os flavonoides apresentam 

grupos hidroxilas em sua estrutura, portanto eles podem inibir as reações de 

oxidação de espécies reativas de oxigênio, por doarem átomos de hidrogênio, 

estabilizando e transformando as espécies reativas em quinonas.  
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Além da atividade antioxidante, os flavonoides podem apresentar 

propriedades anti-inflamatória, anticancerígena, antiproliferativa e pró-apoptótica 

(Masella et al., 2005). Atuam sobre a expressão gênica, vias de sinalização 

celular, regulam atividade de enzimas antioxidantes e modulam receptores 

nucleares (Moskaug, 2004).  

Juge et al. (2007) mostrou que os flavonoides também podem atuar como 

antioxidantes indiretos através da indução mediada por Nrf2 de enzimas de 

desintoxicação de fase 2 que elevam a defesa celular contra o dano oxidativo e 

promovem a remoção de carcinógenos.  Além disso, esses mecanismos parecem 

ter algum grau de interação para fornecer sinergicamente a quimioprevenção 

(Juge et al., 2007). 

 
2.3.2 Carotenoides 

Os carotenoides se encontram amplamente distribuídos no reino vegetal, 

animal e em microrganismos. Humanos são incapazes de sintetizar carotenoides 

e os obtêm exclusivamente através da dieta, primariamente de frutas e vegetais 

frescos ou processados, mas também de alimentos de origem animal em menor 

extensão. Assim como os humanos, animais não sintetizam carotenoides, mas 

várias espécies são capazes de acumular e metabolizar estes compostos 

provenientes da alimentação (Schweiggert e Carle, 2017).  

Considerando apenas carotenoides não esterificados, aproximadamente 

40 dos mais de 750 carotenoides já identificados na natureza estão presentes na 

dieta humana, sendo as xantofilas luteína, zeaxantina e -criptoxantina, e os 

carotenos -caroteno, -caroteno e licopeno os mais prevalentes (Khachik et al., 

2009). Carotenoides podem agir como antioxidantes in situ no trato 

gastrointestinal (Goupy et al., 2012; Halliwell et al., 2000) e proteger células e 

tecidos contra os efeitos deletérios causados pelo excesso de espécies reativas 

de oxigênio (ERO) e nitrogênio (RNS) (Rodrigues et al., 2012a; Rodrigues et al., 

2012b; Rodrigues et al., 2012c; Chisté et al., 2011). 

O consumo de carotenoides tem sido relacionado a várias atividades 

biológicas benefícas para a saúde. Carotenoides provitamina A são responsáveis 

por 70 a 90% da ingestão total de vitamina A em países subdesenvolvidos, 

constituem a fonte predominante de vitamina A para vegetarianos e sua 
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totalidade para veganos (Weber e Grune, 2012). Em adição à reconhecida 

atividade pró-vitamínica A de alguns carotenoides, estudos in vitro e in vivo têm 

sugerido potenciais funções biológicas dos carotenoides não provitamínicos A, 

como proteção contra radiação UV (Kopec et al., 2015; Aust et al., 2005) e 

diminuição do risco de desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, como 

degeneração macular e certos tipos de câncer (Antwi et al., 2016). 

 

2.4 Propriedades biológicas de Citrus sinensis L. Osbeck  

O suco de laranja Citrus sinensis L. Osbeck é considerado uma excelente 

fonte alimentar de vários compostos bioativos com propriedades benéficas para a 

saúde humana devido ao seu alto teor de flavonoides, carotenoides, açúcares, 

minerais e fibras. Numerosos estudos epidemiológicos e de intervenção 

forneceram evidências substanciais para apoiar uma correlação inversa entre o 

consumo de suco de laranja e a ocorrência de doenças cardiovasculares, câncer 

e distúrbios relacionados ao envelhecimento (Brasili et al., 2017; Milani et al., 

2016). A distribuição e composição desses compostos bioativos diferem 

significativamente entre as cultivares e também são afetados pelo processamento 

tecnológico que afeta a atividade da enzima, potencialmente alterando a 

composição química do suco de laranja (De Carvalho et al., 2013). Apesar de seu 

baixo pH, a estabilidade do suco de laranja fresco é bastante limitada, devido ao 

crescimento microbiano e atividades enzimáticas. Para prolongar esse prazo de 

validade, a pasteurização térmica é a técnica mais amplamente aplicada, devido 

ao seu baixo custo, eficácia na inativação de microrganismos e enzimas 

vegetativas, e por sua natureza ambientalmente amigável (De Carvalho et al., 

2013). 

Neste estudo, trabalhamos com os sucos pasteurizados de duas cultivares 

de laranja, denominadas Bahia e Cara Cara. A laranja Cara Cara surgiu através 

de mutação natural originária da laranja de umbigo Bahia, também conhecida 

como laranja de umbigo de Washington. A polpa da laranja Cara Cara é 

caracterizada por uma coloração vermelha brilhante devido a um conteúdo de 

carotenoides significativamente maior e diversificado comparado ao suco da 

laranja Bahia, com uma mistura de isômeros (Z) de licopeno, β-caroteno, fitoeno 

e isômeros de fitoflueno (Lee et al., 2001).  
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O teor total de flavanonas, bem como os níveis de hesperidina são 

similares entre os sucos de laranja pasteurizados Cara Cara e Bahia (Brasili et 

al., 2017). Por outro lado, a laranja Bahia apresenta maior teor de ácido ascórbico 

em relação a Cara Cara (Brasili et al., 2017). O teor excepcionalmente alto de 

carotenoides da laranja Cara Cara pode ser de especial interesse devido aos 

recentes estudos nutricionais que demonstraram sua associação com a 

prevenção e tratamento de várias doenças, incluindo doenças 

neurodegenerativas (Cho et al., 2018). 

Os carotenoides têm sido indicados como importantes nutrientes dietéticos 

com atividades antioxidante, antiinflamatória, antimutagênica, anticarcinogênica e 

autofágica-modulatória (Cho et al., 2018; Obulesu et al., 2011). Além de suas 

atividades antioxidantes diretas, os carotenoides podem proteger as células do 

estresse oxidativo ativando as enzimas da rede antioxidante, incluindo a 

superóxido dismutase (SOD) e a catalase (CAT) (Cho et al., 2018). 

Dado que o dano oxidativo e o aumento da neuroinflamação estão 

criticamente relacionados com a patogênese e a perda neuronal em doenças 

neurodegenerativas, o efeito neuroprotetor dos carotenoides tem sido de 

interesse específico na busca de tratamentos eficazes para essas doenças. Os 

efeitos benéficos dos carotenoides da dieta, como o licopeno, astaxantina, 

crocina, crocetina e fucoxantina nas doenças neurodegenerativas foram 

recentemente estudados em modelos de cultura animal e celular para a doença 

de Alzheimer (Cho et al., 2018).  

Em um artigo recente, Hwang et al. (2017) mostraram que o licopeno inibiu 

significativamente o acúmulo de β-amiloide intracelular e reduziu os níveis de 

ERO mitocondrial e a morte celular por apoptose em células SH-SY5Y neuronais 

humanas. Nos modelos de roedores, a administração de certos tipos de 

carotenoides, incluindo o licopeno, atenuou com sucesso não apenas os 

fenótipos do nível celular, como o dano oxidativo mitocondrial e o aumento da 

neuroinflamação, mas também fenótipos no organismo como defeitos de 

memória e defeitos de locomoção (Qu et al., 2011).  

O suco de laranja Cara Cara ainda não está comercialmente disponível, 

contudo, estudos estão sendo realizados para que futuramente possa compor o 

forte mercado de Citrus no Brasil e no Mundo. 
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2.5 Doenças neurodegerativas e estresse oxidativo  

Os efeitos deletérios e acumulativos de espécies reativas sobre a 

integridade celular podem eventualmente conduzir ou participar no 

desenvolvimento de doenças ou processos patológicos tais como doenças 

cardiovasculares, processos inflamatórios crônicos, câncer, diabetes,  

aterosclerose, além de várias doenças neurodegenerativas em humanos e 

animais (Finkel e Holbrook, 2000). Embora o estresse oxidativo não seja o agente 

etiológico ou causa direta responsável pelas neuropatologias, ele participa da 

cascada de eventos patológicos por envolvidos nessas doenças (Markesbery, 

Montine e Lovell, 2001).  

As espécies reativas são formadas no cérebro principalmente pela 

produção de ATP através de fosforilação oxidativa. Assim, devido à sua elevada 

taxa de atividade metabólica, estudos mostraram que o cérebro é vulnerável ao 

estresse oxidativo (Rossi et al., 2008; Markesbery, Montine e Lovell, 2001). Os 

radicais livres nos neurônios podem ser formados durante o processo de 

excitotoxicidade, que é mediado pelo cálcio e o neurotransmissor glutamato, e 

durante o processo de desaminação oxidativa de catecolaminas, mediado pela 

enzima monoamina oxidase (MAO), dentre outros. Metais, como o ferro e cobre, 

também tem participação na geração de espécies reativas de oxigênio: o ferro 

catalisa reações de oxidação e seus níveis se encontram geralmente 

aumentados em portadores de doenças neurodegenerativas. Evidências 

demonstram que as proteínas tóxicas, envolvidas na patogênese das doenças 

neurodegenerativas, podem gerar mais espécies reativas, exacerbando a 

patologia (Markesbery, Montine e Lovell, 2001).  

 

2.5.1 Mal de Alzheimer 

Mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa crônica cujos sintomas 

aparecem geralmente após os 65 anos de idade, ainda que existam alguns casos 

precoces associados à hereditariedade e a mutações principalmente nos genes 

da Proteína Precursora do Amiloide (APP) e das Presenilinas 1 e 2 (PSEN1 e 

PSEN2) (Revett et al., 2013; Paula et al., 2009). 

A morte progressiva de neurônios em regiões específicas do cérebro, 

especialmente o neocórtex (Markaki e Tavernarakis, 2010) leva ao aparecimento 
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dos sintomas cognitivos, sendo o mais impactante deles a perda de memória. 

Também são observados distúrbios comportamentais, mudanças de 

personalidade e depressão (Paula et al., 2009). De acordo com a literatura ainda 

não existem tratamentos capazes de curar o Mal de Alzheimer. De acordo com o 

protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas para o Mal de Alzheimer (Brasil, 

2013), o tratamento atual é constituído da administração dos fármacos Donezepil 

e Rivastigmina tendo como objetivo apenas a melhora da memória e atenção e a 

redução da velocidade de progressão da doença. Ainda que os mecanismos 

envolvidos na gênese e na progressão da doença não tenham sido totalmente 

esclarecidos, três características fisiopatológicas podem ser observadas em 

todos os pacientes: os emaranhados neurofibrilares compostos pela proteína 

TAU, placas senis compostas pelo peptídeo β-amiloide e um quadro progressivo 

de neurodegeneração (Trushina e Mielke, 2014; Paula et al., 2009).  

A proteína TAU é intracelular e dentre outras funções, está envolvida na 

composição do citoesqueleto através da interação intermitente com a tubulina, 

interagindo com o microtúbulo. A temporariedade dessa interação é mediada pela 

fosforilação da proteína TAU (Revett et al., 2013). Nos indivíduos acometidos 

pela doença, a protína TAU se encontra constantemente hiperfosforilada, o que 

impede sua ligação com a tubulina e provoca sua agregação em emaranhados 

que se depositam dentro da célula (Paula et al., 2009). Ainda que não tenha sido 

estabelecida uma relação causa-efeito entre os emaranhados neurofibrilares e os 

sintomas observados nos pacientes, estes são um dos principais achados no 

cérebro acometido pelo Mal de Alzheimer (Mi e Johson, 2006).  

A presença das diferentes formas de acúmulo do peptídeo β-amiloide (βA), 

entretanto, já foi associada à grande parte dos eventos e sintomas observados na 

progressão do Mal de Alzheimer, gerando a hipótese de que o βA poderia ser um 

fator causal na doença (Teoria da Cascata Amiloide) (Korczyn, 2008). O peptídeo 

βA consiste em uma cadeia peptídica de 39 a 42 aminoácidos provenientes da 

clivagem sucessiva da proteína precursora amiloide (APP) (Revett et al., 2013). 

Em indivíduos normais, a APP é clivada preferencialmente pela α-secretase, 

gerando peptídeos sem importância patológica, cujas funções ainda não são bem 

conhecidas. Em indivíduos acometidos pelo Alzheimer, a APP é clivada 

preferencialmente pela β-secretase e em seguida, pelas subunidades da γ-
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secretase (as presinilinas), gerando os peptídeos tóxicos (Paula et al., 2009). Os 

monômeros de βA formam oligômeros intracelulares, que podem ser exportados 

para fora da célula e se depositar no meio extracelular, formando placas senis 

nos neurônios. Segundo a literatura, os oligômeros βA inibem o funcionamento 

normal do sistema de degradação protéica da célula (Munoz-Lobato et al., 2014), 

interagem com neurônios e células da glia induzindo a produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO), desregulam o metabolismo do cálcio e induzem a 

morte neuronal por apoptose (Paula et al., 2009). Ainda que controversa, a teoria 

da cascata amiloide é uma das hipóteses mais discutidas da literatura e norteia o 

desenvolvimento de inúmeros ensaios clínicos com candidatos terapêuticos 

(Trushina et al., 2014). 

 

2.5.2 Doença de Huntington 

As doenças poliglutamínicas constituem um grupo de desordens 

neurodegenerativas caracterizadas por repetições CAG (citosina, adenina, 

guanina), que codifica o aminoácido glutamina, no eixo de alguma proteína 

específica (Shao e Diamond, 2007). No caso da Doença de Huntington, uma 

doença neurodegenerativa autossômica dominante, essa repetição ocorre na 

região codificante do gene da Huntingtina, gerando uma expansão glutamínica na 

região amino terminal da proteína (Gil-Mohapel e Rego, 2011). A doença é 

progressiva e fatal, sendo caracterizada pela disfunção motora, cognitiva, 

comportamental e psicológica (Borgs et al., 2012). Os sintomas se iniciam, 

geralmente, por volta dos 40 a 50 anos de idade, mas existem alguns casos em 

jovens que representam aproximadamente 6% (Borgs et al., 2012; Myers et al., 

1993).  

Segundo Shao e Diamond (2007) a patogênese da doença de Huntington 

está associada não à disfunção da huntingtina, mas à sua clivagem proteolítica, 

formando fragmentos poliglutamínicos (poliQ). Estes fragmentos, pela presença 

das repetições poliglutamínicas, tendem a sofrer alterações conformacionais que 

favorecem a formação de oligômeros, agregados e inclusões proteicas, que 

possuem efeitos tóxicos por promoverem desregulação transcricional, 

remodelamento da cromatina, disfunção metabólica, alteração da homeostase do 

cálcio, excitotoxicidade e ativação de caspases, podendo levar à morte neuronal 
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(Borgs et al., 2012). Os fragmentos poliglutamínicos também já foram associados 

ao bloqueio da atividade normal do proteassoma e ao sequestro de chaperonas 

moleculares, interferindo assim na atividade dos sistemas de controle de 

qualidade proteica da célula (Shao e Diamond, 2007). 

 

2.6 O organismo modelo Caenorhabditis elegans  

O Caenorhabditis elegans é um nematodo de vida livre introduzido como 

organismo modelo no mundo científico por Sidney Brenner, em 1965 (Riddle, 

1997).  Muitos são os atributos experimentais que tornam C. elegans um modelo 

animal tão bem sucedido e com um número cada vez maior de publicações em 

Biologia do Desenvolvimento, Genética, envelhecimento e de Ecotoxicologia 

(Mota, 2001). Os animais são pequenos com aproxidamente 1 mm de 

comprimento, possuem grande capacidade reprodutiva, pois um hermafrodita 

gera entre 200 e 300 descendentes, já quando um macho (0,02% da população) 

cruza com um hermafrodita este número pode passar de 1.000 (Nayak et al., 

2004). Possuem ciclo de vida curto (Figura 1) de aproximadamente 21 dias, 

possibilitando a execução de estudos relacionados à longevidade em um espaço 

temporal praticamente impraticável em modelos mamíferos clássicos, inúmeras 

possibilidades relacionadas à Genética, já que cerca de 60% dos seus genes 

possuem ortólogos em mamíferos (Kaletta e Hengarter, 2006).  Foi o primeiro 

organismo eucarioto a possuir o seu genoma totalmente sequenciado (The C. 

elegans Sequencing Consortium, 1998), além de possuir um banco de dados de 

bioinformática facilmente acessível, o Wormbase (Chen et al, 2005).No modelo 

C. elegans é possível realizar análise da função gênica por RNA de interferência 

de maneira rápida e fácil (Ohkumo et al., 2008). Ainda no âmbito das análises 

genéticas, outra grande vantagem do uso de C. elegans como modelo é a 

facilidade de visualização de proteínas repórteres, como a GFP (green 

fluorescent protein), permitida pela transparência dos animais, o que facilita as 

análises por microscopia óptica, e pela facilidade de geração de linhagens 

transgênicas que carregam essas estruturas (Boulin, Etchberger e Hobert, 

2006).  
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Figura 1: Ciclo de vida de C. elegans a 20°C.  

O hermafrodita grávido expele o ovo e após sua eclosão, passa por quatro estágios larvais até 

chegar à fase adulta. Os hermafroditas adultos se autofecundam, iniciando um novo ciclo de 

vida. Se os vermes no estágio L1 forem submetidos a condições adversas, como privação 

alimentar, eles podem entrar em um estado de diapausa por até 4 meses. Restabelecendo as 

condições favoráveis, os animais retornam o desenvolvimento.  

Fonte: Adaptada de Worm Atlas (2008). 

 

2.6.1 Controle da expressão gênica das enzimas antioxidantes no modelo C. 

elegans 

Assim como nos mamíferos, o C. elegans possui o sistema de 

detoxificação de fase I (citocromo p450), fase II (Menzel et al., 2005; An et al., 

2003) e fase III (Oliveira et al., 2009). No C. elegans, o metabolismo xenobiótico e 

a ativação de enzimas de detoxificação são controlados, em parte por SKN-1, um 

ortólogo das proteínas Nrf, por DAF-16, ortólogo das proteínas FOXO e por HSF-

1.  

2.6.1.1 Via de sinalização de SKN-1/Nrf no modelo C.elegans  

O SKN-1 é uma proteína bZIP que atua de forma análoga ao fator Nrf de 

mamíferos e promove resistência ao estresse e longevidade (An & Blackwell, 

2003; Walker et al., 2001). Em condições normais, SKN-1 se localiza 
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constitutivamente no núcleo dos neurônios ASI, correspondente ao hipotálamo, 

que detectam ou regulam a ingestão de comida. Nestes neurônios, SKN-1 é 

necessário para o aumento da longevidade induzida pela restrição calórica 

(Bishop & Guarente, 2007). 

Na ausência de estresse, a atividade de SKN-1 parece ser controlada 

tanto no citoplasma quanto no núcleo. No citoplasma, SKN-1 é regulado por 

várias vias de sinalização. SKN-1 é negativamente regulado através da 

fosforilação pela enzima glicogênio sintetase quinase (GSK-3) prevenindo sua 

acumulação no núcleo (An et al., 2005). Foi demonstrado que a via da IIS (via de 

sinalização da insulina) regula diretamente o fator de transcrição SKN-1. DAF-2 é 

homólogo ao receptor do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1) em 

mamíferos. DAF-2 ativa as enzimas 3-quinase AGE-1 (PI3K), PDK-1, e AKT-1/2 

quinases que antagonizam o fator de transcrição SKN-1 (Tullet et al., 2009), 

assim como DAF-16, o fator ortólogo de FoxO (Lee et al., 2003; Henderson & 

Johnson, 2001). Assim como nos mutantes daf-2, mutações em SKN-1 dirigidas 

para os sítios de fosforilação da AKT resultam na localização nuclear constitutiva 

de SKN-1. A deleção de skn-1 em mutantes daf-2 suprime os fenótipos da 

resistência ao estresse oxidativo e a longevidade. O envelhecimento é retardado 

nos animais quando SKN-1 é superexpresso transgenicamente, e quando 

possuem o sítio de fosforilação para AKT-1/2 mutados na ausência de daf-16. 

