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Introdução 
       Doenças de natureza inflamatória crônica vêm tendo grande 
crescimento na população em geral. Com isso, estudos sobre os efeitos 
de produtos naturais ricos em substâncias com atividade anti-
inflamatória e antioxidante, como antocianinas e outros polifenóis, 
ganham força. Folhas de batata doce de polpa roxa (Ipomea batatas) 
contêm grandes quantidades dessas substâncias, porém não vêm 
sendo utilizadas na alimentação, nem mesmo na forma de extrato, 
pois o método de extração até então descrito na literatura utiliza 
metanol e ácido clorídrico, o que deixa o extrato muito tóxico para 
posterior consumo. 

 

Objetivo 

       Desenvolvimento de uma nova técnica de extração, utilizando 
como agente extrator o suco de limão, que leve a um produto atóxico 
apropriado ao consumo humano e teste em modelo animal de 
obesidade e resistência à insulina. 

Métodos: obtenção do extrato 
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Métodos: experimento in-vivo 
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       O extrato obtido de um material que normalmente é jogado no lixo 
(folhas das batatas doces de polpa roxa) apresenta um grande potencial como 
coadjuvante no tratamento das doenças crônicas inflamatórias decorrentes 
das obesidades, particularmente no que diz respeito ao controle glicêmico e 
massa do tecido adiposo. Sendo de preparo simples e barato, o extrato 
apresenta boa estabilidade ao longo do tempo e alta capacidade antioxidante 
total. 
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ASC do IP-GTT nos camundongos após 4 semanas de tratamento 

       A extração de antocianinas e outros polifenóis das folhas através  da nova 
técnica foi até 94% mais eficiente que as técnicas convencionais com 
metanol-HCl.  Os testes de estabilidade mostraram que o liofilizado  mantém  
inalteradas as concentrações de polifenóis totais  a -20 °C por até 1 ano e 2 
meses, com perda de no máximo 15% no teor de antocianinas no mesmo 
período. No curto prazo, o extrato é estável em termos de polifenóis totais por 
até 45 dias à temperatura ambiente, embora o conteúdo de antocianinas à 
temperatura ambiente caia pela metade. Os testes de atividade antioxidante 
baseados na captura do radical livre do 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) 
indicaram que o liofilizado reconstituído em água tem a mesma capacidade 
antioxidante que no ácido ascórbico e que isso não é devido à presença de 
antioxidantes do suco de limão.  
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Discussão 


