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resumo 
 

 

Com a idade os organismos sofrem diversas alterações nas suas biomoléculas, 
incluindo nos lípidos. Estes compostos estão alterados em diversas doenças, 
mas sofrem também modificações no envelhecimento fisiológico. Como tal, o 
estudo do lipidoma de indivíduos idosos sem doenças associadas pode revelar-
se uma ferramenta útil para compreender este processo. Além disso, estudar o 
lipidoma de algumas doenças associadas ao envelhecimento pode permitir 
compreender as diferenças entre pessoas saudáveis e com determinada 
patologia. 
A espetroscopia de FTIR é uma técnica rápida, sensível e de baixo custo, que 
permite fazer um screening do perfil metabólico, incluindo o perfil lipídico 
característico de indivíduos com diferentes idades. Assim, o objetivo deste 
estudo é explorar possíveis alterações no perfil lipídico plasmático ao longo da 
idade, assim como comparar os perfis entre indivíduos com e sem diabetes e 
hipertensão, em amostras do pcb-Cohort, da região de Aveiro, utilizando FTIR-
ATR. 
Na primeira parte do trabalho foram testadas por FTIR-ATR 53 amostras de 
plasma de indivíduos sem DM, dislipidemia, doenças cardiovasculares, 
oncológicas, neurológicas e respiratórias. Na segunda parte deste estudo foram 
testadas 147 amostras do mesmo cohort, divididas em grupos controlo/doença 
para a DM e hipertensão. A análise de todos os espetros adquiridos foi feita com 
recurso a estatística multivariada, em duas regiões espetrais: 3000-2800cm-1 e 
1500-900cm-1. 
Os resultados mostram uma correlação positiva entre os espetros das amostras 
analisadas e a idade dos indivíduos. Verificou-se que os indivíduos mais velhos 
parecem possuir lípidos plasmáticos com cadeias carbonadas mais curtas, em 
oposição aos indivíduos mais novos. No caso da DM, os doentes parecem ter 
um maior teor de lípidos plasmáticos e, no caso da hipertensão, verificou-se que 
o perfil espetral varia nos grupos controlo/doença dependendo da faixa etária 
dos indivíduos em estudo. Ainda assim, os resultados indicam que os indivíduos 
normotensos têm lípidos plasmáticos de cadeia mais longa.  
Estes resultados mostram claramente que o FTIR é uma técnica de elevada 
utilidade para estudar, de uma forma simples, alterações do perfil lipídico que 
acompanham o envelhecimento, saudável e patológico, podendo ser utilizado 
como ferramenta de screening para a pesquisa de biomarcadores.  
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abstract 

 
With age organisms undergo several changes in their biomolecules, including 
lipids. These compounds suffer deep changes in various diseases, but also 
during physiological aging. Therefore, the study of lipidome in elderly without 
age-associated diseases may be a useful tool to the understanding of this 
process. In addition, studying the lipidome of some age-related diseases may 
allow us to understand the differences between healthy people and people with 
a specific pathology. 
FTIR spectroscopy is a fast, sensitive and cheap metabolomic technique that 
allows to screen the metabolic profile, including the lipid profile characteristic of 
different age groups. Thus, the aim of this study is to study possible changes in 
plasma lipid profile over age, as well as to compare the profiles between 
individuals with and without diabetes and hypertension, in samples from pcb-
Cohort, from Aveiro region, using ATR-FTIR. 
In the first part of the work, 53 plasma samples from individuals without DM, 
dyslipidemia, cardiovascular, oncological, neurological and respiratory diseases 
were tested by ATR-FTIR. In the second part of this study 147 samples of the 
same cohort were tested, divided into control / disease groups for DM and 
hypertension. The analysis of all acquired spectra was performed using 
multivariate statistical analysis in two spectral regions: 3000-2800cm-1 and 1500-
900cm-1.  
The results show a positive correlation between spectra of the analyzed samples 
and the age of the individuals. Older individuals were found to have lipids with 
shorter chains in their plasma as opposed to younger individuals. In the case of 
diabetes, patients appear to have a higher plasma lipid content, and in the case 
of hypertension, the spectral profile changed in the control / disease groups 
depending on the age group. Still, the results indicate that normotensive 
individuals have plasma lipids with longer chains. 
These results clearly indicate that FTIR is a useful technique to study, in a simple 
way, lipid profile changes that underly the aging process, both healthy and 
pathological, and can be used as a screening tool in biomarker research. 
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1. Envelhecimento 