Nesse sentido, a via de IIS inibe diretamente SKN-1 em paralelo a DAF-16 e 

SKN-1 contribui para a resistência ao estresse e longevidade, que são 

observados quando ocorre a redução da atividade de IIS.  

De acordo com Okuyama et al. (2010) a via de sinalização ERK MAPK 

fosforila diretamente SKN-1 e ativa a sua localização nuclear. A inibição da 

expressão dos genes da via ERK diminui a longevidade de animais tipo 

selvagem, mas não de mutatnes daf-16 e skn-1 sugerindo que a longevidade 

controlada pela via ERK MAPK depende de SKN-1 e DAF-16 (Okuyama et al., 

2010). Em condições normais SKN-1 associa-se à proteína WDR-23 e ao 

complexo protéico da ubiquitina ligase CUL-4/DDB-, sugerindo que SKN-1 seja 

degradado pelo sistema proteassômico (Choe et al., 2009). Hasegawa & Miwa 

(2010) demonstraram que WDR-23 regula negativamente a expressão de genes 

de detoxificação de fase II.  
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Em condições de estresse, SKN-1 se acumula no núcleo das células do 

intestino, o maior órgão de detoxificação no C. elegans, e ativa a transcrição 

genes alvos em resposta a vários estresses (Oliveira et al., 2009; An & Blackwell 

et al., 2003). A localização nuclear de SKN-1 em condições de estresse no 

núcleo requer a sua fosforilação pela PMK-1, uma quinase conservada, 

pertencente à via de sinalização da p38 MAPK (Figura 2). SEK-1, a MAPK 

quinase que fosforila PMK-1 é necessária para ativar a localização de SKN-1 no 

núcleo e a expressão de gcs-1 (Inoue et al., 2005). Os mutantes com perda de 

função skn-1 e sek-1 são mais sensíveis ao estresse oxidativo, reforçando a 

importância de SEK-1-SKN-1 na defesa contra o estresse oxidativo (Inoue et al., 

2005; An & Blackewell, 2003). Além disso, mutantes skn-1 possuem um tempo de 

vida reduzido em cerca de 25-30%, o que é consistente com associações feitas 

entre estresse oxidativo e longevidade (An & Blackwell, 2003). 

 

Figura 2: Modelo de ativação de SKN-1 durante estresse oxidativo em C. elegans.  

Espécies reativas de oxigênio (ERO) ativam a via de sinalização da p38 MAPK que em C. 

elegans é representada pela casacata de quinases NSY-1/ASK-1, SEK-1, PMK-1/p38 e SKN-

1/Nrf. Quando ativado, o fator de transcrição SKN-1/Nrf, transloca-se para o núcleo e ativa a 

transcrição de genes antioxidantes e de detoxificação de fase 2, como gcs-1 e gst-4. NSY-1- 

MAP3K ortóloga da ASK-1 de mamíferos; ASK-1- quinase regulada por sinal apoptótico; SEK-1- 

MAP2K da via da p38 em C.elegans; PMK-1- MAPK ortóloga à p38 de humanos; SKN-1- fator de 

transcrição ortólogo de Nrf 2 de mamíferos; gcs-1- gene da gama glutamil cisteína sintetase 1; 

gst-4- gene da glutationa-S-transferase 4. Fonte: Adaptada de Hoeven et al. (2011). 
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Os genes regulados por SKN-1 incluem genes envolvidos em processos 

de detoxificação e resistência ao estresse, atividade lisossômica e proteassômica 

de degradação protéica, imunidade inata e várias vias metabólicas (Oliveira et al., 

2009). Entre os genes de detoxificação, foram identificadas várias glutationas-S-

transferases, UDP-glicosil transferases e genes envolvidos na conjugação de 

compostos tóxicos, metabolismo de espécies reativas de oxigênio e síntese de 

glutationa. Além destes genes de fase II, também foi identificado um número 

significativo de genes da fase I de detoxificação (desidrogenases de cadeia curta 

e citocromo P450) e da fase III (transportadores do tipo ABC). Outro grupo de 

genes que também chamou bastante atenção foram os genes envolvidos nas 

vias lisossômicas e proteassômicas de degradação de proteínas sugerindo que 

SKN-1 também teria um possível papel na reciclagem de proteínas danificadas 

(Oliveira et al., 2009).  

Assim como as proteínas Nrf2, SKN-1 também é ativado por diversos 

antioxidantes indiretos. C. elegans tratados com curcumina, que é um potente 

anti-inflamatório e antioxidante foram mais resistentes ao estresse oxidativo 

induzido por Juglone (5-hidroxi-1,4-naftoquinona) e tiveram uma indução da 

expressão dos genes de resposta ao estresse gst-4 e hsp-16.2 em um 

mecanismo dependente de SKN-1 (Yu, 2014).  O tratamento de C. elegans 

com alil isotiocianato (AITC) induziu a expressão de gst-4p::GFP, mediada por 

SKN-1, e aumentou a resistência ao estresse oxidativo causado pelo herbicida 

paraquat (Hasegawa et al., 2010). Além disso, o tratamento de C. elegans com 

sulforafano ativou localização nuclear de SKN-1 e a expressão de gcs-1p::GFP 

e gst-4p::GFP no intestino. Quando o tratamento foi de curta duração, o 

sulforofano também aumentou a longevidade do C. elegans de maneira 

significativa e dependente de skn-1, sek-1 e daf-16 (Oliveira et al., 2009).  

 

2.6.1.2 Via de sinalização de DAF-16/ FoxO no modelo C. elegans  

No modelo C. elegans, a via de sinalização da insulina/IGF-1 controla 

vários processos biológicos tais como resposta ao estresse, reserva lipídica, 

reprodução e longevidade (Lee et al., 2003). Esta via é iniciada pelo receptor 

DAF-2, homólogo do receptor do fator de crescimento semelhante à insulina 

(IGF- 1R) em mamíferos. Além de inibir o fator de transcrição SKN-1, a via de 
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sinalização da insulina também inibe DAF-16/FoxO em C. elegans. Quando DAF-

2 é ativado, fosforila a quinase AGE-1/PI3K, gerando PIP3, que por sua vez 

recruta as quinases AKT-1, AKT-2, SGK-1 e PDK-1 para a membrana plasmática 

onde PDK-1 fosforila AKT e SGK-1. O complexo AKT-1/AKT-2/SGK-1 fosforila o 

fator de transcrição DAF-16/ FoxO, sequestrando-o no citoplasma, e então 

prevenindo a ativação ou repressão de seus genes alvos no núcleo. Inibidores 

desta cascata incluem DAF-18, PTEN que antagoniza AGE-1 pela 

desfosforilação de PIP3, e PPTR-1, uma subunidade reguladora da PP2A que 

desfosforila AKT-1 (Landis; Murphy, 2010) (Figura 3).  

 

 

 
Figura 3: Modelo de regulação de DAF-16 pela via de sinalização da insulina e durante 

condições de estresse em C. elegans.  

A ativação da via de sinalização da insulina favorece a fosforilação de DAF-16 por AGE-

1/PI3K, impedindo a sua internalização no núcleo. Em resposta ao estresse oxidativo, JNK ativa 

DAF-16 por fosforilação. A ativação de DAF-16, promove a ativação transcricional de genes 

antioxidantes e de detoxificação de fase 2, como ctl-1 e sod-3. AGE-1/PI3K- quinase ortóloga à 

quinase fosfatidilinositol-3 de  mamíferos; PI3K- quinase fosfatidilinositol-3; PIP3- fosfatidilinositol 

3 fosfato; DAF-18/PTEN- proteína fosfatase e tensina homóloga; PPTR-1- subunidade regulatória 

de PP2A que desfosforila AKT-1; PDK-1- proteína quinase 1  dependente de fosfoinositídeo; 

SGK1- quinase 1 regulada por glicocorticóide;  AKT- proteína quinase B; JNK- quinase c- Jun N-

terminal; DAF-16/FOXOproteínas forkhead box; ctl-1- gene da catalase 1; sod-3- gene da 

superóxido dismutase 3. Fonte: Adaptada de (Landis; Murphy, 2010). 
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A via DAF-2 /IGF1R regula a expressão de genes que codificam várias 

enzimas de detoxificação, tais como glutationa-S-transferase (gst-4), superóxido 

dismutase (sod-3) e catalases (ctl-1 e ctl-2) (Murphy et. al, 2003).  Mutantes com 

alelo hipomórfico de daf-2 são mais resistentes ao estresse oxidativo e possuem 

um tempo de vida prolongado em 40% comparado com animais do tipo 

selvagem, reforçando a teoria do dano oxidativo e do radical livre no processo de 

envelhecimento (Honda e Honda, 1999). DAF-16/FoxO também é regulada 

diretamente por JNK. Estudos bioquímicos e genéticos sugerem que JNK 

funcione paralelamente à via de sinalização da insulina para regular DAF-16, 

porém de forma oposta, uma vez que a fosforilação de DAF-16 por JNK promove 

a localização nuclear deste fator de transcrição e a subsequente ativação de 

seus genes alvos de detoxificação de fase 2 (Landis; Murphy, 2010). 

C. elegans tratados com extrato aquoso de açaí aumentaram a 

resistência ao estresse induzido por t-BOOH de maneira dependente de DAF-

16 (Bonomo et al., 2014). O ácido quínico protegeu o C. elegans e aumentou a 

sobrevivência dos animais sob condições de estresse térmico e oxidativo 

(17.8% e 29.7%, respectivamente). O ácido quínico ainda aumentou a 

expressão de hsp-16.2 sob condições de estresse térmico e, sob condições 

normais, ativou a expressão de daf-16 e sod-3 dependente de DAF-16 (Zhang 

et al., 2012). Kampkötter et al. (2008) mostraram que C. elegans tratados com 

quercetina foram mais resistentes ao estresse oxidativo e tiveram um aumento 

de 15% na longevidade.  

2.6.1.3 Via de sinalização de HSF-1 no modelo C. elegans  

O fator de transcrição HSF-1 regula a expressão de genes de resposta ao 

estresse, como as proteínas de choque térmico (HSP), exibindo diversas 

propriedades funcionais durante o desenvolvimento e longevidade (Wu, 1995). O 

HSF-1 é altamente conservado entre humanos e diferentes organismos modelo, 

como o C. elegans. Sua ativação é induzida por estresse agudo e crônico, 

alterações fisiológicas, envelhecimento e patologias (Morimoto, 2008).  

A resposta ao choque térmico é uma resposta molecular altamente 

conservada frente a alterações da homeostase protéica (Akerfelt et al., 2010; 

Morimoto 2008).  

Hsu et al. (2003) demonstraram que o HSF-1 influência na longevidade em 
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C. elegans. Eles mostraram que mutações que reduzem a sinalização via 

receptor DAF-2/IGF-1, aumentam a longevidade em C. elegans de forma 

dependente dos fatores de transcrição DAF-16/FOXO e HSF-1.  

De acordo com Link et al. (2003) há evidências de que a expressão da βA 

em C. elegans induz a expressão de HSPs. Fonte et al. (2002) mostraram que a 

proteína de choque térmico HSP-16.2 é capaz de se co-imunoprecipitar com βA, 

promovendo o seu sequestro, degradação ou remodelamento. A superexpressão 

da HSP-16.2 reduz a agregação da βA, suprimindo sua toxicidade e consequente 

paralisia (Fonte et al., 2008). Corroborando com esses dados, outros estudos 

envolvendo modelos C. elegans para o Mal de Alzheimer apresentaram uma 

significativa diminuição da paralisia induzida pela βA com a redução da 

sinalização via DAF-2/IGF-1 (Cohen et al., 2006). Este efeito foi revertido com a 

inibição de DAF-16/FOXO e HSF-1 (Cohen et al., 2006), indicando que a 

toxicidade mediada pela βA esta correlacionada com o envelhecimento e é 

dependente da via da insulina. 

2.7 Modelos C. elegans para o Mal de Alzheimer  

Ainda que C. elegans possua um ortólogo da proteína APP humana, a 

APL-1, esta não possui a região codificadora do peptídeo β-amiloide (βA). Os 

animais também não possuem um ortólogo para a proteína β-secretase. Dessa 

forma, o estudo do Mal de Alzheimer em modelos C. elegans se concentra 

principalmente no uso de animais transgênicos, que expressam construções que 

contenham a região codificadora do peptídeo β-amiloide humano (Dimitriadi & 

Hart, 2010). Dentre as construções transgênicas já disponibilizadas, três 

possuem a maior aplicabilidade nos estudos já publicados: as cepas CL2006, 

CL4176 e CL2355 (Lublin e Link, 2013; Wu et al., 2006; Link et al., 2003; Link, 

1995).  

A cepa CL2006 foi proposta por Link, em 1995. Trata-se de animais com 

background tipo selvagem (N2), que expressam um minigene composto pelo 

peptídeo βA e o promotor unc-54. Dessa forma, a expressão é direcionada para 

as células musculares. O fenótipo decorrente da expressão desta construção é 

uma paralisia da região posterior do corpo dos animais, progressiva e 

diretamente dependente da idade. Esses animais foram amplamente utilizados 

no estudo da patogenia subsequente à expressão do peptídeo βA, sendo 
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inclusive aplicados no estudo de potenciais substâncias que aliviassem tal 

fenótipo (Diomede et al., 2010; Arya, Dwivedi e Subramaniam, 2009). 

O cepa CL2355 foi construída de forma a expressar o peptídeo βA nos 

neurônios (Lublin e Link, 2013). Neste caso, a expressão do peptídeo βA é 

regulada pelo promotor da proteína ortóloga à sinaptobrevina humana (snb-1), o 

que promove uma expressão pan-neuronal do peptídeo. Assim como na cepa 

CL4176, a presença de uma região 3’-UTR anormalmente longa faz com que a 

expressão seja dependente da temperatura, e o fenótipo decorrente é uma 

alteração da quimiotaxia e da sensibilidade à serotonina dos animais (Wu et al., 

2006). Ainda assim, as cepas cuja expressão do peptídeo βA se concentra no 

músculo continuam a ser mais utilizadas, uma vez que permitem manipulações 

mais fáceis, principalmente no que tange à eficiência de técnicas como RNAi 

(Dimitriadi e Hart, 2010).  

Os modelos C. elegans acima citados já permitiram a descoberta e um 

melhor entendimento de vários processos mediados pelo peptídeo βA, 

demonstrando a importância e aplicabilidade dos mesmos no estudo do Mal de 

Alzheimer (Dimitriadi e Hart, 2010). Cohen et al. (2006) demonstraram que a via 

semelhante a insulina em C. elegans está envolvida na patogênese do peptídeo 

βA, uma vez que o knock-down do receptor de insulina/IGF-1, DAF-2, reduziu a 

toxicidade do peptídeo βA de maneira dependente dos fatores de transcrição 

DAF-16 e HSF-1. DAF-2 e DAF-16 estão envolvidos em processos relacionados 

ao envelhecimento; já HSF-1 é um fator de transcrição envolvido na síntese de 

chaperonas, proteínas envolvidas na homeostase proteica. Os resultados de 

Cohen et al. (2006), sugerem uma relação entre o envelhecimento, a homeostase 

proteica e a toxicidade do peptídeo βA.  A homeostase proteica em C. elegans 

pôde ser associada à toxicidade do peptídeo βA em outros estudos. Fonte et al. 

(2002), observaram a coprecipitação do peptídeo βA e chaperonas, como HSP-

16. Em outro estudo, com C. elegans Fonte et al. (2008) demonstrou que a 

superexpressão de HSP-16.2 atenua o fenótipo de paralisia, enquanto Wu et al. 

(2010) demonstraram que um pré-tratamento por estresse térmico a 35°C teria 

um efeito protetivo em modelos que expressam o peptídeo βA por induzir a 

expressão de HSP-16.2.  
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O estresse oxidativo também já pôde ser relacionado à presença e 

toxicidade do peptídeo βA em C. elegans. Drake, Link e Butterfield (2003) 

demonstraram a presença de estresse oxidativo em animais expressando o 

peptídeo βA em relação a animais controle. Esse estresse foi evidenciado pelos 

níveis de proteínas carboniladas, importante marcador da oxidação de proteínas. 

Neste estudo, também foi possível correlacionar o aumento do estresse oxidativo 

aos estágios anteriores à formação de fibras do peptídeo βA, uma vez que o 

aumento nos níveis de proteínas carboniladas não pode ser diretamente 

relacionado ao aumento dos depósitos de βA. Estes resultados demonstram que 

a toxicidade do βA em relação à geração de espécies reativas antecede a 

formação de agregados e placas senis, dando suporte à teoria de que os 

oligômeros de βA seriam a verdadeira espécie tóxica (Drake, Link e Butterfield, 

2003).  

2.8 Modelos C. elegans para a Doença de Huntington  

O modelo C. elegans também não possui ortólogos para a proteína 

Huntingtina, assim, os modelos para a Doença de Huntington são animais que 

expressam fragmentos da proteína Huntingtina com expansões variáveis de 

glutamina nos neurônios, além de animais que expressam apenas repetições 

poliglutamínicas fusionadas a proteínas fluorescentes amarelas (YFP) no 

músculo ou intestino (Dimitriadi e Hart, 2010).  

Faber et al. (1999) descreveram a construção de animais transgênicos que 

expressavam fragmentos da proteína Huntingtina humana, de diferentes 

comprimentos, nos neurônios sensoriais e bilaterais ASH. A construção contendo 

150 repetições (Htn-Q150) permitiu a observação de uma neurodegeneração 

progressiva e dependente da idade, mas não foi observada morte celular 

significativa, como acontece na doença humana. Além disso, foi possível 

observar que a proteína Htn-Q150 forma agregados celulares e ativa 

mecanismos envolvidos na apoptose sugerindo que este pode ser o mecanismo 

responsável pela morte celular (Faber et al., 1999).  

Em estudo posterior, Faber et al. (2002) descrevem que o silenciamento 

da proteína PQE-1 (“poliQ-enhancer protein”) aumenta a toxicidade da proteína 

HtnQ150, e propõem o uso de animais mutantes para esta proteína como 

background para obtenção de uma neurodegeneração mais acentuada e mais 
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rápida nestes modelos. A cepa proposta (HA759) contém, além da construção 

contendo a proteína HtnQ150, o gene repórter osm-10::gfp, que permite 

acompanhar a neurodegeneração nestes animais como a perda da fluorescência 

bilateral nos neurônios ASH. Esta cepa foi utilizada em outros estudos na triagem 

de compostos com potenciais propriedades protetoras contra a toxicidade de 

proteínas poliglutamínicas (Xiao et al., 2015; Zhang et al., 2012; Voisine et al., 

2007). Morley et al. (2002) descreveram a construção de cepas transgênicas que 

expressavam diferentes expansões poliglutamínicas (que variavam de 19 a 82 

repetições CAG) fusionadas ao gene da proteína amarela fluorescente (YFP), 

sob o controle do promotor do gene unc-54, que direcionava a expressão para o 

tecido muscular do animal.  Os autores puderam demonstrar que a agregação 

das proteínas poliglutamínicas é dependente do comprimento das repetições, 

uma vez que havia uma transição entre a observação de uma fluorescência 

difusa para focal com o aumento do número de repetições poliglutamínicas que o 

animal apresentava. Além disso, foi possível observar que a toxicidade destes 

agregados se expressava como diminuição da motilidade, bem como que havia 

uma correlação positiva entre o aumento da idade e o aumento do número de 

agregados para algumas das cepas.  

Os modelos C. elegans citados já foram utilizados para compreender 

melhor os mecanismos envolvidos na Doença de Huntington. Jia, Hart e Levine 

(2014) demonstraram o envolvimento dos mecanismos de degradação proteica 

na patogênese das doenças poliglutamínicas ao observar que o silenciamento de 

três genes envolvidos no processo de autofagia acelerou e aumentou a 

agregação de proteínas em animais que expressam expansões poliQ no 

músculo, além de aumentar o número de agregados e a neurodegeneração 

causada pela proteína HtnQ150. As chaperoninas HSP-70, HSP-1 e HSF-1 já 

foram associadas à atenuação da toxicidade de proteínas poliglutamínicas, uma 

vez que o knock-down de ambas antecipou e aumentou a agregação em modelos 

que as expressam no músculo (Nollen et al., 2004). O mesmo estudo identificou, 

ainda, através de RNAi que além de chaperonas, genes envolvidos em muitas 

outras vias como de degradação proteassômica, síntese e processamento de 

RNA e síntese de proteínas e de subunidades ribossomais estão envolvidos na 

toxicidade das proteínas poliglutamínicas.  
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A via semelhante à insulina de C. elegans também foi correlacionada com 

a toxicidade das proteínas poliglutamínicas, uma vez que o knock-down de age-

1 foi capaz de reduzir a formação de agregados de uma maneira daf-16 

dependente (Morley et al., 2002). AGE-1 é ortólogo de uma fosfatidil-inositol-3-

quinase (PI3-quinase) em C. elegans, que atua na via de sinalização da insulina, 

e cujo knock-down já foi correlacionado com o aumento da longevidade (Morris, 

Tissenbaum e Ruvkun, 1996). Estes dados sugerem que, assim como para o 

Alzheimer, existe uma ligação entre os mecanismos que controlam o 

envelhecimento e aqueles que influenciam o surgimento de doenças 

neurodegenerativas. 

 

2.9 Justificativa 

Os antioxidantes naturais são de grande importância para a saúde humana 

e com grande destaque na indústria alimentar. Entre os antioxidantes naturais, 

destacamos o suco de laranja que é conhecido por seu alto conteúdo de vitamina 

C, potássio e flavanonas, principalmente hesperidina e naringina. Riso et al. 

(2005) relataram que dietas ricas em frutas cítricas podem reduzir em até 50% o 

risco do desenvolvimento de doenças crônicas, prevenindo câncer e doenças 

cardiovasculares. Garcia et al. (2008) sugeriram que o suco de laranja reduz o 

colesterol total e de LDL, demonstrando o potencial hipocolesterolêmico. 

Bonifácio e César (2009) destacaram que a ingestão regular de suco de laranja 

pode atuar positivamente para reduzir os fatores de risco para hipertensão. 

A laranja brasileira se destaca por sua qualidade e por ser ideal para 

produção de suco.  Segundo Neves et al. (2017) o Brasil é responsável por 

produzir 61% de todo o suco de laranja consumido no mundo e por exportar 98% 

da sua produção. Segundo Gottems (2019), a cada cinco copos de suco de 

laranja consumido no mundo, três são produzidos no Brasil, em nenhuma outra 

commodity, o país tem amplitude semelhante. Em 2018 as exportações 

brasileiras movimentaram aproxidamente 1,56 bilhões de dolares (CitrusBR, 

2018). No entanto, o mercado ainda busca viabilizar o comércio de suco de 

laranja pasteurizado. Estudos tem demonstrado que a pasteurização é um 

excelente recurso para potencializar a absorção dos nutrientes do suco de laranja 

(Mapelli, P et al., 2018). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175646461830183X?via%3Dihub#!
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As hipóteses deste estudo foram que os sucos de laranja Bahia e Cara 

Cara na forma pasteurizada poderiam atenuar danos moleculares causados pelo 

estresse oxidativo, associados às doenças neurodegenerativas Alzheimer e 

Huntington e também poderiam melhorar algumas alterações fisiológicas 

relacionadas ao envelhecimento no modelo C. elegans. Segundo estimativas da 

Alzheimer’s Disease International (2018), as demências afetam mais de 47 

milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são estimados 55 mil novos 

casos de demências todos os anos, a maioria decorrente do Alzheimer. A 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) chama atenção para o 

fato de a população brasileira estar envelhecendo de forma acelerada. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, haviam 28 milhões de pessoas 

acima dos 60 anos em 2018. Até 2060 este número subirá para 73 milhões. A 

projeção da Alzheimer’s Disease International (2018) é de que já foram gastos 

mais de 818 bilhões de dólares para o tratamento de demências no mundo, 

soma que deve chegar a 1 trilhão nos próximos anos. No Brasil, não há dados 

oficiais sobre quanto que é gasto para tratar o Alzheimer ou outras doenças 

cognitivas, porém a tendência é que os custos aumentem nos próximos anos. De 

acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é fundamental 

que se mude o modelo de assistência atual para tratamento de doenças 

neurodegenerativas, desenvolvendo ações interprofissionais que melhorem a 

funcionalidade e qualidade de vida desses pacientes e seus familiares. O 

Sistema Único de Saúde apresenta foco predominante na cura e controle de 

doenças depois de seus diagnósticos ao invés de evitá-las. Diante do rápido 

envelhecimento populacional e as estimativas alarmantes a respeito das 

síndromes demenciais, cresce a necessidade de incremento de ações 

preventivas. Diante desse contexto, o presente estudo se justifica pela 

necessidade de se agregar valor aos sucos pasteurizados de laranja Bahia e 

Cara Cara, contribuindo, juntamente com os estudos de outros grupos de 

pesquisa, para que possam ser produzidos e comercializados. E ainda, divulgar 

que o consumo regular desses sucos pode ser eficiente na prevenção de 

doenças neurodegenerativas, ocasionadas por estresse oxidativo e ou pelo 

processo de envelhecimento.  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo Geral 

 
 Avaliar e comparar os efeitos antioxidantes, neuroprotetores e as alterações 

fisiológicas relacionadas ao envelhecimento do tratamento com os sucos de 

laranja pasteurizados Bahia e Cara Cara no organismo modelo 

Caenorhabditis elegans. 

 
3.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar a caracterização fitoquímica dos sucos pasteurizados de laranja 

Bahia e Cara Cara; 

 Verificar o efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara 

Cara no acúmulo de ERO intracelular, na resistência ao estresse 

oxidativo e na longevidade no organismo modelo C. elegans; 

 Avaliar se os sucos de laranja Bahia e Cara Cara tem algum efeito sobre 

a proliferação da bactericida E. Coli OP50; 

 Verificar o efeito do tratamento na expressão de genes repórteres 

antioxidantes e chaperoninas; 

 Verificar os efeitos neuroprotetores do tratamento em modelos C. elegans 

para as doenças de Alzheimer e Huntington e na atividade 

proteassômica; 

 Avaliar e correlacionar os efeitos do tratamento sobre fenotipos 

relacionados ao envelhecimento no modelo C. elegans; 

 Investigar o envolvimento dos fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e 

HSF-1 nas respostas obtidas pelo tratamento. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1 Produtos químicos e reagentes 

O hidroperóxido de terc-butilo (TBHP), a fluorodesoxiuridina (FUDR) e o 

diacetato de 2,7-diclorodi-hidrofluoresceína (H2DCFDA) utilizados foram 

comprados na Sigma Aldrich (St. Louis, MO, EUA) e  a penicilina e a 

estreptomicina na Gibco by Life Technologies (Saint Aubin, France). 

Os sucos de laranja pasteurizados Bahia e Cara Cara foram fornecidos pela 

Fundecitrus Co. (São Paulo, Brasil). Variedade Bahia (Lote: Projeto Citrosuco/ 

Fundecitrus, data de engarrafamento 02/06/2016) e Variedade Cara Cara (Lote: 

Projeto Citrosuco/ Fundecitrus, data de engarrafamento 07/06/2016).  As laranjas 

foram coletadas em Araraquara (São Paulo, Brasil), localizadas no sudeste de 

São Paulo a 23 ° 23′19 ″ S e 48 ° 43′22 ″ W com uma elevação de 600 m acima 

do nível do mar e foram obtidos por corte e espremedura, utilizando-se um 

extrator industrial (modelo 391, JBT). O processo de pasteurização foi realizado 

em um pasteurizador industrial (UHT / HTST Lab-25DH, MicroThermics) a        

92-94 ° C por 17 s (750 mL / min). Após o processamento, os sucos foram 

colocados em frascos de plástico de 1 L e resfriados a 1 ° C e imediatamente 

armazenados a -20 ° C. 

 

4.2 Cepas e manutenção do Caenorhabditis elegans 

Foram utilizadas as cepas tipo selvagem N2 Bristol, as cepas mutantes de 

deleção knock-out: EU40 (skn-1, (zu129) IV / nT1 [unc (N754) let] IV; V); CF1038 

(daf-16 (mu86) I); PS3551 (hsf-1, sy441 I) e as cepas transgênicas CL2006 

(dvIs2 [pCL12 (unc-54 / péptido de Abeta humano 1-42 minigene) + pRF4]; 

CF1553 (muls84[sod-3p::GFP + rol-6(su1006)]); LD1171 (Is003 (gcs-1::GFP)); 

CL2166 (dvls19[pAF15(gst-4::GFP::NLS)]); TJ375 (gpls1 [hsp-16.2:: GFP]); 

SJ4005 (zcls4[hsp-4::GFP]); AM140 (rmIs132 [unc-54p::Q35::YFP]); CL2355 

(smg-1(cc546);dvls50[snb-1::A-beta(1-42)::3’ UTR(long) + mtl-2:: GFP]) e HA759 

(pqe-1(rt13); rtls11[osm-10p::GFP+ osm-10p::htnQ150 + dpy-20(+)]). Essas 

cepas foram obtidas através do Caenorhabditis Genetics Center (CGC), 

University of Minesota, EUA (http://www.cbs.umn.edu/CGC) ou foram doadas 

pelo Dr. T. Keith Blackwell do Joslin Diabetes Center, Boston, EUA.  

http://www.cbs.umn.edu/CGC
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  Todas as cepas de C. elegans foram mantidas a 20 °C em meio de 

crescimento de nematóide sólido NGM (NaCl 3 g/L; peptona 2,5 g/L; ágar 

bacteriológico 17 g/L; colesterol 1 mg; CaCl2 1 M; MgSO4 1 M e tampão KPO4 

25 M), exceto para a linhagem CL2355, que foi mantida a 16 ºC, semeadas com 

E. coli (OP50) como fonte de alimento de acordo com Brenner (1974). 

Adicionalmente foram realizados ensaios com E. coli OP50 morta por calor. Para 

matar por aquecimento, a E. coli OP50 foi submetida a uma temperatura de 75 ºC 

durante uma hora, com agitação a cada 10 minutos. 

 

4.3 Sincronização cronológica do Caenorhabditis elegans  

 A sincronização dos animais foi feita através da lise alcalina. O protocolo 

de lise alcalina se baseia no tratamento de hermafroditas adultos grávidos com 

solução de lise (1 mL da solução de NaOH a 10 M + 4 mL de hipoclorito de sódio 

a 2% + 5 mL de água deionizada H2Od). Os embriões resistentes ao tratamento 

com solução de lise foram coletados e colocados em solução líquida de M9 

durante 12 horas na ausência de alimento. Isto facilita que os embriões eclodam, 

mas permaneçam estacionários em L1. Os animais L1 foram então semeados em 

placas NGM semeadas com E. coli OP50 por 48h a 20°C até os animais 

chegassem ao estágio larval L4.  

 

4.4 Caracterização do suco de laranja pasteurizado  

 
4.4.1 Determinação da razão ° Brix / acidez  

A acidez do suco foi determinada por titulação com fenolftaleína e NaOH 

0,1 N e foi expressa em mg de ácido cítrico por 100 g. O teor de sólidos solúveis 

(° Brix) foi estimado por refratometria, utilizando um refratômetro Atago®. O 

índice de maturidade foi expresso como a razão de ° Brix / acidez.  

 

4.4.2 Determinação de limonina, vitamina C e flavonoides totais  

A extração de limonina foi realizada por centrifugação de suco de laranja 

(50 mL) por 15 min a 5000 g. Subsequentemente, um volume de 2 mL de 

amostra de sumo foi passado através de um cartucho C-18 Sep-Pak (Waters), foi 

adicionada água à amostra concentrada e eluída com vácuo utilizando 
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acetonitrilo. Finalmente, a eluição foi filtrada e preparada para análise por HPLC 

(Anon, 2000). O teor de vitamina C foi avaliado pelo método de titulação descrito 

por Stevens (Stevens, 1938). 

 Os flavonoides totais foram determinados por espectrofotometria usando o 

método de Davis (1947). 

 

4.4.3 Análise UPLC de carotenoides individuais  

Os carotenoides foram extraídos conforme descrito em Alquezar et al. 

(2008). A composição de carotenoides de cada amostra foi analisada por UPLC 

com um sistema de cromatografia líquida Nexera X2 Shimadzu equipado com 

uma bomba LC-30AD e um detector de fotodiodos SPD-M20A, e um software 

LabSolution (versão 5.57 SP1). Foi utilizada uma coluna Acquity BEH C18 (100 

mm x 2,1 mm, 1,8 µm) acoplada a uma coluna de guarda C18 (20 mm x 2,1 mm) 

(Waters, EUA).  

As amostras foram preparadas para UPLC por dissolução dos extratos de 

carotenoides secos em CHCl3: MeOH: acetona (3: 2: 1, v: v: v). Para separação 

de carotenoides, uma eluição de gradiente binário foi adaptada do ternário 

descrito por Alquezar et al. (2008) usando a calculadora de método de gradiente 

(Thermo Scientific). A composição inicial do solvente consistia em 100% de 

MeOH: água (90: 5, v / v) e 5% de éter metil-tercbutílico (MTBE). A composição 

do solvente mudou de um modo linear para 95% de MeOH:  água e 5% de MTBE 

a 0,91 min. Durante o minuto seguinte, a composição do solvente foi alterada 

para 86% de MeOH: água e 14% de MTBE. Após atingir esta concentração, o 

solvente foi gradualmente alterado para 75% de MeOH: água e 25% de MTBE a 

2,28 minutos, 50% de MeOH: água e 50% de MTBE 50% a 3,8 minutos e 25% de 

MeOH: água e 75% de MTBE a 5,32 minutos. As condições iniciais foram 

atingidas aos 6 minutos e a coluna foi equilibrada por 2 minutos antes da próxima 

injeção. A vazão foi de 0,5 mL / min−1, a temperatura da coluna foi ajustada para 

27 °C e o volume de injeção foi de 3 μL. O detector de arranjo de fotodíodos foi 

ajustado para escanear de 250 a 800 nm, e para cada eluição foi obtido um 

cromatograma Maxplot, que plota cada pico de carotenoide em seu comprimento 

de onda de absorbância máximo correspondente.  
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Os carotenoides foram identificados pelo tempo de retenção, absorção e 

espectro fino (Carmona et al., 2012; Rodrigo et al., 2004, 2003; Britton et al., 

1998;Rouseff et al., 1996). Os picos dos carotenoides foram integrados no seu 

comprimento de onda máximo individual e os seus conteúdos foram calculados 

usando curvas de calibração de β-caroteno (Sigma) para α- e β-caroteno; luteína 

(Sigma) para os isómeros da violaxantina, mutatoxantina e anteraxathina; 

licopeno (Sigma) para licopeno e fitoeno (Sigma) para fitoeno e fitoflueno; β-

criptoxantina (Extrassíntese) para β-criptoxantina; zeaxantina (Extrassíntese) 

para zeaxantina.  

 

4.5 Preparo do NGM (meio de crescimento de nematóides) com suco de 

laranja  

Alíquotas dos sucos pasteurizados de laranja Bahia e Cara Cara foram 

descongeladas e em seguida, diferentes quantidades (1, 2, 5 ou 10%) foram 

adicionadas ao NGM, juntamente com colesterol 1 mg; CaCl2 1 M; MgSO4 1 M, 

tampão KPO4 25 M e estreptomicina 100 mg/mL até completar o volume final 

desejado. Cada alíquota foi utilizada somente uma vez após o descongelamento.  

Após medir e avaliar os efeitos do tratamento com as concentrações 1, 2, 

5 e 10% dos sucos de laranja sobre a produção de ERO em condições padrão e 

de estresse e também após a realização de outros ensaios pilotos (sobrevivêcia, 

paralisia e proliferação bacteriana), convencionamos tratatar os animais apenas a 

concentração de 2%.  

 

4.5.1 Preparo das placas de NGM contendo suco de laranja Bahia ou Cara 

Cara para os Experimentos de RNAi 

Neste trabalho, nós utilizamos a técnica de RNA de interferência (RNAi) 

por alimentação para reduzir os níveis de expressão de skn-1, daf-16 e hsf-1. 

Esta metodologia foi descrita por Paiva et al. (2015) e consiste na clonagem, 

em bactérias E. coli HT115, de um plasmídeo pL4440, contendo um fragmento 

exônico do gene alvo, sintetizando assim o dsRNA pela indução com IPTG. Os 

clones de RNAi foram crescidos em placas com 12.5 μg/mL de tetraciclina e 

100 μg/mL de ampicilina. As bactérias foram crescidas por aproximadamente 

12 h, até atingirem a densidade óptica (OD) a 600 nm igual a 1,0 em 5 mL de 
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meio Luria-Bertani (LB) (caseína 10 g/L; extrato de levedura 5 g/L; NaCl 10 g/L) 

pH 7.0 acrescido de 60 µg/mL de ampicilina. Em seguida, os inóculos foram 

centrifugados por 30 minutos a 20 °C a 5000 g. Após a centrifugação, o pellet 

de bactérias foi ressuspenso em LB.  

Estes inóculos foram semeados em placas com NGM mais suco de 

laranja Bahia ou Cara Cara com ampicilina e 1 mM de IPTG e mantidos durante 

48 h a 20 ºC para secarem até formar uma camada de bactérias que serviu de 

alimento para o C. elegans. Os animais tipo selvagem, sincronizados em L1, 

foram crescidos em placas com e sem suco de laranja contendo uma camada 

de HT115 com o plasmídeo pL4440 com a sequência exônica de skn-1, daf-16, 

hsf-1 ou em grupo controle (HT115 com apenas o plasmídeo pL4440).  

A confirmação da eficiência do RNAi para o gene skn-1 foi feita após a 

verificação da ausência de larvas em placas com skn-1(RNAi). Para a 

confirmação da eficiência do RNAi para o gene daf-16, animais transgênicos 

que expressam daf-16 fundidos a uma proteína verde fluorescente foram 

crescidos em placas daf-16(RNAi) e tiveram sua fluorescência analisada, a 

diminuição da fluorescência indicou o sucesso do RNAi. Para hsf-1, a eficiência 

do RNAi foi confirmada pelos animais, reduzindo a sobrevida a 35 ºC. 

As bactérias HT115 transformadas com o plasmídeo pl4440 com 

sequências exônicas para os genes skn-1, daf-16 e hsf-1 foram gentilmente 

cedidas pela Profa. Elizabeth Veal da Newcastle University do Reino Unido. 