O processo de envelhecimento tem sido amplamente estudado ao longo dos anos pela 

comunidade científica. Uma das definições mais conhecidas para o envelhecimento é a de 

Alex Comfort, que descreveu este processo como “um aumento progressivo ao longo da 

vida, ou após uma determinada etapa, na probabilidade de um dado indivíduo morrer, num 

período de tempo subsequente, por causas aleatórias”1. Em 1991, Michael Rose, no livro 

Evolutionary Biology of Aging, sugere uma definição mais generalizada, caracterizando o 

envelhecimento como “um declínio persistente nos componentes de aptidão específicos para 

a idade de um organismo devido à deterioração fisiológica interna”2. Segundo esta definição, 

como consequência do envelhecimento ocorrem algumas alterações visíveis no indivíduo, 

como a perda de mobilidade e agilidade, fraqueza muscular, perda da capacidade reprodutiva 

e das funções imunológicas (conhecida como imunossenescência), o que resulta numa maior 

suscetibilidade a doenças como a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), infeções, cancro, doenças 

autoimunes, cardiovasculares e neurodegenerativas, conhecidas como doenças associadas ao 

envelhecimento3–6. A deterioração das funções do organismo associada ao envelhecimento 

é provocada quer por fatores internos, como o stress oxidativo7,8 e erros de replicação do 

DNA9, que causam danos ao DNA, proteínas e lípidos5, quer por fatores ambientais, como 

a dieta, sedentarismo, exposição a poluentes, microrganismos e radiação ionizante10. 

Para melhor definir as características que contribuem para o processo de 

envelhecimento, estas foram agrupadas em 9 hallmarks, divididos em 3 categorias: 

hallmarks primários, antagonistas e integrativos. Cada um destes hallmarks será discutido 

na secção seguinte5. 

 

1.1. Hallmarks do envelhecimento 

À medida que o conhecimento do processo de envelhecimento foi evoluindo, foram 

também surgindo novas questões, de forma a se tentar perceber quais as fontes fisiológicas 

dos danos que provocam e aceleram o envelhecimento, quais são os processos 

compensatórios capazes de restabelecer a homeostase do organismo e qual é a ligação entre 

os diferentes tipos de danos e as respostas compensatórias. Como resultado de vários anos 

de estudos, foram reconhecidos 9 hallmarks celulares e moleculares que são característicos 

e que contribuem para o envelhecimento em vários organismos, mas com especial destaque 



 

    4 
 

para os mamíferos, e que podem ser distribuídos por três categorias: primários, antagonistas 

e integrativos5.   

Do primeiro grupo fazem parte os hallmarks que têm um impacto negativo no 

processo de envelhecimento, como a instabilidade genómica, que resulta da acumulação de 

danos no DNA11, o encurtamento dos telómeros, que ocorre naturalmente à medida que as 

células sofrem mitose12, as alterações epigenéticas, como as alterações do padrão de 

metilação do DNA13 e a perda da proteostase, devido à perturbação dos mecanismos que 

permitem restaurar ou remover proteínas misfolded das células, evitando a toxicidade 

inerente à acumulação de agregados proteicos5. 