 

4.6 Quantificação de ERO intracelular  

A produção de ERO intracelular no modelo C. elegans foi medida usando 2 

mM da sonda fluorescente diacetato 2’,7’-diclorodihydro-fluoresceina (H2DCF-

DA), seguindo o protocolo descrito por Shi et al. (2012) com algumas 

modificações. Animais tipo selvagem N2 foram sincronizados em larvas de 

primeiro estágio tratadas ou não com 1, 2, 5 ou 10% de suco de laranja Bahia ou 

Cara Cara por 48 h. Os experimentos foram realizados em condições padrão e 

de estresse. Para a condição de estresse, os animais foram expostos a 10 mM 

de hidroperóxido de terc-butilo (TBHP) com solução salina M9 por 1 hora em 

epemdorfs cobertos por papel alumínio para diminuir a exposição a luz. Após o 

procedimento de estresse os epemdorfs com os animais foram centrifugados, e 
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passaram por procedimento de lavagem com M9, para retirada do TBHP. O 

procedimento de lavagem foi repetido por duas vezes. Em seguida 120 animais 

por grupo, divididos em 03 poços com 40 animais, foram transferidos para uma 

placa de 96 poços, contendo 2 mM H2DCF-DA em cada poço avaliado. As 

medições foram realizadas em um leitor de microplacas (GloMax®-Multi 

Detection System, Promega, Wisconsin, EUA, com excitação a 485 nm e 

emissão a 535 nm, e os valores médios foram calculados. Foram realizadas 08 

leituras a cada 30 minutos por 3 horas e 30 minutos. Adicionalmente, foram 

realizados experimentos com animais do tipo selvagem N2, tratados com 2% de 

suco de laranja Bahia ou Cara Cara na presença ou ausência de skn-1 (RNAi), 

daf-16 (RNAi) e hsf-1 (RNAi) por 48h, em condições padrão e de estresse. 

 

4.7 Ensaio de resistência ao estresse oxidativo 

Para avaliar a resistência ao estresse oxidativo, os animais do tipo 

selvagem N2 e as cepas mutantes de deleção knock-out EU40 (skn-1 (zu129) IV 

/ nTl [unc (N754) let] (IV; V)); CF1038 (daf-16 (mu86) I); PS3551 (hsf-1 (sy441) I), 

foram sincronizados em L1, em seguida tratados por 48 h a 20 °C até L4 em 

placas com NGM semeadas com E.coli OP50 viva ou morta por calor sem 

tratamento. Apos 48 h, os animais L4 foram transferidos para placas de 

tratamento que continham suco de laranja Bahia ou Cara Cara com adição de 

FUDR (12 mg/mL) por 48h com OP50 viva ou morta por calor. Após esse período 

os animais foram transferidos para poços contendo NGM com 10 mM de 

hidroperóxido de terc-butilo (TBHP). Os experimentos foram realizados em placas 

de 24 poços com 50 animais por grupo (10 em cada poço) e as frações de 

sobrevida foram pontuadas a cada três horas em lupa estereoscópica (Motic-

SMZ-161) até que todos os animais fossem considerados mortos, sem 

bombeamento ou movimento faríngeo (Oliveira et al., 2009).  

 

4.8 Ensaio de Longevidade 

O ensaio de longevidade foi realizado com animais do tipo selvagem N2 

sincronizados tratados com 2% de suco de laranja Bahia ou Cara Cara a partir do 

estágio L4. O ensaio de vida foi avaliado todos os dias após os hermafroditas 

completarem a última mutação larval, desde o primeiro dia de vida adulta 
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(definido como t = 0) a 25 ºC até a morte. Aproximadamente 90 animais por 

grupo foram analisados, divididos em 3 placas NGM contendo 12 mg/mL de 

FUdR para prevenir o crescimento da progênie. Os animais foram classificados 

como mortos se não apresentassem movimento espontâneo ou não 

respondessem quando estimulados. Os animais mortos que exibiam a progênie 

nascida internamente, uma gônada extrusada ou a dessecação causada pelo 

rastejamento do ágar, foram excluidos dos dados (Wilson et al., 2006).  

 

4.9 Ensaio de proliferação bacteriana 

Para acompanhar proliferação da E. coli OP50, realizamos leituras de 

densidade óptica (OD) em espectofotômetro (Biochrom Libra S22). A bactéria    

E. coli OP50 (OD=0,02) foi ressuspendida com meio Luria-Bertani (LB) e 

diferentes concentrações de suco de laranja Bahia ou Cara Cara (1, 2; 5; e 10%) 

e a (OD=0,02) neste ponto foi considerada o ponto zero. Os tubos foram 

incubados em shaker (MA 420) a 37 °C e a OD foi mensurada a cada 60 minutos 

até 6 h. Os resultados foram expressos como níveis relativos. A OD da E. coli 

OP50 foi comparada em cada ponto com a OD no ponto zero de cada condição. 

 

4.10 Análise de Genes Repórteres 

Linhagens transgênicas expressando gcs-1::GFP, gst-4::GFP, sod-3::GFP 

e hsp-16.2::GFP foram tratados com suco de laranja Bahia ou Cara Cara a 2% 

por 48 h 20 ºC do estágio larval L1 até o estágio L4. Os experimentos foram 

realizados em condições padrão e de estresse. Para os animais gcs-1::GFP, gst-

4::GFP, sod-3::GFP, a condição de estresse foi induzida pela incubação em 

TBHP (10 mM) em meio M9 por 1 hora. Para hsp-16.2::GFP, a condição de 

estresse térmico foi induzida por 1 h a 35 ºC. Após este período de estresse os 

animais foram mantidos a 20 °C por 1 h para recuperação. Em seguida 25 

animais por grupo foram colocados em lâminas contendo uma fina camada de 

agarose a 1%, imobilizados com azida sódica 10 mM e cobertas com lamínulas. 

As imagens foram adquiridas usando o microscópio óptico Olympus BX51 (Tokyo 

- JAPAN) e os sinais fluorescentes foram medidos com o software NIH ImageJ 

versão 1.51 (2011) e os valores obtidos em pixels/área foram usados para 

construção dos gráficos. (An; Blackwell, 2003; Murphy et al., 2003).  
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4.11 Ensaio de paralisia induzida pelo peptídeo β‐amiloide 

Os ensaios de paralisia foram realizados com a cepa CL2006 que 

expressa o peptídeo β-amiloide humano (A1-42) no músculo de forma 

constitutiva. Nesta cepa, a expressão de A1-42 no músculo induz paralisia. Os 

animais foram tratados desde o estágio L1 até L4 em placas com NGM 

semeadas com E. coli OP50 por 48 h a 20 ºC. Em seguida transferidos para 

novas placas contendo 2% de suco de laranja Bahia ou Cara Cara semeados 

com E. coli OP50 viva ou OP50 morta por calor, por mais 48 h a 20 ºC. O 

fenótipo de paralisia foi acelerado pela transferência dos animas para um shaker 

a 35 ºC. A paralisia foi pontuada em intervalos de 1 h por até 12 h. Os animais 

foram marcados como "paralisados" com base no fracasso em mover seu corpo 

com o toque de um laço de platina, ou quando posicionados em forma de um 

halo indicando uma condição paralisada. Cada experimento foi realizado usando 

30 animais por grupo.  

 

4.12 Ensaio de Sobrevivência Neuronal 

Para o ensaio de sobrevivência neuronal, utilizamos a cepa transgênica de 

HA759,pqe-1(rt13);rtls11[osm-10p::GFP+osm10p::HtnQ150+dpy-20(+)],conforme 

descrito por (Zhang et al., 2012). Resumidamente, larvas sincronizadas em L1 

foram tratadas com 2% de suco de laranja Bahia ou Cara Cara a 20 °C até que 

atingissem o 4º dia de adultos (aproximadamente 144 h). Durante esse período, 

os animais foram transferidos para placas novas a cada 24 h, durante o período 

reprodutivo. Em seguida os animais foram colocados em lâminas contendo uma 

fina camada de agarose a 1%, imobilizados com azida sódica 10 mM e cobertas 

com lamínulas. 75 animais foram selecionados aleatoriamente para avaliação dos 

neurônios ASH GFP-positivos usando um microscópio de fluorescência (Axio 

Imager Z2, Zeiss, NY, EUA).  

 

4.13 Quantificação da agregação de proteínas poliglutamínicas (PoliQ)  

Animais transgênicos portadores do gene repórter rmls132unc-

54p::Q35::YFP (cepa AM140), modelo C. elegans para a Doença de Huntington 

que expressa, no músculo, 35 glutaminas fusionadas a uma proteína fluorescente 

amarela, o que permite a visualização em microscópio óptico de fluorescência de 
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um padrão de agregação dependente da idade. Basicamente, animais 

sincronizados em L1 foram semeados em placas contendo ou não 2% de suco de 

laranja Bahia ou Cara Cara e incubados a 20 °C por 96 h, até que atingissem a 

idade de adulto de 3 dias. Nesse estágio, 25 animais por grupo foram 

microfotografados em microscópio óptico (Olympus BX51, conectado a uma 

câmera Olympus U-LH100HG, Tokyo - JAPAN) e o número de agregados 

proteicos por animal foi mensurado através do software NIH Image J versão 1.51 

(2011). 

 

4.14 Quantificação da atividade do proteassoma  

Os ensaios de atividade do proteassoma 26S foram realizados in vitro  

como descrito por Kisselev e Goldberg (2005). Aproximadamente 5.000 animais 

do tipo selvagem N2, sincronizados em L1, tratados com 2% de suco de laranja 

Bahia ou Cara Cara, com E.coli OP50 a 20 °C por 48 h. Os animais L4 foram 

então colhidos e sonicados. Os lisados foram centrifugados a 20.000 x G durante 

30 min a 4 °C. O extrato foi quantificado usando o kit QUBIT Protein Assay (Life 

Technologies, Califórnia, EUA). Para medir a atividade de quimotripsina do 

proteassoma, utilizou-se succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-4-methyl-coumaryl-7-amide 

(SLLVY-MCA) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). As medições de 

fluorescência foram realizadas 90 min após a incubação a 37 °C, usando o 

Sistema de Detecção GloMax®-Multi (Promega corporation, Wisconsin, EUA) a 

380 nm (excitação) e 440 nm (emissão). A atividade do proteassoma foi 

calculada como a diferença entre a atividade total e a atividade remanescente na 

presença de 20 µM de MG-132. 

 

4.15 Análises de fenotipos relacionados ao envelhecimento no modelo C. 

elegans 

Cada animal foi examinado após 48 h de tratamento (estágio larval L4) e a 

cada 1, 5, 10 ou 15 dias após atingirem a idade adulta, usando um microscópio 

de dissecação para os seguintes fenótipos.  

Batimentos faríngeos: foram quantificados usando animais a partir de L4 

tratados ou não com 2% suco de laranja Bahia ou Cara Cara desde L1. Para 

cada condição, os animais foram colocados individualmente em placas contendo 
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uma fina camada de ágar por 3 min. Os batimentos faríngeos foram avaliados 

observando o número de contrações faríngeas em três intervalos de 20 segundos 

por animal para o cálculo do valor médio por minuto. Dez animais de cada grupo 

experimental foram selecionados por ensaio. Os ensaios foram realizados com 

animais do tipo selvagem e com as cepas transgênicas AM140, CL2006 e 

CL2355. Também, foram avaliados animais tratados com RNAi para os fatores de 

transcrição  SKN-1 e DAF-16.  

Movimentos corporais: foram quantificados usando animais a partir de L4 

tratados ou não com 2% suco de laranja Bahia ou Cara Cara desde L1. Para a 

avaliação, os animais foram transferidos para placas com NGM sem bactéria 

durante 3 minutos antes da análise na lupa estereoscópica. As contagens foram 

obtidas em três intervalos de 20 segundos por animal para o cálculo do valor 

médio por minuto. Movimentos de dobradura corporal de 90° ou mais foram 

considerados, assim como duas curvaturas seguidas para o mesmo lado. Dez 

animais de cada grupo experimental foram selecionados por ensaio. Os ensaios 

foram realizados com animais do tipo selvagem e com as cepas transgênicas 

AM140, CL2006 e CL2355. Também, foram avaliados animais tratados com RNAi 

para os fatores de transcrição  SKN-1 e DAF-16.  

Progênie: para quantificar a progênie, animais tipo selvagem foram 

tratados ou não com 2% de suco de laranja Bahia ou Cara Cara desde L1 até L4. 

Então 10 animais L4 foram individualmente transferidos, diariamente, para novas 

placas de tratamento, até o fim do período reprodutivo (aproximadamente até o 

quinto dia). O número total da progênie de cada placa foi contado diariamente e 

dividido pelo número de animais. 

 

4.16 Correlação de Spearman 

Utilizamos commétodo analítico estatístico para analisar esses dados, a 

correlação de Spearman (Kendall & Gibbons, 1990). Esse método gera uma lista 

dos mesmos indivíduos classificados do maior para o menor para cada 

característica. Uma comparação de duas listas determina um valor r entre +1 e -

1. Um valor r de +1 indica uma correlação positiva perfeita e significa que o 

mesmo indivíduo pontuou primeiro para os traços A e B, pontuou segundo para 

os traços A e B, etc. Um valor r de –1 indica uma correlação negativa perfeita e 
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significa que o indivíduo que pontuou primeiro para o traço A marcou o último 

para o traço B, etc. Um valor r 0 indica que não há correlação e significa que o 

indivíduo que pontuou primeiro para o traço A pontuou aproximadamente no meio 

para traço B, etc.  

 

4.17 Análise Estatística 

Todos os ensaios foram realizados em triplicatas. As análises estatísticas 

foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism (v. 6.0) (CA, EUA). Os 

resultados foram representados como a média ± SEM de três experimentos 

individuais. Os dados foram analisados pelo teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov. Para dados normalmente distribuídos, o teste t de Student 

foi usado para comparar pares de grupos, enquanto uma ANOVA unidirecional 

seguida pelo pós-teste de Tukey foi usada para comparar três ou mais grupos. 

Os dados não paramétricos foram analisados pelo teste de Mann-Whitney 

quando comparados dois grupos e o teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste 

de Dunn para comparação de três ou mais grupos. As curvas de sobrevida foram 

analisadas pelo teste de log-rank (Mantel-Cox). Para todos os testes, a 

significância estatística foi determinada como p <0,05. A análise de correlação foi 

baseada na correlação de postos de Spearman.  

 

5. RESULTADOS 
 
5.1 Qualidade e caracterização fitoquímica dos sucos pasteurizados das 

laranjas Bahia e Cara Cara 

Os resultados mostraram que o suco da laranja Bahia é mais ácido do que 

o suco da laranja Cara Cara (Tabela 1). Maior teor de ácido ascórbico, 

flavonoides e limonina foram observados no suco de laranja Bahia em 

comparação com o suco de laranja Cara Cara (Tabela 1).  

Apenas o conteúdo total de carotenoides foi marcadamente maior no suco 

de laranja Cara Cara em comparação com o suco Bahia, especialmente Z-

violaxantina, zeaxantina, fitoeno, fitoflueno, licopeno e β-caroteno (Tabela 2).  
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Tabela 1: Parâmetros de qualidade dos sucos de laranja pasteurizados 
Bahia e Cara Cara  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parâmetros Bahia Cara Cara 

°Brix 10,8 ± 0,2 9,5 ± 0,1 

Acidez (g/100g) 0,8 ± 0,0 0,5 ± 0,0 

Relação °Brix / Acidez 14,1 ± 0,3 18,6 ± 0,1 

Vitamina C (mg/L) 424,9 ± 20,7 215,7 ± 9,8 

Flavonoides (mg/L) 355,3 ± 47,1 242,9 ± 22,1 

Limonina (mg/L) 7,4 ± 1,4 2,7 ± 0,3 
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Tabela 2: Conteúdo de carotenoides dos sucos de laranja pasteurizados 
Bahia e Cara Cara  
 
 

a 
n.d. – não detectado.  

b 
Tr. – traços.  

c
 Identificado em algumas tentativas.  

d
 Carotenoides totais mensurados por HPLC calculados como a soma de todos os  

carotenoides identificados individualmente. 

 

 
5.2 Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara no 

acúmulo de EROs intracelular no modelo C. elegans 

Em condição padrão, animais tipo selvagem tratados com 1, 2, 5 e 10% 

dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara mostraram níveis reduzidos de EROs em 

comparação com o grupo controle de animais não tratados (p <0,0001) (Figura 

4A). Os níveis de ERO foram significativamente menores nos animais tratados 

com 2% de suco de laranja Cara Cara em comparação aos tratados com 2% de 

Carotenoides (ng/mL) Bahia Cara Cara 

E-violaxantina Tr. Tr. 

Z-luteoxantina c 34,52 ± 5,26 n.d.a 

E-luteoxantina c 271,89 ± 32,79 n.d. 

Z-violaxantina 815,68 ± 26,42 1021,94 ± 109,94 

Zeaxantina c Tr. 195,01 ± 48,78 

Anteraxantina 20,82 ± 8,27 n.d. 

Mutatoxantina c 66,09 ± 9,92 n.d. 

Zeinoxantina c 196,31 ± 10,6 n.d. 

β-cryptoxantina 456,50 ± 14,08 351,07 ± 4,69 

Fitoeno n.d. 6172,03 ± 113,78 

Fitoflueno n.d. 2661,61 ± 136,84 

Licopeno n.d. 469,05 ± 26,55 

α-carotenoc n.d Tr.b  

β-caroteno n.d. 228,89 ± 78,47 

Totald: 1564.81 ± 70.41 11099,25 ± 158,88 
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suco Bahia (p = 0,0026) (Figura 4A). Em seguida realizamos ensaios com os 

animais em condições de estresse oxidativo induzido por hidroperóxido de terc-

butilo (TBHP), onde verificamos que o tratamento com as concentrações 1, 2, 5 e 

10% foi capaz de reduzir a produção de ERO (p <0,0001) em relação aos 

animais não tratados (Figura 4B). Mais uma vez a concentração de 2% foi a mais 

efetiva em virtude disso foi escolhida para ser usada nos demais experimentos.  

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 

 
 
Figura 4: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara no acúmulo 

intracelular de ERO em C. elegans. 

A) Animais do tipo selvagem foram tratados com 1, 2, 5 ou 10% de suco de laranja Bahia ou Cara 

Cara por aproximadamente 48 h desde L1. A produção de ERO foi medida usando o corante 

H2DCFDA. Os resultados são expressos como níveis de fluorescência de H2DCFDA ± SEM dos 

valores. **** p <0,0001 comparado ao controle não tratado (NT) e # p = 0,0026 comparando 2% 

Bahia com 2% Cara Cara por ANOVA de 2 vias.  

B) Animais selvagens foram tratados com 1, 2, 5 ou 10% de sucos de laranja Bahia ou Cara Cara 

por aproximadamente 48 h desde L1 e então incubados em 10 mM TBHP por 1 h para induzir 

estresse oxidativo. Os resultados são expressos como níveis fluorescência de H2DCFDA ± SEM 

dos valores. & p <0,0001 comparando NT em condição padrão, com o respectivo controle NT em 

condição de estresse, pelo teste t Student bicaudal.  **** p <0,0001 comparando NT, com animais 

tratados com suco de laranja Bahia ou Cara Cara e #p <0,0001 comparando os resultados do 

tratamento com o suco Bahia com o suco Cara Cara em cada concentração por ANOVA de 2 

vias. Percentual (%) da diferença estatística entre os tratamentos. 

 

A fim de elucidar se a redução de ERO estava relacionada com 

mecanismos de ação direta ou indireta, realizamos a quantificação de ERO em 

animais submetidos à RNAi para os fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e 

HSF-1.  

C o n d iç ã o  p a d r ã o

P
r

o
d

u
ç

ã
o

 d
e

 E
R

O
 e

m
C

. 
e

le
g

a
n

s

N T 1  % 2  % 5 %  1 0  %

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

1 2 5

C a r a  C a r a

-5 5 ,5 %  #

****

B a h ia

N T N T 1  % 2  % 5 %  1 0  %

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

P
r

o
d

u
ç

ã
o

 d
e

 E
R

O
 e

m
C

. 
e

le
g

a
n

s

B a h ia

C a r a  C a r a

****

C o n d iç ã o  d e  e s t r e s s e

&

-8 ,4 %  #

-2 3 ,8 %  # -2 1 ,7 %  #
-1 8 ,3 %  #

T e m p o  (d ia s )

T
a

x
a

 d
e

 b
a

ti
m

e
n

to
 f

a
rí

n
g

e
o

(c
o

n
tr

a
ç

õ
e

s
 /

 m
in

.)

0  (4 8 h ) 1 5 1 0 1 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

N ã o  tra ta d o s

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

C . e le g a n s  (C L 2 0 0 6 )

****

***

*

****

****

****

****

****

T e m p o  (d ia s )

T
a

x
a

 d
e

 b
a

ti
m

e
n

to
 f

a
rí

n
g

e
o

(c
o

n
tr

a
ç

õ
e

s
 /

 m
in

.)

0  (4 8 h ) 1 5 1 0 1 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

N ã o  tra ta d o s

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

C . e le g a n s  (C L 2 0 0 6 )

****

***

*

****

****

****

****

****

T e m p o  (d ia s )

T
a

x
a

 d
e

 b
a

ti
m

e
n

to
 f

a
rí

n
g

e
o

(c
o

n
tr

a
ç

õ
e

s
 /

 m
in

.)

0  (4 8 h ) 1 5 1 0 1 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

N ã o  tra ta d o s

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

C . e le g a n s  (C L 2 0 0 6 )

****

***

*

****

****

****

****

****

T e m p o  (d ia s )

T
a

x
a

 d
e

 b
a

ti
m

e
n

to
 f

a
rí

n
g

e
o

(c
o

n
tr

a
ç

õ
e

s
 /

 m
in

.)

0  (4 8 h ) 1 5 1 0 1 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

N ã o  tra ta d o s

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

C . e le g a n s  (C L 2 0 0 6 )

****

***

*

****

****

****

****

****

T e m p o  (d ia s )

T
a

x
a

 d
e

 b
a

ti
m

e
n

to
 f

a
rí

n
g

e
o

(c
o

n
tr

a
ç

õ
e

s
 /

 m
in

.)

0  (4 8 h ) 1 5 1 0 1 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

N ã o  tra ta d o s

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

C . e le g a n s  (C L 2 0 0 6 )

****

***

*

****

****

****

****

****



 

54 

Os resultados mostraram que os animais knockdown dos genes skn-1, daf-

16 e hsf-1 apresentaram redução significativa dos efeitos benéficos 

proporcionados pelo tratamento com os sucos (Figura 5), sugerindo que a 

redução de ERO induzida pode ser dependente desses fatores de transcrição. 

Curiosamente, a quantificação dos níveis de ERO mostrou que a menor 

redução foi em animais skn-1(RNAi) (Figura 5). O nível de ERO diminuiu apenas 

6,75% e 8,18% nos animais skn-1(RNAi) tratados com os sucos de laranja Bahia 

e Cara Cara, respectivamente. Entretanto, a redução de ERO foi de 14,48% e 

23,35% em animais daf-16(RNAi) e 33,88% e 66% em animais hsf-1(RNAi) 

tratados com 2% de sucos Bahia ou Cara Cara, respectivamente.  

Este resultado sugere que a redução de ERO promovida pelo tratamento 

foi principalmente em virtude da ação direta dos carotenoides e outros compostos 

bioativos presentes no suco de laranja e, em segundo lugar, um resultado da 

ação indireta principalmente do fator de transcrição SKN-1, seguido do DAF-16. 
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Figura 5: Contribuição de SKN-1, DAF-16 e HSF-1 na acumulação de ERO em animais 

tratados com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara. 

Animais RNAi foram tratados com 2% dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara por 

aproximadamente 48 h desde L1.  A produção de ERO foi medida usando o corante H2DCFDA. 

Os resultados são expressos como níveis de fluorescência de H2DCFDA. **** p <0,0001 ** p 

<0,0016 e * p <0,0111 em comparação com o respetivo RNAi não tratado por ANOVA de 2 vias. 
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5.3 Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre a 

longevidade e a resistência ao estresse oxidativo no modelo C.elegans 

Utilizamos o modelo C. elegans para investigar se as propriedades 

antioxidantes dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara poderiam afetar a 

longevidade em condições padrão de laboratório. 

Para isso determinamos a longevidade de animais do tipo selvagem N2 

com e sem tratamento com 2% dos sucos de laranja. O tempo de vida máximo e 

médio dos animais tratados foi significativamente aumentado (Figura 6, Tabela 3) 

e os animais tratados com o suco de laranja Cara Cara apresentaram maior 

aumento do tempo de vida comparado com os tratados o suco de laranja Bahia 

(29,5% e 22,0%) respectivamente (p = 0,0003) (Tabela 3). 
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Figura 6: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre a 

longevidade no C. elegans. 

Curvas de sobrevivência (longevidade) de animais do tipo selvagem (N2) em condições 

laboratoriais padrão. Tempo avaliado em dias. Os animais foram tratados com 2% de suco de 

laranja Bahia ou 2% Cara Cara a partir de L4. A sobrevivência foi verificada todos os dias a 25 ºC. 

Os resultados representam a média dos valores ± SEM. **** p <0,0001 comparado aos 

respectivos controles e # p = 0,0003 comparado aos animais tratados com 2% Bahia, teste de 

Log-rank (Mantel-Cox). 

 

 

 

 

 



 

56 

Tabela 3: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 
na longevidade no modelo C. elegans 
 
Condição Sobrevivência 

máxima 
(dias ± SEM) 

Sobrevivência 
media 

(dias ± SEM)
 

%Variação 
média do 
tempo de 

sobrevivên
cia vs. não 

tratados 
 

Valor de P 
(log rank) 

sucos
a
 vs. 

não 

tratados
b 

Valor de P 
(log rank) 

Bahia
c
 vs. 

Cara 

Cara
b,d

 

N
e
 

Não tratados  17,33 ± 2,31 12,11 ± 0,13    243(3) 

2% Bahia 19,00 ± 1,73 14,75 ± 0,17 22,0 < 0,0001  255(3) 
2% Cara Cara 19,33 ± 2,31 15,64 ± 0,18 29,5 < 0,0001 0,0003 234(3) 
a
 Sucos de laranja pasteurizados.  

b
 As comparações foram realizadas utilizando teste de log-rank (Mantel-Cox).  

c
 Suco de laranja Bahia.  

d
 Suco de laranja Cara Cara.  

e
 Número total de animais analisados. O número entre parênteses indica o número de tentativas 

independentes. 

 

A extensão da longevidade está intimamente associada à maior resistência 

a várias formas de estressores ambientais (Zhou et al., 2011). Assim, avaliamos 

os efeitos dos tratamentos com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre 

resistência ao estresse oxidativo. Os ensaios resistência ao estresse oxidativo 

foram realizados em animais tipo selvagens tratados com 2% dos sucos por 48 h 

e submetidos à condição de estresse induzida por hidroperóxido de terc-butilo. 

Observamos que os animais tratados apresentaram aumento no tempo de vida 

máximo e médio, quando comparados aos controles (Figura 8A, Tabela 4A). 

Similar aos resultados de longevidade o tratamento com o suco de laranja Cara 

Cara proporcionou maior variação média do tempo de sobrevivência em 

comparação com o suco de laranja Bahia (73,5% e 68,0%) respectivamente (p = 

0,0134) (Tabela 4). 
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Tabela 4A: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 
na resistência ao estresse no modelo C. elegans tipo selvagem 
 
Cepas e 
condições 

Sobrevivênci
a Máxima 

(horas ± SEM) 

% Variação 
máxima do 
tempo de 

sobrevivên
cia vs. não 

tratados 

Sobrevivênci
a Média

 

(horas ± SEM)
 

% Variação 
média do 
tempo de 

sobrevivên
cia vs. não 

tratados 

Valor de P 
(log rank) 

sucos
b
 vs. 

Não 

tratados
c 

Valor de P 
(log rank) 

Bahia
d
 vs. 

Cara 

Cara
c,e

 

N
f 

N2 com E. coli OP50 viva 
Não 
tratados 

20,33 ± 1,15  16,50 ± 0,16    145(3) 

2% Bahia 32,00 ± 1,73 57,0 27,72 ± 0,47 68,0 < 0,0001  144(3) 
2% Cara 
Cara 

35,00 ± 1,73 71,0 28,63 ± 0,47 73,5 < 0,0001 0,0134 149(3) 

N2 com E. coli OP50 mortas por calor
a
 

Não 
tratados 

20,00 ± 1,00  15,44 ± 0,28    126(3) 

2% Bahia  23,66 ± 0,58 14,0 17,14 ± 0,33 11,0 < 0,0001  134(3) 
2% Cara 
Cara 

 26,66 ± 0,58 28,0 20,42 ± 0,26 32,0 < 0,0001 < 0,0001 131(3) 

a
 E. coli OP50 mortas por calor.  

b
 Sucos de laranja pasteurizados.  

c
 As comparações foram realizadas utilizando teste de log-rank (Mantel-Cox).  

d
 Suco de laranja Bahia.  

e
 Suco de laranja Cara Cara.  

f
 Número total de animais analisados. O número entre parênteses indica o número de tentativas 

independentes. 

 

5.4 Efeito dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre a proliferação da 
Escherichia coli OP50 

 
Já é bem descrito na literatura que a bactéria Escherichia coli tem efeito 

patogênico sobre o C.elegans, o que afeta o seu tempo de vida, resistência ao 

estresse e agregação do peptidio beta amilóide (Muñoz-Lobato, 2014; Kim, 2013; 

Portal-Celhay; Bradley; Blaser, 2012; Reinke et al., 2010; Garigan et al., 2002; 

Gems e Riddle, 2000). Por isso, decidimos medir a curva de proliferação da E. 

coli OP50 ressuspendida com as concentrações 1, 2, 5 e 10% dos sucos de 

laranja Bahia ou Cara Cara. Verificamos que todas as concentrações dos sucos 

diminuiram a proliferação da bactéria, com destaque para a concentração de 2% 

que proporcionou maior média de redução, para as duas laranjas. O suco de 

laranja Cara Cara apresentou maior diferença média em relação ao controle do 

que o suco Bahia, (74.87%) e (55.06%) respectivamente (Figura 7 A-B). Esses 

resultados mostraram que os sucos de laranja Bahia e Cara Cara foram capazes 

de inibir a proliferação da E. coli OP50 ao longo de 6 horas indicando que ambos 

têm efeito bactericida. 
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A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Figura 7: Efeito dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre a proliferação da E. coli 

OP50. 

A) A proliferação da E. coli OP50 foi avaliada por 6 h na presença de quatro concentrações (1, 2, 

5, e 10%) de suco de laranja Bahia. Experimentos realizados com O.D inicial da E. coli OP50 em 

0,02 para todos os grupos. Os resultados mostraram que nas concentrações 2, 5 e 10%, SLB 

inibiou estatisticamente a proliferação da E. coli OP50 apartir de 2 horas. Este efeito foi achado 

também na concentração de 1% após 5 horas. Após 6 horas todas as concentrações 

apresentaram diferença estatística. **** p<0,05 determinado por ANOVA de 2 vias.  

B) A proliferação da E. coli OP50 foi avaliada por 6 h na presença de quatro concentrações do 

suco de laranja Cara Cara (1, 2, 5, e 10%). Experimentos realizados com O.D inicial da E. coli 

OP50 em 0,02 para todos os grupos. Os resultados mostraram que nas concentrações 1, 2, 5 e 

10%, o suco de laranja Cara Cara inibiou estatisticamente a proliferação da E. coli OP50 a partir 

de 2 horas. Todas as concentrações apresentaram diferença estatística. **** p<0,05 determinado 

por ANOVA de 2 vias. 

 

5.5 Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre a 

resistência ao estresse oxidativo em C. elegans cultivados com bactérias 

mortas por calor 

Após verificar que os sucos de laranja Bahia e Cara Cara foram capazes 

de inibir a proliferação da E. coli OP50, foi avaliado se os efeitos protetores 

observados nos ensaios de resistência ao estresse oxidativo (Tabela 4A e Figura 

8A) estavam relacionados ao efeito bactericida.  

Com esse objetivo realizamos novos ensaios de resistência ao estresse 

com animais tratados com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara crescidos em 

placas semeadas com bactérias E. coli OP50 previamente mortas por calor.  

Observamos que animais do tipo selvagem tratados com 2% dos sucos 

ainda mostraram aumento da sobrevivência em comparação com controles não 

tratados (p <0,0001) (Tabela 4A e Figura 8B).  
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No entanto, a variação média de sobrevivência observada para os animais 

tratados com bactérias mortas foi consideravelmente menor (32% e 11%) em 

comparação com os animais tratados com bactérias vivas (73,5% e 68,0%) para 

os animais tratados com 2% do suco de laranja Cara Cara e Bahia, 

respectivamente (Tabela 4A).  

Estes resultados indicam que o tratamento com os sucos de laranja 

protege contra o dano oxidativo induzido por TBHP, de maneira parcialmente 

dependente do efeito bactericida. 

 A 

 

 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre a 

resistência ao estresse oxidativo em C. elegans cultivados com bactérias vivas ou mortas 

por calor. 

A) Curvas de sobrevivência de animais do tipo selvagem (N2) em condições de estresse 

oxidativo. Tempo avaliado em horas. Os animais foram tratados com 2% de suco de laranja Bahia 

ou 2% Cara Cara cultivados com E. coli OP50 viva a partir de L4 em seguida transferidos para 

placas com 10 mM de TBPH. A sobrevivência foi verificada a cada 3 horas a 20 ºC. **** p <0,0001 

comparado ao grupo controle não tratado e # p = 0,0134 comparando animais tratados com 2% 

Bahia com 2% Cara Cara, teste Log-rank (Mantel-Cox). 

B) Curvas de sobrevivência de animais do tipo selvagem (N2) em condições de estresse 

oxidativo. Tempo avaliado em horas. Os animais foram tratados com 2% de suco de laranja Bahia 

ou 2% Cara Cara cultivados com E. coli OP50 morta por calor a partir de L4. Em seguida 

transferidos para placas com 10 mM de TBPH. A sobrevivência foi verificada a cada 3 horas a 20 

ºC. **** p <0,0001 comparado ao grupo controle não tratado e # p <0,0001 comparando animais 

tratados com 2% Bahia com 2% Cara Cara, teste Log-rank (Mantel-Cox). 
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5.6 Envolvimento dos fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e HSF-1 nas 

respostas obtidas pelo tratamento sobre a resistência ao estresse oxidativo 

e sobre a longevidade no modelo C.elegans 

Visto que os ensaios de silenciamento dos fatores de transcrição SKN-1, 

DAF-16 e HSF-1 influênciaram nas respostas obtidas pelo tratamento com os 

sucos de laranja Bahia e Cara Cara em relação ao acumulo de EROs no modelo 

C. elegans tipo selvagem N2. Realizamos o ensaio de resistência ao estresse 

oxidativo em mutantes C.elegans knockout dos genes skn-1, daf-16 e hsf-1. O 

tratamento aumentou significativamente o tempo de sobrevivência máximo e 

médio dos mutantes daf-16 e hsf-1 em condições de estresse (Tabela 4B). No 

entanto não aumentou no mutante skn-1 (Tabela 4B). Esses resultados sugerem 

que a resistência ao estresse oxidativo induzida pelos sucos poderia ser mediada 

pelo fator de transcrição SKN-1.  

 

Tabela 4B: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 
na resistência ao estresse em modelos C. elegans mutantes 
 
Cepas e 
condições 

Sobrevivênci
a Máxima 

(horas ± SEM) 

% Variação 
máxima do 
tempo de 

sobrevivên
cia vs. não 

tratados 

Sobrevivênci
a Média

 

(horas ± SEM)
 

% Variação 
média do 
tempo de 

sobrevivên
cia vs. não 

tratados 

Valor de P 
(log rank) 

sucos
b
 vs. 

Não 

tratados
c 

Valor de P 
(log rank) 

Bahia
d
 vs. 

Cara 

Cara
c,e

 

N
f 

skn-1(zu67) com E. coli OP50 viva 
Não 
tratados 

11,33 ± 0,58  9,08 ± 0,10    150(3) 

2% Bahia 11,00 ± 1,00 0.0 8,90 ± 0,11 - 2.0 0,2405  150(3) 
2% Cara 
Cara 

11,67 ± 0,58 0.0 9,14 ± 0,09 1.0 0,7441 0,1396 150(3) 

daf-16(mu86) com E. coli OP50 viva 
Não 
tratados 

12,00 ± 1,73  5,84 ± 0,15    146(3) 

2% Bahia 15,00 ± 1,73 21,0 7,26 ± 0,26 24,0 < 0,0001  147(3) 
2% Cara 
Cara 

18,00 ± 1,73 42,0 8,30 ± 0,35 42,0 < 0,0001 0,0097 148(3) 

hsf-1(sy441) com E. coli OP50 viva 
Não 
tratados 

18,00 ± 1,73  14,67 ± 0,22    141(3) 

2% Bahia 23,00 ± 0,00 15,0 17,60 ± 0,38 20,0 < 0,0001  150(3) 
2% Cara 
Cara 

25,00 ± 1,73 30,0 19,86 ± 0,37 35,0 < 0,0001 < 0,0001 150(3) 

b
 Sucos de laranja pasteurizados.  

c
 As comparações foram realizadas utilizando teste de log-rank (Mantel-Cox).  

d
 Suco de laranja Bahia.  

e
 Suco de laranja Cara Cara.  

f
 Número total de animais analisados. O número entre parênteses indica o número de tentativas 

independentes. 
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Em seguida avaliamos o papel de SKN-1 e DAF-16 no aumento da 

longevidade mediada pelos sucos de laranja Bahia e Cara Cara. Examinamos o 

efeito em animais tipo selvagem (N2) usando RNAi dos genes skn-1 e daf-16. 

 Os resultados mostraram aumento significativo na taxa de sobrevivência 

dos animais controle(RNAi) tratados com 2% de suco de laranja Bahia e Cara 

(Figura 9A). Em contrapartida os animais RNAi de skn-1 (Figura 9B) e daf-16 

(Figura 9C) eliminaram completamente os efeitos benéficos proporcionados pelos 

sucos.  

Estes achados sugerem que os fatores de transcrição SKN-1 e DAF-16 

são necessários no efeito protetor dos sucos de laranja para o aumento da 

longevidade do modelo C. elegans. 
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Figura 9: Efeito do envolvimento dos fatores de transcrição SKN-1 e DAF-16 nas respostas 

obtidas pelo tratamento sobre a longevidade no modelo C.elegans. 

A) Curvas de sobrevivência (longevidade) de animais do tipo selvagem (N2) controle(RNAi). 

Tempo avaliado em dias. O tratamento aumentou significativamente a taxa de sobrevivência dos 

animais controle(RNAi) tratados com 2% dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara em relação as 

NT controle(RNAi) **** p <0,0001 e  *** p = 0,0001 comparado os animais tratados com 2% Bahia 

e 2% Cara Cara, teste de Log-rank (Mantel-Cox).  

B) Curvas de sobrevivência (longevidade) de animais do tipo selvagem (N2) usando RNAi para 

knockdown de skn-1. Tempo avaliado em dias. Os resultados mostraram não haver diferença 

estatística entre os animais NT skn-1 (RNAi) e Bahia e Cara Cara skn-1(RNAi). p = 0,3603 

comparado NT skn-1 com Bahia skn-1,  p = 0,4182 comparado NT skn-1 com Cara Cara skn-1 e  

p= 0,9182 comparado Bahia skn-1(RNAi) com Cara Cara skn-1(RNAi), teste de Log-rank (Mantel-

Cox).  