Ao grupo dos hallmarks antagonistas pertencem: a senescência celular, que apesar 

de ser um mecanismo que permite evitar a proliferação de células danificadas, quando ocorre 

em excesso pode traduzir-se numa diminuição na capacidade proliferativa dos tecidos e 

potenciar o processo de envelhecimento5,14; a disfunção mitocondrial, mais especificamente 

a produção de espécies reativas de oxigénio (ROS), que apesar de serem importantes para a 

sobrevivência celular, quando em níveis demasiado elevados podem inferir danos às 

células15,16; e a desregulação da sensibilização aos nutrientes, que influência diretamente vias 

de sinalização associadas ao envelhecimento. Uma prova desta influência direta é o facto de 

que a sinalização nutricional excessiva acelera o envelhecimento, enquanto a diminuição da 

sinalização nutricional aumenta a longevidade (como acontece na restrição calórica)17. Estas 

características têm em comum o facto de poderem produzir efeitos benéficos ou nefastos 

para o organismo, dependendo da sua intensidade. Todas elas têm como principal função 

proteger o organismo contra danos, no entanto este papel é invertido quando são ativadas 

excessivamente ou por longos períodos de tempo, produzindo mais danos5. 

Por último, existem os hallmarks integrativos, que são definidos como aqueles que 

afetam diretamente a função dos tecidos e a homeostase. Neste grupo estão incluídos: a 

exaustão das células estaminais e a comunicação intercelular alterada. A exaustão das células 

estaminais leva à diminuição da capacidade regenerativa dos tecidos5,18,19. No que diz 

respeito à comunicação intercelular alterada, os mediadores pró-inflamatórios, e, 

consequentemente, a inflamação, são os principais responsáveis pelo envelhecimento20. 

Com o envelhecimento, há acumulação de danos teciduais pró-inflamatórios e diminuição 

da eficiência do sistema imune20. Consequentemente, o sistema imune perde a capacidade 

de eliminar células infetadas, agentes patogénicos e células pré-tumorais, há maior 
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propensão para o desenvolvimento de doenças associadas ao envelhecimento20 e ocorre uma 

inibição da função das células estaminais21. Todos estes fatores contribuem para agravar o 

fenótipo do envelhecimento. 

Assim, podemos considerar que os hallmarks primários são os primeiros a causar 

consequências nefastas ao organismo ao se acumularem ao longo dos anos. Os hallmarks 

antagonistas são inicialmente benéficos para o organismo, mas acabam por se tornar 

nefastos, em parte devido à ação dos hallmarks primários. Os hallmarks integrativos 

aparecem quando o organismo deixa de ter capacidade de compensar os danos causados 

pelos hallmarks primários e antagonistas. Para serem considerados hallmarks do 

envelhecimento, estes processos têm que satisfazer alguns critérios: ser evidentes no 

envelhecimento normal, o seu aumento tem que acelerar e a sua diminuição retardar o 

processo de envelhecimento e aumentar o tempo de vida saudável5. 

Em conjunto, estes nove hallmarks caracterizam e contribuem para o processo de 

envelhecimento. Apesar de terem sido descritos individualmente, é de notar que estão 

altamente interligados e a ocorrência de um dos processos pode influenciar e ativar os outros 

mecanismos. Apesar dos avanços que se têm vindo a observar ao longo dos últimos anos no 

estudo do envelhecimento, ainda existem vários obstáculos que são necessários ultrapassar 

para compreender plenamente este complexo processo biológico. 

 

1.2. Envelhecimento fisiológico vs Envelhecimento patológico 

Apesar de serem constantemente usados de forma indiferenciada, existe uma 

diferença crucial entre os conceitos de longevidade e envelhecimento. Enquanto a 

longevidade é determinada por fatores genéticos, o envelhecimento não é, em si, 

determinado pelo genoma, embora possa ser influenciado por mecanismos controlados pelos 

genes22. Outros dois conceitos amplamente utilizados no estudo do envelhecimento são os 

de idade cronológica e de idade biológica. Isto porque indivíduos com idades cronológicas 

próximas, mas expostos a fatores ambientais diferentes, com características genéticas 

diferentes, podem ter idades biológicas diferentes. A idade cronológica corresponde então 

ao número de anos que um indivíduo viveu, enquanto a idade biológica (ou idade fisiológica) 

corresponde ao número de anos que um indivíduo aparenta ter. Dois indivíduos com a 

mesma idade cronológica podem apresentar estados fisiológicos diferentes. Enquanto um 

deles pode sofrer de comorbidades associadas ao envelhecimento e necessitar de cuidados 
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médicos mais cedo, o outro pode permanecer independente até uma idade mais avançada23. 