C) Curvas de sobrevivência (longevidade) de animais do tipo selvagem (N2) usando RNAi para 

knockdown de daf-16. Tempo avaliado em dias. Os resultados mostraram não haver diferença 

estatística entre os animais NT daf-16 (RNAi) e Bahia e Cara Cara daf-16 (RNAi). p = 0,3712 

comparado NT daf-16 com Bahia daf-16, p = 0,4288 comparado NT daf-16 com Cara Cara daf-16 

e  p= 0,8411 comparado Bahia daf-16 (RNAi) com Cara Cara daf-16 (RNAi), teste de Log-rank 

(Mantel-Cox). 
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5.7 Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara na 

expressão de genes antioxidantes e chaperoninas no modelo C. elegans 

Para melhor caracterizar as respostas moleculares associadas aos efeitos 

antioxidantes diretos e indiretos dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara em C. 

elegans, analisamos a expressão de quatro genes relacionados à resistência ao 

estresse, desintoxicação e longevidade.  

Selecionamos -glutamil cisteína sintetase (gcs-1) e glutationa-s-

transferase-4 (gst-4), dois genes-alvo SKN-1 (Kahn et al., 2008; An e Blackwell, 

2003), superóxido dismutase 3 (sod-3), um gene alvo DAF-16 bem conhecido 

(Murphy et al., 2003) e a chaperonina hsp-16.2::GFP cuja expressão é regulada 

por DAF-16 e HSF-1 (Guisbert et al., 2013) .  

Os sinais de fluorescência dos animais gcs-1::GFP, gst-4::GFP, sod-

3::GFP e hsp-16.2::GFP aumentaram significativamente após o tratamento com 

2% de suco de laranja Bahia ou Cara Cara em comparação com animais não 

tratados, tanto em condições padrão quanto em estresse oxidativo induzido por 

TBHP (Figura 10A-C). Além disso, em condições padrão, a expressão de gcs-

1::GFP (Figura 10A), gst-4::GFP (Figura 10B), sod-3::GFP (Figura 10C) e hsf-

16.2::GFP (Figura 10D) dos animais tratados com 2% de laranja Cara Cara foram 

significativamente maiores que dos animais tratados com 2% do suco Bahia.  

Em condições de estresse térmico, o tratamento com os sucos aumentou 

significativamente a expressão da chaperonina hsp16.2 (Figura 10D). 
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Figura 10: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara na expressão de 

genes antioxidantes e de desintoxicação. 

Análise dos níveis de expressão gcs-1::GFP (A), gst-4::GFP (B), sod-3::GFP (C) e hsp-16.2::GFP 

(D). Os animais transgênicos foram tratados ou não com suco de 2% de Bahia ou 2% de Cara 

Cara por 48 h. Após esse período, os animais foram submetidos a condições de estresse. Para 

gcs-1::GFP (A), gst-4::GFP (B), sod-3::GFP (C), a condição de estresse foi o contato por 1 h em 

TBHP 10 mM. Para hsp-16.2::GFP (D), a condição de estresse foi a incubação por 1 h a 35 ºC. 

As fotografias foram tiradas num microscópio de fluorescência e os sinais de fluorescência GFP 

foram medidos utilizando o software NIH Image J. Os resultados representam média ± EPM dos 

valores. **** p <0,0008 pelo teste t de Student bicaudal comparado ao grupo não tratado #p 

<0,0003 pelo teste t Student bicaudal para 2% da Bahia com 2% de suco Cara Cara. 

 

                                

Como o gst-4::GFP mostrou a expressão mais forte após os tratamentos, 

nós avaliamos se o aumento da expressão desse gene era dependente de SKN-

1, DAF-16 e HSF-1. O RNAi dos três fatores de transcrição reduziu 

significativamente a expressão gst-4::GFP induzida pelos tratamentos, sugerindo 

que todos eles contribuem para a sua ativação (Figura 11).  
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Assim como foi observado nos ensaios de ERO, o knockdown de skn-1 

causou a maior redução dos efeitos proporcionados pelo tratamento com os 

sucos. Os níveis de fluorescência de gst-4::GFP nos animais tratados com suco 

Bahia foram 3,26 vezes menores em animais skn-1(RNAi) em comparação aos 

animais controle(RNAi) enquanto a redução foi de 2,54 e 1,34 vezes menor em 

daf-16(RNAi) e hsf-1(RNAi) respectivamente. Com esses resultados sugerimos 

que o efeito do tratamento com sucos no modelo C.elegans na expressão do 

gene antioxidante gst-4 depende que dos fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e 

HSF-1, com maior destaque para SKN-1(Figura 11).  
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Figura 11: Contribuição de SKN-1, DAF-16 e HSF-1 na expressão gst-4::GFP em animais 

tratados com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara. 

Animais RNAi foram tratados com 2% de suco de laranja Bahia ou Cara Cara por 

aproximadamente 48 h desde L1. As fotografias foram tiradas num microscópio de fluorescência e 

os sinais de fluorescência GFP foram medidos utilizando o software NIH Image J. Os resultados 

representam média ± EPM dos valores. & p <0,0001 comparado ao controle não tratado (NT) 

(RNAi) sob condição padrão e **** p <0,0001 comparado ao respectivo controle tratado com POJ 

(RNAi) por ANOVA de uma via. 

 

5.8 Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara na 

paralisia induzida pela expressão de β-Amiloide (Aβ) no músculo do modelo 

C. elegans para a doença de Alzheimer 

Uma vez que os sucos de laranja Bahia e Cara Cara apresentaram 

propriedades antioxidantes investigamos se os mesmos poderiam proteger contra 

a toxicidade induzida por β-amiloide em um modelo C. elegans para a doença de 

Alzheimer. A expressão de Aβ1–42 humana no músculo da cepa CL2006 
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transgênica promove uma paralisia que pode ser monitorada ao longo do tempo. 

Observamos que o início da paralisia foi significativamente atrasado nos animais 

tratados com os sucos (Figura 12A). O tempo médio para o início da paralisia dos 

animais tratados com 2% dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara foi aumentado 

em (25,0% e 46,0%) respectivamente, em comparação com animais não tratados 

(Figura 12A, Tabela 5). Em seguida, realizamos o ensaio de paralisia induzida 

por Aβ1-42 usando bactérias mortas pelo calor. Curiosamente, a variação média 

observada para a paralisia não foi particularmente diferente entre os tratamentos 

com bactérias mortas ou vivas (Figura 12B, Tabela 5). A variação média do 

tempo de paralisia para os animais tratados com 2% do suco Bahia em bactérias 

mortas foi de 23% em comparação com animais não tratados, enquanto a 

variação para o mesmo tratamento em bactérias vivas foi de 25% (Tabela 5). 

Para o tratamento como suco Cara Cara, a variação média do tempo de paralisia 

foi de 48% em comparação com animais não tratados em bactérias mortas e 46% 

em comparação com animais não tratados em bactérias vivas (Tabela 5). 

Embora no início a paralisia dos animais CL2006 crescidos em OP50 viva 

tenha sido mais rápida comparada àqueles crescidos em OP50 morta como 

esperado, não observamos nenhuma diferença significativa da variação do tempo 

para o início da paralisia nos animais tratados com os sucos alimentados com 

bactérias mortas em comparação com os alimentados com bactérias vivas 

(Tabela 5). Este resultado sugere que o efeito benéfico do tratamento com os 

sucos de laranja Bahia e Cara Cara contra a toxicidade de Aβ1-42 é 

independente da patogenicidade bacteriana. 
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Figura 12: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara na paralisia 

induzida pelo β-amiloide no modelo transgênico de C. elegans da doença de Alzheimer. 

A) Perfil de paralisia para a cepa CL2006 de C. elegans que expressa constitutivamente o 

peptidio β-amiloide no músculo. Os animais foram tratados apartir de L4 com 2% de suco de 

laranja Bahia e Cara Cara semeadas com E.coli OP50 vivas por 48h. A paralisia foi verificada em 

intervalos de 1 hora a 35 ºC. **** p <0,0001 comparado ao controle sem tratamento e #p <0,0001 

comparando 2% de suco de laranja Bahia com 2% Cara Cara, teste de Log-rank (Mantel-Cox). 

B) Perfil de paralisia para a cepa CL2006 de C. elegans que expressa constitutivamente o 

peptidio β-amiloide no músculo. Os animais foram tratados apartir de L4 com 2% de suco de 

laranja Bahia e Cara Cara semeadas com E.coli OP50 mortas por calor por 48h. A paralisia foi 

verificada em intervalos de 1 hora a 35 ºC. **** p <0,0001 comparado ao controle sem tratamento 

e #p <0,0001 comparando 2% de suco de laranja Bahia com 2% Cara Cara, teste de Log-rank 

(Mantel-Cox). 

Nós também avaliamos o papel de SKN-1, DAF-16 e HSF-1 na proteção 

mediada pelos sucos de laranja Bahia e Cara Cara contra a toxicidade de Aβ1-

42. Para este fim, nós examinamos o efeito em animais CL2006 usando RNAi 

para knockdown de skn-1, daf-16 e expressão de hsf-1. O tratamento atrasou 

significativamente o tempo para iniciar a paralisia dos animais CL2006 com 

controle(RNAi) (Tabela 5). Em contraste, RNAi de skn-1, daf-16 e hsf-1 em 

animais CL2006 aboliram completamente os efeitos benéficos mediados pelos 

sucos em retardar a progressão da paralisia (Tabela 5). Estes achados em 

conjunto sugeriram que os fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e HSF-1 são 

necessários no efeito protetor mediado pelos sucos de laranja Bahia e Cara Cara 

contra a toxicidade de Aβ.  
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Tabela 5: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 
na paralisia induzida pela expressão β-amiloide no modelo transgênico de 
C. elegans da doença de Alzheimer 
Cepas e 
condições 

Tempo de paralisia 
médio 

(horas ± SEM) 

% Variação 
média do tempo 
de paralisia vs. 

Controle
 

P value (log 
rank) 

sucos
b
 vs. 

Não 

tratados
c
 

P value (log rank) 

Bahia
d
 vs.Cara 

Cara
c,e

 

N
f 

CL2006 com E. coli OP50 viva 
Não tratados  4,59 ± 0,11    84(3) 

2% Bahia 5,75 ± 0,12 25,0 <0,0001  85(3) 

2% Cara Cara 6,70 ± 0,13 46,0 <0,0001 <0,0001 84(3) 

CL2006 com E. coli OP50 morta por calor
a
 

Não tratados  5,29 ± 0,16    86(3) 

2% Bahia 6,50 ± 0,18 23,0 <0,0001  80(3) 

2% Cara Cara 7,82 ± 0,22 48,0 <0,0001 <0,0001 82(3) 

CL2006 com controle(RNAi) E.coli HT115 viva 
Não tratados 4,80 ± 0,10    88(3) 

2% Bahia 5,48 ± 0,12 14,0 <0,0001  89(3) 

2% Cara Cara 5,54 ± 0,16 15,0 <0,0001 0,5562 89(3) 

CL2006 com skn-1(RNAi) E.coli HT115 viva 
Não tratados  4,20 ± 0,07    87(3) 

2% Bahia 3,95 ± 0,07 -6,0 0,0191  88(3) 

2% Cara Cara 3,94 ± 0,07 -6,1 0,0151 0,8555 89(3) 

CL2006 com daf-16(RNAi) E.coli HT115 viva 
Não tratados  4,09 ± 0,07    89(3) 

2% Bahia 4,13 ± 0,08 0,9 0,6016  88(3) 

2% Cara Cara 4,17 ± 0,08 1,9 0,4024 0,8582 89(3) 

CL2006 com hsf-1(RNAi) E.coli HT115 viva 
Não tratados 4,26 ± 0,08    88(3) 

2% Bahia 4,57 ± 0,08 7,2 0,0069  89(3) 

2% Cara Cara 3,84 ± 0,07 -9,8 <0,0001 <0,0001 89(3) 
a
 E. coli OP50 morta por calor.  

b
 Sucos de laranja pasteurizados. 

c
 As comparações foram realizadas utilizando teste de log-rank (Mantel-Cox). 

d
 Suco de laranja Bahia. 

e
 Suco de laranja Cara Cara. 

f
 Número total de animais analisados. O número entre parênteses indica o número de tentativas 

independentes. 

 

5.9 Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara no 

desenvolvimento de doenças poliglutamínicas e na atividade proteassômica 

Investigamos os efeitos protetores do tratamento com os sucos de laranja 

Bahia e Cara Cara em modelos C. elegans para a doença de Huntington. 

Inicialmente utilizamos a cepa HA759 que superexpressa GFP e Htn-Q150 

principalmente em neurônios da ASH, resultando em neurodegeneração 

progressiva ao longo do tempo de vida.  
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Nossos resultados mostraram que nos animais não tratados, 66% dos 

neurônios de ASH continuaram a expressar GFP na idade adulta de 4 dias. Em 

média, a taxa de sobrevivência neuronal aumentou significativamente para 

81,33% (p = 0.0037) e 84% (p = 0.0005) nos animais tratados com 2% dos sucos 

Bahia ou Cara Cara, respectivamente (Figura 13A).  

Em seguida utilizamos a cepa AM140 que expressa no tecido muscular 

polyQ35::YFPin que mostra agregados fluorescentes quando os animais atingem 

a idade adulta. Nosso objetivo foi avaliar se o efeito do tratamento com as 

laranjas estava relacionado a uma redução na agregação de proteinas. 

Descobrimos que ambos os tratamentos reduziram a agregação polyQ em 

animais AM140 (Figura 13B). O número médio de agregados observados foi de 

14,60 ± 0,53 (p = 0.0001) e 9,59 ± 0,57 (p <0,0001) para vermes tratados com 

Bahia e Cara Cara, respectivamente, comparado a 21,2 ± 0,55 nos animais não 

tratados. Para avaliar se o tratamento prejudicaria a homeostase protéica, 

medimos a atividade do proteassoma em animais tratados com 2% de suco de 

laranja Bahia e Cara Cara de L1 até L4. A atividade semelhante à quimotripsina 

do proteassoma foi monitorizada por digestão com SLLVY-MCA em extratos de 

animais L4 contendo quantidades iguais de proteina total. Tanto o tratamento 

com o suco de laranja Bahia quanto com o suco de laranja Cara Cara 

aumentaram a atividade de degradação do proteassoma em 1,2 % (p <0.0073) e 

1,5 % (p <0.0061) respectivamente, em comparação com o grupo controle 

(Figura 13C).  
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Figura 13: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara no 

desenvolvimento de doenças poliglutamínicas e na atividade proteassômica.  

A) A cepa C. elegans HA759 expressando Htn-Q150 em neurônios de ASH foi tratada com 2% de 

suco Bahia ou Cara Cara de L1 até a idade adulta de 4 dias. Usando um microscópio 

fluorescente, a morte do neurônio ASH foi avaliada pela perda da fluorescência bilateral da GFP. 

B) A cepa C. elegans AM140 expressando polyQ35 em células musculares foi tratada com 2% de 

suco Bahia ou Cara Cara de L1 até a idade adulta de 3 dias. As imagens foram adquiridas com 

um microscópio de fluorescência e os agregados foram contados. **** p <0.0001 pelo teste t 

Unpareid.  

C) Os animais tipo selvagem foram tratados com 2% de suco Bahia ou Cara Cara de L1 até L4. A 

atividade semelhante à quimotripsina do proteassoma foi monitorizada por digestão com SLLVY-

MCA em extratos de animais L4 contendo quantidades iguais de proteína total. ** p. 0,0073 e p 

0.00611 por um teste t de Student bicaudal. 

 

 

 

 

S
o

b
r
e

v
iv

ê
n

c
ia

 n
e

u
r
o

n
a

l 
(%

)

N ã o 2 %  B a h ia 2 %  C a ra  C a ra

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

** ***

C . e le g a n s  (H A 7 5 9 )
I
n

t
e

n
s

i
d

a
d

e
 
d

e
 
f
l
u

o
r

e
s

c
ê

n
c

i
a

N ã o  t ra ta d o s 2 %  B a h ia 2 %  C a ra  C a ra

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

2 .5

3 .0

3 .5

4 .0

* *

* *

T e m p o  (d ia s )

T
a

x
a

 d
e

 b
a

ti
m

e
n

to
 f

a
rí

n
g

e
o

(c
o

n
tr

a
ç

õ
e

s
 /

 m
in

.)

0  (4 8 h ) 1 5 1 0 1 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

N ã o  tra ta d o s

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

C . e le g a n s  (C L 2 0 0 6 )

****

***

*

****

****

****

****

****

T e m p o  (d ia s )

T
a

x
a

 d
e

 b
a

ti
m

e
n

to
 f

a
rí

n
g

e
o

(c
o

n
tr

a
ç

õ
e

s
 /

 m
in

.)

0  (4 8 h ) 1 5 1 0 1 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

N ã o  tra ta d o s

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

C . e le g a n s  (C L 2 0 0 6 )

****

***

*

****

****

****

****

****

T e m p o  (d ia s )

T
a

x
a

 d
e

 b
a

ti
m

e
n

to
 f

a
rí

n
g

e
o

(c
o

n
tr

a
ç

õ
e

s
 /

 m
in

.)

0  (4 8 h ) 1 5 1 0 1 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

N ã o  tra ta d o s

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

C . e le g a n s  (C L 2 0 0 6 )

****

***

*

****

****

****

****

****

C . e le g a n s  (A M 1 4 0 )

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 P
o

li
Q

 a
g

r
e

g
a

d
o

s

N ã o  t ra ta d o s 2 %  B a h ia  2 %  C a ra  C a ra

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

****

****

2 %  B a h ia

2 %  C a ra  C a ra

N ã o  tra ta d o s



 

71 

5.10 Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre 

fenotipos relacionados ao envelhecimento no modelo C.elegans 

Mostramos que o tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 

foi capaz de aumentar estatisticamente a longevidade no modelo C.elegans, 

tanto em relação ao tempo de vida máximo quanto o médio (Figura 6, Tabela 3).  

Diante desses dados, investigamos se o aumento da longevidade estava 

relacionado também a uma melhora na qualidade de vida dos animais.  

Com esse objetivo, escolhemos medir os processos fisiológicos, 

batimentos faríngeos, movimentos corporais e progênie, que estão diretamente 

relacionados ao envelhecimento e que podiam ser observados através de 

microscópio com perturbação mínima dos animais.  

Os resultados mostraram que os animais do tipo selvagens não tratados 

em estágio larval L4, definidos como dia 0 para nossos estudos de 

envelhecimento, exibiram 168,5 ± 7,4 batimentos faríngeos por minuto, e a taxa 

diminuiu para 157,4 ± 9,9 e 136,1 ± 11,19 nos dias 1 e 5, respectivamente 

(Tabela 6). A taxa de batimentos da faringe diminuiu no dia 10 para 40,7 ± 1,57 

por minuto e finalmente para 28,8 ± 2,2 no dia 15 (Tabela 6, Figura 14A). Já os 

animais do tipo selvagem tratados com 2% de suco de laranja Bahia ou Cara 

Cara apresentaram no dia 0 (estágio L4) 176,4 ± 2,46 e 190,9 ± 5,84 batimentos 

faríngeos por minuto, respectivamente, e a taxa aumentou para 185,9 ± 9,5 e 

196,4 ± 8,98 no dia 1, respectivamente (Tabela 6, Figura 14A). A taxa de 

batimentos da faringe diminuiu no dia 5 para 173,2 ± 4,42 (Bahia) e 189,7 ± 9,46 

(Cara Cara), rapidamente do dia 5 até o dia 10 para 50,7 ± 1,89 e 56,4 ± 2,27, 

respectivamente e finalmente para 34,6 ± 3,1 e 38,9 ± 1,6 no dia 15 (Tabela 6, 

Figura 13A). Esses resultados mostraram que o tratamento foi capaz de 

aumentar a taxa de batimentos faríngeos em todos os dias pesquisados. 