O processo de envelhecimento pode então ser dividido em envelhecimento fisiológico e 

patológico. O envelhecimento fisiológico, que também pode ser chamado de senescência, 

diz respeito às alterações intrínsecas que ocorrem naturalmente nos organismos com o 

avanço da idade. O envelhecimento patológico, ou senilidade, corresponde às alterações que 

não estão relacionadas com o envelhecimento fisiológico, e que podem resultar de doenças, 

traumas ou de maus hábitos adotados ao longo da vida, como o tabagismo ou o 

alcoolismo6,24.  

A idade cronológica, por si só, não é um bom marcador do estado fisiológico e 

funcional dos indivíduos, principalmente em idades mais avançadas. Por este motivo, a 

investigação de biomarcadores do envelhecimento, quer fisiológico quer patológico, tem 

tido especial destaque ao longo dos últimos anos. De acordo com a definição de George 

Baker e Richard Sprott, um biomarcador do envelhecimento fisiológico é “um parâmetro 

biológico de um organismo que, na ausência de doença, sozinho ou em conjunto com outros 

parâmetros, prevê melhor a capacidade funcional em alguma idade tardia do que a idade 

cronológica”25. A Federação Americana para a Investigação do Envelhecimento definiu os 

critérios necessários para categorizar uma molécula ou painel de moléculas como 

biomarcador(es) do envelhecimento fisiológico: devem prever a taxa de envelhecimento; 

conseguir monitorizar os mecanismos básicos que influenciam o processo de 

envelhecimento e não apenas os efeitos das patologias associadas; deve ser um biomarcador 

que possa ser testado repetida- e facilmente, sem que haja efeitos adversos, podendo ser 

medido, por exemplo, em análises sanguíneas; deve ser aplicável tanto em animais como em 

humanos, de forma a que possa ser testado em animais antes de ser validado em humanos26.  

Até à data já foram descritos alguns parâmetros que podem ser considerados 

biomarcadores da idade biológica. Estes incluem marcadores da função fisiológica, 

nomeadamente da função pulmonar (volume expiratório máximo forçado e volume máximo 

de oxigénio), da função cardiovascular (pressões sanguíneas sistólica e diastólica, 

eletrocardiograma, homocisteína total), da saúde óssea (densidade e massa óssea), da 

composição corporal (massa muscular e índice de massa corporal), do metabolismo da 

glucose (hemoglobina glicada, lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e de muito baixa 

densidade (VLDL)). Também foram já descritos alguns biomarcadores moleculares, 
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descritos abaixo, que incluem biomarcadores dos sistemas endócrino, imunitário e nervoso 

e alguns mecanismos moleculares (revisto em 6): 

 Função endócrina: marcadores do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal 

(dehidroepiandrosterona, cortisol), hormonas sexuais (estradiol, testosterona) e das 

hormonas do crescimento (Fator de crescimento 1 semelhante à insulina); 

 Sistema imunitário e inflamação: linfócitos B e T, proteína C reativa, interleucina-6 

e fator de necrose tumoral α; 

 Função neuronal: sistema nervoso central (proteína β42 amiloide, Tau total) e 

sistema nervoso simpático (norepinefrina e epinefrina); 

 Mecanismos moleculares: stress oxidativo (ROS, superóxido dismutase), 

instabilidade genómica (atividade de reparação de DNA, níveis de expressão do p53), 

senescência (níveis de β-galactosidase, número de células senescentes), alterações 

epigenéticas (número de focos de heterocromatina associados à senescência), encurtamento 

de telómeros (comprimento dos telómeros e atividade da telomerase) e outros mecanismos 

(taxa de cicatrização de feridas, forma da lâmina nuclear).  

Apesar da extensa lista de potenciais biomarcadores do envelhecimento já descritos, 

nenhum destes parâmetros se enquadra na definição de biomarcador referida anteriormente. 

Isto porque é difícil separar os efeitos das doenças crónicas dos efeitos do envelhecimento 

fisiológico apenas com estes parâmetros23. Estes biomarcadores são utilizados para 

distinguir idosos saudáveis e não saudáveis, bem como para diferenciar pessoas com maior 

risco de vir a desenvolver doenças associadas à idade27. Como tal, podem ser considerados 

biomarcadores do envelhecimento patológico. Nenhum deles foi suficientemente específico 

para ser considerado biomarcador do envelhecimento fisiológico28. A busca por estes 

biomarcadores é muito importante, uma vez que vai permitir conhecer melhor este processo, 

podendo ser utilizados para desenvolver novas intervenções anti-envelhecimento26. 

 

2. Principais biomoléculas afetadas no envelhecimento 

Como referido anteriormente, o envelhecimento é acompanhado por alterações de 

alguns grupos de macromoléculas celulares. Um dos grupos mais afetado é o das proteínas, 

devido à desregulação da proteostase. A proteostase de um organismo depende da reparação 

e/ou remoção de proteínas danificadas, com conformação aberrante, evitando a sua 
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acumulação5. Existem mecanismos celulares de extrema importância para a manutenção da 

proteostase, como os ribossomas e respetivos fatores associados, as proteínas chaperonas e 

co-chaperonas, os componentes das vias de tráfego das proteínas, o sistema lisossomal-

autofágico, o sistema ubiquitina-proteossomal, os fatores de transcrição, os fatores 

metabólicos, a resposta ao choque térmico, a resposta a proteínas unfolded e a resposta ao 

stress oxidativo29. Estas vias controlam a síntese, o folding, o tráfego, a agregação, a 

desagregação e a degradação de proteínas29,30. Vários estudos indicam que existe uma 

diminuição da eficiência e atividade destes mecanismos com o avanço da idade31,32,33. 

Algumas doenças neurodegenerativas associadas à idade (doença de Alzheimer (AD), 

doença de Parkinson (PD)) desenvolvem-se devido à acumulação patológica de proteínas 

com conformações aberrantes ou agregadas30. 

Os ácidos nucleicos são também afetados por danos que ocorrem ao longo do 

envelhecimento11. Estes danos resultam de ameaças à integridade e estabilidade do DNA, 

quer por fatores endógenos (como erros de replicação) quer por fatores exógenos (agentes 

físicos, químicos e biológicos)9. Apesar destas agressões, a própria célula contém vias de 

verificação de danos e mecanismos complexos de reparo de DNA lesado, a fim de tentar 

manter a estabilidade genómica. Como tal, a falha destes mecanismos também pode acelerar 

o processo de envelhecimento5,9. Como resultado do conjunto destes fatores, podem ocorrer 

mutações pontuais, translocações, ganhos e perdas cromossómicas, encurtamento de 

telómeros e quebras de genes causadas pela integração de genomas virais. Estas mutações 

podem afetar o DNA nuclear, o DNA mitocondrial ou mesmo a arquitetura da lâmina 

nuclear5.  

Um importante grupo de biomoléculas que sofre alterações ao longo do processo de 

envelhecimento são os lípidos. Até à data, vários autores associaram alterações de diferentes 

classes lipídicas com diversas doenças, inclusive aquelas relacionadas com o 

envelhecimento. Além disso, também foi descrito que o perfil lipídico de um indivíduo varia 

com a idade. Os lípidos e as suas principais alterações vão ser abordados em pormenor nas 

secções seguintes. 
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3. Lípidos 

3.1. Definição, funções e importância 

Os lípidos são um grande grupo de biomoléculas que, apesar de serem quimicamente 

diferentes entre si, têm em comum o fato de serem insolúveis em água. Os lípidos são 

essenciais ao organismo e desempenham diversas funções, que vão desde o armazenamento 

de energia à regulação da fluidez das membranas celulares (Figura 1)34. No organismo, ao 

conjunto de todos os lípidos dá-se o nome de lipidoma, e o estudo deste grande grupo de 

biomoléculas designa-se por Lipidómica35.  