Os movimentos corporais de um animal L4 é relativamente continuo e 

exibe um padrão sinusoidal bem coordenado. Com o passar do tempo de vida, os 

movimentos do corpo tornam-se progressivamente menos contínuos e 

descoordenados e, finalmente, param completamente. Este processo foi medido 

quantitativamente pela contagem de movimentos corporais por minuto em cada 

dia da idade adulta (Croll et al., 1977).  
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Animais do tipo selvagem, não tratados, em estágio L4 definido como o dia 

0 para nossos estudos de envelhecimento, exibiram 38,5 ± 2,12 movimentos 

corporais por minuto, e a taxa diminuiu para 34,5 ± 3,27 e 21,2 ± 2,74 nos dias 1 

e 5, respectivamente (Tabela 6, Figura 14B). A taxa de movimentos diminuiu no 

dia 10 para 13,9 ± 2,56 e finalmente para 5,9 ± 1,6 no dia 15 (Tabela 6, Figura 

14B). Já os animais tipo selvagem tratados com 2% de suco de laranja Bahia ou 

Cara Cara apresentaram aumento da taxa de movimentos corporais em todos os 

tempos avaliados (Tabela 6, Figura 14B). 

A progênie do C. elegans exibe uma diminuição progressiva relacionada 

com o tempo de vida. Mesmo com essa diminuição natural já esperada, nossos 

resultados mostraram que os animais tratados com 2% dos sucos de laranja 

Bahia e Cara tiveram progênie maior que os animais não tratados em todos os 

dias estudados, porem nos dias 1, 2 e 4 as diferênças não foram 

significativamente estatisticas. Contudo no terceiro dia as diferênças foram 

significativas, com destaque para o tratamento com o suco de laranja Cara Cara 

(Tabela 6, Figura 14C).  
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Tabela 6: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 
nas medidas quantitativas relacionadas à fenotipos do envelhecimento no 
modelo C. elegans tipo selvagem (N2)  
    

Processos 
fisiológicos Dia 0

ŧ
       Dia 1

 ŧ
       Dia 5

 ŧ
       Dia 10

 ŧ
    Dia 15

 ŧ
 

      

Batimentos faríngeos
 a
 

    

      Não tratados 168,5 ± 7,34 157,4 ± 9,87 136,1 ± 11,19 40,7 ± 1,57 28,8±2,2 

2% Bahia 176,4 ± 2,46 185,9 ± 9,5 173,2 ± 4,42 50,7 ± 1,89 34,6±3,1 

2% Cara Cara 190,9 ± 5,84 196,4 ± 8,98 189,7 ± 9,46 56,4 ± 2,27 38,9±1,6 

 

 

Movimentos 
corporais

 b
 

 Não tratados 38,5 ± 2,12 34,5 ± 3,27 21,2 ± 2,74 13,9 ± 2,56 5,9±1,6 

2% Bahia 48,7 ± 2,67 50 ± 1,63 31 ± 1,89 19,4 ± 2,55 9,8±1,75 

2% Cara Cara 58,4 ± 6,57 68,5 ± 9,92 47,2 ± 4,57 28,7 ± 2,36 10,4±1,71 

 

 

Longevidade
 c
 

 

Não tratados 270 ± 0 270 ± 0 270 ± 0 229 ± 0,0245 37±0,0195 

2% Bahia 270 ± 0 270 ± 0 270 ± 0 251 ± 0,0152 149±0,0307 

2% Cara Cara 270 ± 0 270 ± 0 270 ± 0 251 ±0,0116 155±0,0323 

 Dia 1
 ŧ
 Dia 2

 ŧ
 Dia 3

 ŧ
 Dia 4

 ŧ
 Dia 5

 ŧ
 Progênie

 d
 

 

Não tratados 39,4 ± 16,28 107,1 ± 16,9 71,7 ± 20,16 10,2 ± 2,3 6,8±1,03 

2% Bahia 43,5 ± 8,95 115,9 ± 11,23 86,9 ± 19,32 21,1 ± 4,33 8,4±1,84 

2% Cara Cara 40,8 ± 10,84 117,2 ± 18,97 99,1 ± 22,02 22,2 ± 4,32 9,4±0,84 
a
 Taxa de batimentos faríngeos por minuto.  

b
 Movimentos corporais por minuto. 

c
 Número de animais vivos em cada dia. 

d
 Número total da progênie por dia. 

ŧ Os valores em dias são a média das populações e o desvio padrão. 
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Figura 14: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre fenotipos 

relacionados ao envelhecimento em C. elegans tipo selvagem.  

A) Mudança relacionada à idade da taxa de bombeamento faríngea, B) Flexão corporal e C) 
Progênie. Dia zero animais tipo selvagem L4 foram tratados ou não com 2% de suco Bahia ou 
Cara Cara. Barras verticais representam o número médio de batimentos faríngeos e movimentos 
corporais por minuto ou número total de progênies por dia e o desvio padrão para animais vivos 
em cada dia (n = 90 animais no dia zero e menos animais nos dias posteriores). A média ± desvio 
padrão (DESVPD) de três experimentos independentes. * p = 0,0313 ** p = 0,0029 e **** p 
<0,0001 pelo teste t não pareado. 

 

Para verificar se os resultados encontrados com o tratamento em animais do 

tipo selvagem, também seriam positivos nos modelos C.elegans para as doenças 

neurodegenerativas Alzheimer e Huntington, avaliamos as alterações relacionadas à 

idade dos processos fisiológicos batimentos faríngeos e movimentos corporais, 

usando três diferentes modelos C.elegans transgênicos. As cepas CL2006 e CL2355 

(modelos para o Mal de Alzheimer) e AM140 (modelo para a doença de huntigton) 

foram tratadas com 2% dos sucos de laranja Bahia ou Cara Cara e as funções 

fisiológicas foram avaliadas nos dias 0 (48 horas) 1, 5, 10 e 15. Assim como ocorreu 

com os animais tipo selvagem, os resultados encontrados mostraram que tanto em 
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relação aos batimentos faríngeos quanto aos movimentos corporais, o tratamento foi 

capaz de melhorar esses parâmetros (Figuras 15A-F) e (Tabela 7). 
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Figura 15: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara nas medidas 

quantitativas relacionadas à fenotipos do envelhecimento em modelos C. elegans 

transgênicos.  

A, C e E Mostram mudanças relacionadas à idade da taxa de batimentos faríngeos nas cepas de 
C. elegans: CL2006, CL2355 e AM140; B, D e F Mostram a taxa de movimentos corporais. Para 
todos os ensaios no dia zero foram analisados animais no estágio larval L4 tratados ou não com 
2% dos sucos de laranja Bahia ou Cara Cara. As barras verticais representam o número médio de 
contrações faríngeas e movimentos corporais por minuto e o desvio padrão para animais vivos 
em cada dia (n = 90 animais no dia zero e menos animais nos dias posteriores). A média ± desvio 
padrão (DESVPD) de três experimentos independentes. * p = 0,0313 ** p = 0,0029 *** p = 0,0008 
e **** p <0,0001 pelo teste t não pareado. 
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Tabela 7: Efeito do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 
nas medidas quantitativas relacionadas à fenotipos do envelhecimento nos 
modelos C. elegans transgênicos 
  

Processos 
fisiológicos Dia 0

 ŧ 
Dia 1

 ŧ
 Dia 5

 ŧ
 Dia 10

 ŧ
 Dia 15

 ŧ
 

CL2006      

Batimentos faríngeos
 a
 

    

      Não tratados 164,7±10,13 206,8±6,34 167,1±3,38 113,7±6,55 79,4±2,41 

2% Bahia 184,2±7,77 236,1±13,95 191,7±6,02 137,1±4,2 114,3±3,06 

2% Cara Cara 196,7±12,13 240,2±10,24 195,6±3,41 140,5±3,92 136,9±4,7 

           Movimentos corporais
 b
 

       

           Não tratados 34,9±2,23 32,5±1,35 19,3±2,71 17,5±2,84 3,8±0,92 

2% Bahia 45,3±3,59 49,4±4,33 29±1,89 27,3±0,95 8,2±0,92 

2% Cara Cara 57,4±5,08 59,9±3,41 45,6±4,3 40,5±4,33 11,9±1,2 

           AM140           

Batimentos faríngeos
 a
 

         

           Não tratados 169,5±9,87 211,8±6,89 166,3±7,86 106,3±3,8 96±4,32 

2% Bahia 205,3±9,7 250±10,77 192,1±6,52 133,1±5,49 124,6±3,24 

2% Cara Cara 199,5±6,38 269,2±7,22 194,3±4,47 131,7±4,95 134,2±2,94 

           Movimentos corporais
 b
 

     

           Não tratados 42,2±2,74 48,7±6,7 26±2,4 23,3±1,7 8,3±0,67 

2% Bahia 54±2,62 82,6±7,85 41,4±4,5 37,2±1,99 13,6±0,52 

2% Cara Cara 62,8±2,62 92±9,5 60±4,52 50,5±2,72 15,6±0,84 

           CL2355           

Batimentos faríngeos
 a
 

         

           Não tratados 188,2±7,22 213,4±5,32 
 

159,4±4,48 115,4±4,55 86,5±4,09 

2% Bahia 203,5±3,41 245,3±6,27 
 

188±2,87 143,9±4,65 124,2±5,18 

2% Cara Cara 207,9±6,61 261,2±5,51 
 

205,8±1,69 164,4±6,67 144,3±5,19 

           Movimentos corporais
 b
 

       

           Não tratados 38,3±2,75 36,4±2,32 
 

27±2,54 21,8±3,05 7,1±0,99 

2% Bahia 51,4±2,32 55,7±4,08 
 

40,1±1,97 32±1,94 14,4±1,51 

2% Cara Cara 65,8±5,25 70,4±4,86 
 

52,4±2,91 44,7±3,23 17,6±1,17 
a
 Taxa de batimentos faríngeos por minuto.  

b
 Movimentos corporais por minuto. 

ŧ Os valores em dias são a média das populações e o desvio padrão. 
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5.11 Contribuições dos fatores de transcrição SKN-1 e DAF-16 na melhoria 

das mudanças relacionadas à idade nos processos fisiológicos em animais 

tratados com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara  

Como o knockdown dos genes skn-1 e daf-16 foram capazes de anular os 

efeitos do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara na longevidade 

do C. elegans avaliamos se a ausência desses genes afetariam também os 

processos fisiológicos relacionadas à idade. 

Com esse objetivo realizamos os testes de batimentos faríngeos e  

movimentos corpoais em animais submetidos a RNAi para os fatores de 

transcrição SKN-1 e DAF-16. Os resultados mostraram que knockdown desses 

genes diminuiram de maneira geral os batimentos faríngeos e os movimentos 

corpoais, tanto dos animais tratados quanto dos não tratados, anulando 

completamente os efeitos dos sucos em relação aos animais controle(RNAi).  

As figuras 16A e 16B mostram os resultados após 48h de tratamento. 

Resultados semelhantes foram encontrados quando analisamos os animais em 

estágio adulto de 1 e 5 dias (dados não mostrados).  
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Figura 16: Contribuição de SKN-1 e DAF-16 na melhoria das mudanças relacionadas à 

idade nos processos fisiológicos em animais tratados com os sucos de laranja Bahia e 

Cara Cara.  

Animais RNAi foram tratados com 2% dos sucos de laranja Bahia ou Cara Cara de L1 até L4.  

A) Mudança relacionada à idade da taxa de batimentos faríngeos e B) Mostram a taxa de 

movimentos corporais. As barras verticais representam o número médio de contrações faríngeas 

e movimentos corporais por minuto e o desvio padrão para animais vivos em cada dia (n = 90 

animais no dia zero e menos animais nos dias posteriores). Os resultados representam a média ± 

SEM dos valores de três experiências independentes e **** p <0,0001 *** p = 0,0008 ** p = 0,0006 

em comparação com o respectivo controle tratado com (RNAi) por ANOVA de 2 vias. 
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5.12 Correlações entre as mudanças relacionadas à idade 

Para verificar se as mudanças nos processos fisiológicos que foram 

anteriores relacionadas à longevidade e à qualidade de vida em C. elegans 

possuiam alguma correlação entre si, realizamos um estudo longitudinal 

mantendo separadamente 90 animais tipo selvagem (N2) tratados ou não com 

2% suco de laranja Bahia ou Cara Cara e medindo em série a progênie, os 

batimentos faríngeos e a longevidade de cada animal.  

O estudo do tempo de vida após o tratamento apresentou correlação 

positiva entre os batimentos faríngeos, os movimentos corporais e a progênie (r = 

0,89 P <0,05) (Tabela 8).  

As correlações positivas entre a longevidade, batimentos faríngeos, 

movimentos corporais e progênie indicam que essas medidas podem ser usadas 

para prever a expectativa de vida. 

 
Tabela 8: Valores de correlação de Spearman 
 

    
GruposŦ N2 – NT N2-Bahia N2 – Cara Cara 

BF/LO 0,89* 0,89* 0,89* 

BF/MC 1* 1* 1* 

BF/PR 0,700 1* 1* 

MC/LO 0,89* 0,89* 0,89* 

MC/PR 1* 0,9* 0,9* 

PR/LO 0,89* 0,89* 0,89* 
 

Ŧ 
Cada linha mostra a correlação entre dois grupos. BF, batimentos faríngeos; LO, longevidade; 

MC, movimentos corporais; PR, progênie. N2-NT, tipo selvagem, não tratado; N2-Bahia, 

tratamento do tipo selvagem com suco de laranja pasteurizado da Bahia; N2-Cara Cara, 

tratamento do tipo selvagem com suco de laranja pasteurizado Cara Cara. O valor foi 

determinado usando a correlação de Spearman. * P <0,05 ** P <0,005. 
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6. DISCUSSÃO 

 
Os efeitos antioxidantes e neuroprotetores de alguns componentes das 

laranjas têm sido utilizados em diversos estudos na busca por tratamentos 

eficazes para atenuar os efeitos nocivos ocasionados pelo estresse oxidativo, 

atenuar e ou previnir o desenvolvimento de algumas doenças 

neurodegenerativas e também para retardar algumas alterações fisiológicas 

relacionadas ao envelhecimento (Cho et al., 2018).  

No presente estudo nós investigamos in vivo as propriedades 

antioxidantes, neuroprotetoras e os mecanismos de ação subjacentes 

proporcionados pelo tratamento do organismo modelo C. elegans com os sucos 

pasteurizados de laranja Bahia e Cara Cara em sua em sua forma integral e 

completa. Identificamos que o suco pasteurizado da laranja Bahia é mais ácido 

do que o suco pasteurizado da laranja Cara Cara e que um maior teor de ácido 

ascórbico, flavonoides e limonina foram observados no suco de laranja Bahia em 

comparação com o suco Cara Cara. O conteúdo total de carotenoides foi 

significativamente maior no suco de laranja Cara Cara em comparação com o 

suco de laranja Bahia, especialmente Z-violaxantina, zeaxantina, fitoeno, 

fitoflueno, licopeno e β-caroteno.  

Esses resultados são comparáveis ao estudo anterior de Brasili et al. 

(2017) e Lee et al. (2001), que mostram que os carotenoides licopeno e β-

caroteno estavam presentes no suco de laranja Cara Cara e que suas 

concentrações eram muito baixas ou indetectáveis no suco de laranja Bahia. 

Brasili et al. (2017) estudaram o efeito da pasteurização sobre Citrus sinensis (L.) 

Osbeck Cara Cara e Bahia. Como resultado eles mostraram que o conteúdo 

fenólico total aumentou significativamente no suco de laranja Bahia pasteurizado 

em relação ao suco não pasteurizado (639,5 mg / L ± 2,8 e 621,6 mg / L ± 1,1, p 

<0,01, respectivamente), mesmo em pequenas quantidades, provavelmente  

devido a solubilização de compostos fenólicos no suco de laranja da Bahia após 

o processo de pasteurização.  

Além disso, encontraram que o processo de pasteurização aumentou 

conteúdo de ácido ascórbico em ambos os sucos: Bahia (474,5 ± 0,2 e 498,9 ± 

0,3 mg / L, p <0,01) e Cara Cara (374,6 ± 1,8 e 385,6 ± 0,6 mg / L, p <0,02) e que  

reduziu significativamente o nível de poucos carotenoides, como (9Z)-
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violaxantina, anteraxantina, fitoeno isomero 2, zeaxantina e (9Z) - anteraxantina 

em suco de laranja Cara Cara enquanto conteúdo de carotenoides no suco de 

laranja da Bahia não foi significativamente alterada após o tratamento térmico.  

Estes resultados mostram que o processo de pasteurização não interfere 

na composição fitoquímica dos sucos de laranja, sendo assim um processo viável 

para produção e comercialização em grandes quantidades.  

 

Após os ensaios de caracterízação dos fitoquímicos presentes nos sucos 

de laranja Bahia e Cara Cara realizamos ensaios in vivo para verificar os 

possíveis efeitos antioxidantes, neuroprotetores e em fenótipos relacionados ao 

envelhecimento e à qualidade de vida do organismo modelo C. elegans.  

 Nossos resultados iniciais mostraram que animais tipo selvagem tratados 

com 1, 2, 5 e 10% dos sucos tiveram redução significativa de espécies reativas 

de oxigênio (ERO) endogeno, tanto em condições padrão como em estresse 

oxidativo.  

Estudos anteriores demonstraram que a suplementação dietética com 

fitoquímicos diminui significativamente a produção de ERO em condições de 

estresse em C. elegans. Por exemplo, os flavonoides epicatequina, quercetina, 

rutina e o extrato de Ginkgo biloba EGb761 reduziu o acúmulo de ERO induzido 

pelo estresse térmico (Gonzalez-Manzano et al., 2012; Kampkotter et al., 2007a; 

Kampkotter et al., 2007b). Da mesma forma, o tratamento com miricetina, um 

flavonoide comumente utilizado como quimiopreventivo natural, também reduziu 

o acúmulo de ERO em animais tipo selvagem expostos ao H2O2 (Buchter et al., 

2013). Os fitoquímicos tem o potencial de modular diretamente o estresse 

oxidativo intracelular, eliminando os radicais livres. Além disso, eles também são 

capazes de modular o estresse oxidativo indiretamente regulando positivamente 

enzimas de desintoxicação antioxidantes e de fase II que são a principal linha de 

defesa enzimática contra substâncias tóxicas eletrofílicas e estresse oxidativo.  

A indução desses sistemas adaptativos pelos fitoquímicos pode estar 

relacionada ao fato que eles funcionam como xenobioticos em animais 

(González-Paramás et al., 2018; Murakami, 2018). O metabolismo de 

xenobioticos / fitoquímicos pode produzir espécies reativas, intermediários 

reativos e metabólitos que podem atuar como pró-oxidantes (Tang e Halliwell, 
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2010), gerando um cenário de estresse leve o que por sua vez ativa mecanismos 

de defesa ao estresse oxidativo.  

Em C. elegans, esses mecanismos de defesa são, pelo menos em parte, 

resultado da ativação dos fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e HSF-1 (Koch 

et al., 2014). Para descobrir se a redução de ERO estava relacionada com 

mecanismos de ação direta ou indireta, realizamos a quantificação de ERO em 

animais submetidos a RNAi para os fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e 

HSF-1. 

Nossos resultados mostraram que em condição padrão o knockdown de 

skn-1, daf-16 e hsf-1 reduziu significativamente a produção de ERO nos animais 

tratados, sugerindo que a redução de ERO induzida pode ser dependente desses 

fatores de transcrição. Curiosamente, a quantificação dos níveis de ERO mostrou 

que a menor redução foi em animais skn-1(RNAi). Este resultado sugere que a 

redução de ERO promovida pelo tratamento foi principalmente em virtude da 

ação direta dos carotenoides e outros compostos bioativos presentes no suco de 

laranja e, em segundo lugar, um resultado da ação indireta principalmente do 

fator de transcrição SKN-1. 