 

 

Os triacilgliceróis (TG) são a principal fonte de armazenamento de energia do 

organismo. Estes são constituídos por três ácidos gordos (FA), que estão ligados por grupos 

éster aos três grupos hidroxilo do glicerol34. Estas biomoléculas são muito eficazes nesta 

função: o rendimento energético resultante da oxidação dos FA é bastante superior ao de 

outras biomoléculas. A maioria das reservas de energia de TG encontra-se nos adipócitos, 

que são células especializadas no armazenamento e síntese destes compostos36. Apesar de 

em menor quantidade, os lípidos podem também desempenhar o papel de mensageiros 

intracelulares, como o fosfatidilinositol que, ao ser hidrolisado, dá origem ao diacilglicerol 

(DAG), e podem ser utilizados para sintetizar hormonas, como o  ácido araquidónico (AA) 

e o colesterol, do qual derivam as hormonas prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos e 

as hormonas esteroides (progesterona, testosterona, estrogénio e cortisol), respetivamente34. 

Os lípidos, neste caso, os fosfolípidos, são também os principais constituintes das 

Figura 1: Principais classes de lípidos de armazenamento e de membrana e respetivas composições
moleculares. Adaptado de 34. 
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membranas celulares (quer citoplasmática quer da maioria dos organelos), formando uma 

bicamada fosfolipídica, que é responsável por conferir a fluidez certa à membrana 

citoplasmática, tornando-a semipermeável35,37. Os lípidos membranares constituem um 

grande grupo de lípidos estruturalmente diferentes. As cadeias hidrocarbonadas dos lípidos 

podem variar em tamanho, grau de saturação e hidroxilação38. Além disso, os grupos polares 

e as cadeias hidrocarbonadas podem estar combinados de várias formas diferentes. É esta 

enorme variedade que justifica as propriedades das membranas celulares e os diversos 

processos biológicos em que estão envolvidos, como  processos de tráfico através da 

membrana, a regulação da composição proteica membranar e a arquitetura celular (por 

exemplo, a espessura e o conteúdo lipídico das membranas pode influenciar a localização 

das proteínas nos diferentes organelos) e a formação de rafts lipídicos - subcompartimentos 

específicos em membranas que contribuem para a função celular35,39,40.  

Existem muitos processos envolvidos no metabolismo dos lípidos, sendo os 

principais os de biossíntese, degradação e elongação de FA, a síntese e degradação de corpos 

cetónicos, biossíntese de esteroides, ácidos biliares e hormonas esteroides, metabolismo de 

glicolípidos, glicerofosfolípidos, éteres de lípidos, esfingolípidos, AA, ácido linoleico e 

biossíntese de FA insaturados (de acordo com a base de dados KEGG, 25 de Abril de 2019). 

Além disso, como referido anteriormente, vários lípidos são intervenientes ou influenciam 

várias vias de sinalização celular.  

 

3.2. Doenças associadas a distúrbios lipídicos 

Devido ao papel fulcral que os lípidos desempenham no organismo, alterações nas 

vias metabólicas destas biomoléculas podem levar ao aparecimento de algumas doenças. 

Vários destes distúrbios são hereditários e ocorrem devido a deficiências em enzimas que 

estão envolvidas no metabolismo dos lípidos, e que, consequentemente, levam à deposição 

destas moléculas e dos seus derivados nas células. Alguns exemplos são: a doença de 

Niemann-Pick, a doença de Fabry e a doença de Gaucher. A doença de Niemann-Pick 

desenvolve-se devido à acumulação de colesterol e esfingomielina nos tecidos, devido a uma 

deficiência na enzima esfingomielinase. Os principais achados clínicos desta doença são a 

hepatomegalia, a insuficiência pulmonar e/ou o envolvimento do sistema nervoso central. 

Existem três tipos da doença (A, B e C), dependendo da causa do seu desenvolvimento 

(deficiência em enzimas ou alterações do transporte de colesterol). A gravidade da doença é 
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diferente para cada um dos tipos, e, enquanto alguns destes doentes conseguem sobreviver 

até à idade adulta, os portadores dos tipos mais graves morrem ainda na infância41.  Várias 

terapias estão a ser estudadas (terapia de substituição enzimática, transplante de medula 

óssea ou de fígado), mas até à data o tratamento da doença é apenas sintomático41,42. A 

doença de Fabry resulta de uma deficiência na enzima α-galactosidade A, que leva à 

acumulação de globotriaosilceramida (glicoesfingolípido) em vários tecidos e órgãos, entre 

eles a pele, os olhos, o coração, os rins e os sistemas vascular e nervoso. Os principais 

achados clínicos são: neuropatia periférica (entorpecimento e rigidez das extremidades), 

angioqueratoma, adiaforese (redução ou inibição da secreção do suor), opacidade da córnea 

e do cristalino, distúrbios auditivos, doença vascular renal, cerebral e cardíaca, hipertrofia e 

insuficiência cardíacas e arritmias42,43. Estes doentes podem viver até uma idade avançada, 

sendo que as principais causas de morte estão relacionadas com as complicações da doença 

(como insuficiência renal ou acidente vascular cerebral). Esta doença pode ser tratada por 

terapia de reposição enzimática, e pode ser realizado o tratamento das complicações que lhe 

estão associadas42. A doença de Gaucher deve-se a uma deficiência na enzima 

glucocerebrosidase, que leva à acumulação de glucosilceramida nos macrófagos (células de 

Gaucher), que se vão infiltrar, preferencialmente, no fígado, medula óssea e baço44. Os 

principais achados clínicos são: hepatoesplenomegalia, citopenia, doença óssea crónica 

(perda de cálcio total, osteopenia, osteonecrose), neuropatia e demência. Existem três formas 

da doença, sendo que apenas uma não é neuropática. As formas neuropáticas são as mais 

graves, e na forma infantil a esperança de vida dos portadores vai até aos dois anos de 

idade42,44. O tratamento utilizado atualmente é também a terapia de reposição enzimática, 

contudo a neuropatia não responde a este tratamento. Também são tratadas as complicações 

relacionadas com a doença42. Existem também patologias associadas a distúrbios da 

oxidação dos FA, devido a deficiências em enzimas envolvidas na sua degradação. É o caso 

da deficiência da acil-coenzima A (CoA) desidrogenase de cadeia média, que é a enzima 

mais comummente afetada nestes distúrbios, associada à β-oxidação mitocondrial. Esta 

doença resulta numa deficiência no suprimento de corpos cetónicos (β-hidroxibutirato) que 

tem como principal consequência a hipoglicemia severa. Também ocorre a acumulação 

tóxica de FA e acilcarnitinas no fígado, músculo e Sistema Nervoso Central. Os primeiros 

sintomas costumam surgir na infância (até aos 2 anos de idade), sendo que às vezes podem 

surgir já na idade adulta. Esta patologia manifesta-se devido a uma descompensação 
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metabólica após um período de jejum, sendo que as principais características dessa 

descompensação são: hipoglicemia hipocetótica, letargia, coma, arritmias cardíacas, 

vómitos, convulsões e morte súbita, podendo também surgir insuficiência hepática aguda 

com hepatomegalia e encefalopatia. Cerca de 25% dos doentes morrem em consequência da 

descompensação metabólica, e os que sobrevivem têm um elevado risco de desenvolver 

doença crónica e incapacidade45. Atualmente em Portugal, o diagnóstico desta patologia faz 

parte do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce Neonatal46. O tratamento é realizado 

através do controlo alimentar, incluindo a suplementação com glucose (por exemplo, em 

caso de doença). O prognóstico da doença é favorável, desde que sejam evitados grandes 

períodos de jejum47. 

 

3.3. Alterações lipídicas no envelhecimento patológico 

Com o processo de envelhecimento há a perda da homeostase do organismo, o que 

facilita o desenvolvimento de diversas doenças, sendo as principais a aterosclerose, a DM2, 

a hipertensão arterial (AHT), a dislipidemia, doenças cardiovasculares e 

neurodegenerativas48. Na origem de algumas destas doenças estão alterações lipídicas e 

distúrbios nas suas vias metabólicas. 