Após todos os ensaios de quantificação dos níveis de ERO, avaliamos os 

efeitos do tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre a 

longevidade e na resistencia ao estresse oxidativo induzido por hidroperóxido de 

terc-butilo (TBHP).  Os resultados com animais do tipo selvagem mostraram que 

a longevidade e a resistência ao estresse oxidativo foi significativamente 

aumentada após o tratamento com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara.   

Estudos anteriores também mostraram efetos protetores dos carotenoides 

na longevidade do C. elegans (Lashmanova et al., 2015; Yazaki et al., 2011) e na 

resistência ao estresse (Augusti et al., 2017; Pons et al., 2014). Curiosamente, 

Lashmanova et al. (2015) mostraram que a fucoxantina, mas não o β-caroteno, 

prolongou a vida de C. elegans, sugerindo novamente a importância da sinergia 

entre os compostos bioativos para exercer seus efeitos benéficos.  

Mostramos que o tratamento com suco laranja Cara Cara proporciona 

maior capacidade antioxidante, aumento da longevidade e maior resistência ao 

estresse em comparação ao suco da laranja da Bahia. Essa diferença pode estar 

relacionada ao maior do teor de carotenoides presentes no suco de laranja Cara 
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Cara, especialmente Z-violaxantina, fitoeno, fitoflueno, licopeno e β-caroteno, 

embora o suco Bahia apresente níveis mais elevados de flavonoides, vitamina C 

e limonina. Essa diferença sustenta o conceito que indica que a eficácia dos 

carotenoides (bem como a eficácia de outros compostos bioativos) é muito 

influenciada pelo contexto nutricional. Corroborando com esse achado, Pons et 

al. (2014) observaram que a taxa de sobrevivência de C. elegans sob condições 

de estresse foi maior quando os animais foram tratados com laranjas 

enriquecidas com β-caroteno do que quando tratados com concentração 

equivalente de β-caroteno puro. Além disso, uma combinação de licopeno com 

ácido carnósico, assim como outros polifenóis, resultou numa inibição mais 

eficiente da produção de superóxido em comparação com a combinação de 

licopeno apenas com luteína ou beta-caroteno (Hadad e Levy, 2012).  

Esses relatos e nossos resultados sugerem que os efeitos benéficos dos 

carotenoides na dieta podem depender, em parte, de sua interação sinérgica. 

Neste trabalho, a capacidade antioxidante dos sucos de laranja 

pasteurizados Bahia e Cara Cara foi positivamente relacionada a um aumento na 

sobrevivência em condições padrão (longevidade) e em estresse oxidativo que 

estaria de acordo com a teoria do radical livre do envelhecimento.  

O tratamento também aumentou significativamente o tempo de 

sobrevivência em condições de estresse oxidativo dos mutantes daf-16 e hsf-1. 

No entanto, não aumentou no mutante skn-1. Esses resultados sugerem que a 

resistência ao estresse oxidativo induzida pelos sucos poderia ser mediada pelo 

fator de transcrição SKN-1. Mostramos ainda, que os fatores de transcrição SKN-

1 e DAF-16 são necessários no efeito protetor dos sucos de laranja para o 

aumento da longevidade do modelo C. elegans. 

Após os ensaios de longevidade e resistência ao estresse oxidativo, 

avaliamos in vitro os efeitos dos sucos de laranja Bahia e Cara Cara sobre a 

proliferação da bactéria E. coli OP50. 

Os resultados mostraram que os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 

possuem efeito bactericida, pois foram capazes de diminuir a proliferação da 

bactéria E. coli OP50. Diminuição nas curvas de proliferação bacteriana também 

foi observada por outros autores que trabalharam com polifenóis isolados ou com 

o extrato de açaí. Bonomo et al. (2014) mostraram que animais tratados com 
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extrato aquoso de açaí (AAE) tiveram uma maior resistência ao estresse 

oxidativo; o extrato também diminuiu a proliferação bacteriana, porém quando o 

ensaio de resistência ao estresse foi realizado em animais tratados com AAE e 

bactéria morta os animais ainda apresentaram um aumento da sobrevivência sob 

condições de estresse.  

Em outro estudo, a longevidade do C. elegans tratado com quercetina foi 

analisada tanto na presença de E. coli viva quanto morta por choque térmico. A 

extensão do tempo de vida não foi relacionada ao efeito bacteriano (Pietsch et 

al., 2011). É bem conhecido o papel das bactérias em afetar a longevidade e o 

envelhecimento do modelo C. elegans (Garigan et al., 2002). Muitas evidências 

experimentais indicam a infecção bacteriana e a proliferação no intestino e na 

faringe de C. elegans adultos como um potencial patógeno que desencadeia 

respostas inatas do hospedeiro imune e estressor, que podem contribuir 

duplamente para o dano tecidual e para o envelhecimento (Kim, 2013).  

A via da proteína quinase ativada por mitógeno PMK1-p38 conservada 

(MAPK) é o principal mediador da imunidade inata em C. elegans. Curiosamente, 

a via da PMK-1 também é necessária para a ativação do fator de transcrição 

SKN-1 sob condições de estresse (Inoue et al., 2005). Assim, qualquer 

intervenção que atenua a patogenicidade bacteriana e a toxicidade, prolonga a 

resistência ao tempo de vida e ao estresse.  

Diante desses dados que os sucos de laranja foram capazes de diminuir a 

proliferação da bactéria E. Coli OP50, realizamos novos ensaios de resistência 

ao estresse oxidativo em C. elegans tratados com os sucos de laranja Bahia e 

Cara Cara alimentados com bacterias E. Coli OP50 mortas por calor, para 

verificar se os efeitos encontrados com OP50 viva ainda persistiriam.     

Nossos resultados mostraram redução na variação do tempo de 

sobrevivência em condições de estresse quando os animais foram tratados com 

os sucos e com bactérias previamente mortas pelo calor indicando que parte da 

extensão de sobrevivência observada em animais tratados com bactérias vivas é 

devido ao seu efeito antimicrobiano.   

Também é razoável supor que esta redução na variação do tempo de 

sobrevivência em condição de estresse poderia ser em virtude dos animais 

adquirirem menos tampão antioxidante de sua fonte de alimento bacteriano vivo 
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(Garigan et al., 2002).  Outra possibilidade poderia estar relacionada ao fato de 

que, na ausência de bactérias patogênicas, a via de sinalização PMK-1/SKN-1 

também é diminuída e, portanto, a ativação dos mecanismos de defesa é 

atenuada. 

Em seguida realizamos a avaliação dos efeitos do tratamento com os 

sucos de laranja Bahia e Cara Cara na expressão de genes antioxidantes e 

chaperoninas no modelo C. elegans. Nossos resultados mostraram que os sinais 

de fluorescência dos animais gcs-1::GFP, gst-4::GFP, sod-3::GFP e hsp-

16.2::GFP  aumentaram significativamente após o tratamento, tanto em 

condições padrão quanto em estresse oxidativo. Com destaque para o 

tratamento com o suco de laranja Cara Cara.  

Os efeitos de indução encontrados em resposta ao tratamento com os 

sucos de laranja Bahia e Cara Cara, indicam mais do que uma inibição, dos 

genes antioxidantes e desintoxicantes, indica que os compostos bioativos 

presentes nos sucos não estavam apenas sequestrando diretamente as ERO, 

mas também atuando como pró-oxidantes e induzindo uma leve resposta celular 

ao estresse (Murugaiyah e Mattson, 2015 Son et al., 2008). Juntos, esses 

resultados indicam que o tratamento melhora a capacidade antioxidante do 

modelo C. elegans, que está associada à ativação dos genes antioxidantes e da 

chaperonina e ao aumento da expectativa de vida e resistência ao estresse.  

Encontramos que o RNAi dos fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e hsf-1 

reduziu significativamente a expressão gst-4::GFP induzida pelos tratamentos, 

sugerindo que todos eles contribuem para a sua ativação. Além disso, vale 

ressaltar que o knockdown de skn-1 causou a maior redução na expressão gst-

4::GFP induzida pelos tratamentos. Este resultado sugere que o fator de 

transcrição SKN-1 parece desempenhar um papel mais importante na expressão 

do gst-4 em comparação com DAF-16 e HSF-1. 

Após esses resultados em relação aos genes repórteres antioxidantes e 

chaperoninas avaliamos os efeitos do tratamento com os sucos de laranja Bahia 

e Cara Cara na paralisia induzida pela expressão de β-Amiloide (Aβ) no músculo 

do modelo C. elegans para o Mal de Alzheimer. 

Já é bem descrito na literatura que o estado de estresse oxidativo tem 

papel importante no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como o 
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Alzheimer. O acúmulo de ERO e a deposição de espécies tóxicas amiloide têm 

sido propostas para exacerbar os sintomas observados em pacientes com essa 

doença (Choi et al., 2014; Jeong et al., 2013).  

Nossos resultados mostraram que o início da paralisia no modelo C. 

elegans para o Mal de Alzheimer foi significativamente atrasada nos animais 

tratados com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara.  

Outros estudos mostraram que o efeito protetor dos compostos fenólicos, 

incluindo os carotenoides, contra a neurotoxicidade induzida pela amiloide é 

devido às suas propriedades antioxidantes. Outros possíveis mecanismos 

poderiam ser a atenuação da agregação Aβ pela regulação negativa do nível de 

expressão da proteína precursora de β-amiloide (APP) (Chen et al., 2015) e / ou 

ativação de vias de degradação de proteínas (Boasquivis et al., 2018).  

Assim como repetimos os ensaios de resistência ao estresse oxidativo, 

também avaliamos a paralisia induzida por Aβ1-42 usando bactérias mortas pelo 

calor. Encontramos que a variação média observada para a paralisia não foi 

particularmente diferente entre os tratamentos com bactérias mortas ou vivas.  

Este resultado sugere que o efeito benéfico do tratamento com os sucos de 

laranja Bahia e Cara Cara contra a toxicidade de Aβ1-42 é independente da 

patogenicidade bacteriana. Essa observação parece contraditória, uma vez que 

muitos estudos mostraram uma ligação entre fonte de alimento e 

proteotoxicidade (Muñoz-Lobato et al., 2014; Steinkraus et al., 2008). 

Mostramos ainda, que os RNAi de skn-1, daf-16 e hsf-1 em animais 

CL2006 aboliram completamente os efeitos benéficos dos sucos. Estes achados 

em conjunto sugeriram que os fatores de transcrição SKN-1, DAF-16 e HSF-1 

são necessários no efeito protetor mediado pelos sucos de laranja Bahia e Cara 

Cara contra a toxicidade de Aβ. Reunindo esses dados, nossos estudos 

mecanísticos indicaram que o tratamento com os sucos melhora o status 

antioxidante de um organismo inteiro por mecanismos diretos e indiretos. Os 

níveis reduzidos foram principalmente resultado da ação de eliminação direta de 

compostos naturais disponíveis no suco de laranja e, em segundo lugar, um 

resultado da ação indireta do fator de transcrição SKN-1.  

Estudos anteriores no C.elegans, relataram que os fatores de transcrição 

SKN-1, DAF-16 e HSF-1 desempenham papéis fundamentais na regulação da 
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longevidade e na melhoria do Aβ (Antebi, 2007). Uma vez que esses fatores de 

transcrição são reguladores chave de muitos processos biológicos importantes, 

incluindo expectativa de vida, respostas de estresse e proteostase, nossos 

resultados sugerem que os tratamentos protegem os animais contra a toxicidade 

de Aβ1-42, aumentando a capacidade antioxidante e a proteostase. 

Ainda buscando investigar os possíveis benefícios em modelos C.elegans 

para doenças neurodegenerativas, avaliamos os efeitos do tratamento com os 

sucos de laranja Bahia e Cara Cara no desenvolvimento de doenças 

poliglutamínicas e na atividade proteassômica. 

Nossos resultados mostram que os tratamentos com os sucos de laranja 

Bahia e Cara Cara reduziram a morte neuronal mediada por polyQ nos neurônios 

sensoriais de ASH, reduziram a agregação da proteina poliglutamina (polyQ) no 

músculo em modelos C.elegans para a doença de Huntington e aumentaram a 

atividade de degradação do proteassoma.  

Usando C. elegans como modelo experimental, outros estudos também 

demonstraram os efeitos benéficos dos produtos naturais na promoção da 

resistência ao estresse, longevidade e mecanismos neuroprotetores (Guo et al., 

2016; Yu et al., 2010; Wilson et al., 2006; Wu et al., 2006). Peixoto et al., (2017) 

mostraram que o guaraná reduziu a agregação de polyQ em C. elegans. 

A presença de agregados proteicos tóxicos e insoluveis é uma 

característica comum de mais de 20 condições neurodegenerativas 

(Brettschneider et al., 2015, Soto e Estrada, 2008, Stefani e Dobson, 2003).  Por 

exemplo, a Doença de Huntington (HD) é um distúrbio neurodegenerativo 

autossômico dominante com início mais precoce, já que seus primeiros sintomas 

podem aparecer aos 40 anos (Dickey e La Spada, 2018). A DH é uma doença 

poliglutamínica, geneticamente caracterizada por repetições da glutamina (CAG) 

no gene da proteína huntingtina (Htn) (Dickey e La Spada, 2007). A clivagem 

proteolítica de Htn resulta na formação de oligômeros, agregados e inclusões 

polyQ (Shao e Diamond, 2007).  

O efeito de neuroproteção proporcionado pelo tratamento com os sucos de 

laranja Bahia e Cara Cara sugerem que podem ser útil como terapia para 

doenças neurodegenerativas associadas a proteinas propensas à agregação. 
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Por fim avaliamos os efeitos do tratamento com os sucos de laranja Bahia 

e Cara Cara sobre fenotipos relacionados ao envelhecimento no modelo C. 

elegans. Encontramos que o tratamento com os sucos não somente foi capaz de 

aumentar a longevidade e a resistência ao estresse, mas também proporcionou 

melhoria na qualidade de vida dos animais. Tendo em vista que foi capaz 

aumentar a progênie, os movimentos corporais e os batimentos faríngeos que 

são parâmetros fisiológicos relacionados ao envelhecimento e também à 

qualidade de vida no modelo C.elegans.   

A faringe do C. elegans quando imunocomprometida é suscetível a 

infecções bacterianas (Gems & Riddle, 2000) e a proliferação da E. coli que é sua 

fonte de alimento limita o seu tempo de vida (Haskins et al., 2008; Garigan et al., 

2002). Zhao et al. (2017) sugerem que, em animais tipos selvagens, a alta taxa 

de batimentos faríngeos leva à invasão bacteriana do tecido faríngeo e 

consequentemente à morte.  

O aumento na taxa de batimentos faríngeos que observamos com o 

tratamento pode ser explicado por que os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 

mostraram ser bactericidas. Outro ponto a ser destacado é o fato que os 

movimentos corporais e os batimentos faringeos serem dependentes de skn-1 e 

daf-16. Estes parâmentros são controlados pelo sistema nervoso e nossos 

resultados sugerem um possivel envolvimento destes fatores de transcição 

nestes comportamentos. Em nosso estudo foi possivel mostrar ainda que esses 

parâmetros fisiológicos estavam correlacionados. 

Estudos anteriores analisaram as relações entre alterações relacionadas à 

idade no modelo C. elegans. Huang et al. (2004) observaram que os declínios 

relacionados à idade dos batimentos faríngeos e os movimentos do corpo em 

animais tipo selvagem estavam positivamente correlacionados entre si e com a 

vida útil. No entanto, nesse estudo não houve correlação entre a duração do 

período reprodutivo e a expectativa de vida e houve uma correlação positiva 

entre o tempo calculado de perda dos movimentos e tempo de vida (Huang et al., 

2004). Hosono et al. (1980) mostraram que os animais tipo selvagem que exibem 

movimentos corporais sinusoidais rítmicos têm uma vida útil mais longa e uma 

taxa de batimentos faríngeos mais elevada do que os animais com idades 

similares que não possuem a mesma movimentação corporal. Bolanowski et al. 
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(1981) não observaram correlação entre o tempo de vida e a taxa de declínio na 

frequência de movimentos ao usar uma análise longitudinal dos animais tipo 

selvagem; e, finalmente, Johnson (1987) analisou as correlações entre linhagens 

de C. elegans endogâmicas recombinantes de vida longa.  

Os nossos resultados diferem das análises anteriores nos seguintes 

aspectos importantes. (i) Diferentes medidas de mudanças relacionadas à idade 

de batimentos faríngeos e movimentos corporais foram usadas. (ii) O método de 

correlação de Spearman foi usado para análise de dados. (iii) O knockdown dos 

genes skn-1 e daf-16 através da interferência de RNA (RNAi) não foi incluído em 

estudos anteriores. Enquanto estudos anteriores produziram poucas conclusões 

sobre a relação entre o movimento do corpo e o tempo de vida, nossos achados 

apoiam fortemente a correlação positiva entre o declínio do movimento do corpo 

e a sobrevivência.  Uma correlação entre duas mudanças relacionadas à idade 

indica que os declínios são regulados por um mecanismo comum e / ou que 

ambos os processos estão causalmente conectados. Os declínios de batimentos 

faríngeos, movimentos corporais e progênie estão positivamente correlacionados.  

Diante do exposto, após a avaliação de todos os nossos resultados 

encontramos que os tratamentos com os sucos de laranja Bahia e Cara Cara 

proporcionaram efeitos antioxidantes, neuroprotetores e ainda foram capazes de 

melhorar parâmetros fisiológicos relacionados ao envelhecimento e à qualidade 

de vida nos diversos modelos C. elegans estudados. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho, investigamos os efeitos in vivo do tratamento com os sucos 

de laranja Bahia e Cara Cara usando o modelo de C. elegans. O tratamento 

reduziu os níveis endógenos de ERO e aumentou a taxa de sobrevivência dos 

animais em condições normais e de estresse. Nossos estudos mecanísticos 

indicaram que o tratamento com os sucos melhora o status antioxidante de um 

organismo inteiro por mecanismos diretos e indiretos. Os efeitos benéficos foram 

principalmente resultado da ação de eliminação direta de compostos naturais 

disponíveis no suco de laranja e, em segundo lugar, um resultado da ação 

indireta principalmente do fator de transcrição SKN-1. 

Observamos que os tratamentos aumentaram a expressão dos genes 

antioxidantes (gcs-1, gst-4 e sod-3) e da chaperonina (hsp-16.2), que são 

conhecidos por serem regulados pelos fatores transcrição SKN-1, DAF-16 e HSF-

1. Os tratamentos atrasaram o inicio da paralisia induzida por β-amiloide no 

modelo transgênico C. elegans de maneira dependente dos fatores de 

transcrição SKN-1, DAF-16 e HSF-1. Além disso, proporcionou atraso nos 

declínios relacionados com a idade, especialmente nos batimentos faríngeos e 

movimentos corporais e ainda melhoraram as mudanças relacionadas à idade, a 

expectativa de vida e a atividade neuroprotetora contra as doenças 

poliglutamínicas. Vale ressaltar que o tratamento com os dois tipos de suco 

produziram excelentes resultados, porém o suco Cara Cara induziu respostas 

significativamente melhores do que o suco Bahia em quase todos os 

experimentos, possivelmente devido ao maior teor de carotenoides como Z-

violaxantina, zeaxantina, fitoeno, fitoflueno, licopeno e β-caroteno. 

Concluimos ainda, que foi possível constatar a eficácia dos sucos de 

laranja Bahia e Cara Cara na forma pasteurizada, indicando que o processo de 

pasteurização não compromete os níveis de compostos bioativos presentes nos 

sucos. Sugerimos que o consumo regular desses sucos pode ser eficientes na 

prevenção de doenças neurodegenerativas, ocasionadas por estresse oxidativo e 

que podem atenuar algumas modificações fisiológicas ocasionadas pelo 

processo de envelhecimento. 
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ANEXO B 
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