A AHT é geralmente classificada como AHT primária (ou essencial) ou AHT 

secundária. A AHT secundária pode ocorrer como consequência de outras patologias, como 

por exemplo doenças renais ou disfunção endócrina. A AHT primária resulta de interações 

entre a pré-disposição genética e fatores de risco, e não se conhece a causa da doença 

(idiopática).  Esta patologia é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, como a doença arterial coronária ou o acidente vascular cerebral49. 

O diagnóstico da AHT é feito quando existe pressão arterial sistólica superior a 140 mmHg 

e/ou pressão arterial diastólica superior a 90 mmHg50. A AHT é um dos fatores de risco, que 

em conjunto com a obesidade, a resistência à insulina e a dislipidemia constituem o 

denominado Síndrome Metabólico51. A AHT, no contexto do Síndrome Metabólico, pode 

ser despoletada por seis fatores principais: obesidade visceral, resistência à insulina, stress 

oxidativo, disfunção endotelial, hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e 

aumento de mediadores inflamatórios52. As cinco classes lipídicas envolvidas na 

fisiopatologia hipertensiva são as lisofosfatidilcolinas, as dihidroceramidas, as ceramidas, os 

DAG e os TG, sendo que os primeiros são os únicos com efeitos protetores53. Graessler et 
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al. analisaram por Espetrometria de Massa (MS) amostras de plasma de homens com e sem 

AHT e reportaram uma diminuição nos níveis de éteres de fosfatidilcolinas e de 

fosfatidiletanolaminas com AA (20:4) e ácido docosapentaenóico (22:5) em homens 

hipertensos, em relação aos normotensos54. Num outro estudo conduzido por Hu et al., os 

autores recorreram à técnica de Cromatografia Líquida acoplada a Espetrometria de Massa 

(LC/MS) para analisar amostras de plasma de homens com AHT primária tratada e não 

tratada e homens sem AHT. Os autores demonstraram que existe um aumento dos níveis de 

várias espécies de fosfatidilcolinas e TG, com especial destaque para aqueles com duas ou 

três cadeias de FA saturados, em indivíduos com AHT55. Um outro trabalho realizado por 

Spijkers et al. mostrou a existência de níveis mais elevados de ceramidas em amostras de 

tecido das artérias carótidas de ratinhos hipertensos, devido principalmente ao aumento das 

espécies de ceramidas C16:0, C22:0 C24:1 e C24:0. No mesmo estudo, os autores 

reportaram também um aumento dos níveis de ceramidas, principalmente das espécies C24:1 

e C24:0, no plasma humano de pacientes com AHT primária, havendo uma relação destes 

níveis com a gravidade da doença. As amostras de tecido arterial e de plasma humano foram 

analisadas por LC/MS56. Kulkarni et al., analisaram por Cromatografia Líquida acoplada a 

Espetrometria de Massa em tandem (LC-MS/MS) amostras de plasma de famílias latino-

americanas. Estes autores mostraram que os DAG, em particular os 16:0-22:5 e 16:0-22:6, 

estão significativamente associados com valores elevados da pressão arterial sistólica, 

diastólica e média e com o risco de vir a desenvolver AHT em indivíduos normotensos57. Lu 

et al. recorreram à técnica de Cromatografia Gasosa acoplada a Espetrometria de Massa em 

tempo de vôo (GC/TOF-MS) para analisar amostras de plasma de modelos de ratinhos com 

e sem AHT. Estes autores verificaram que os níveis de alguns ácidos gordos livres (FFA) 

estavam significativamente aumentados no plasma dos ratinhos hipertensos58. Além da 

presença destas espécies, parece também existir uma relação entre outras alterações lipídicas 

gerais e o aparecimento de condições associadas à patogénese da AHT, como a obesidade 

visceral, a disfunção endotelial e a resistência à insulina53. No caso da obesidade visceral, 

estudos demonstram que esta está associada a níveis aumentados de lisofosfatidilcolinas 

(lípidos associados a condições pró-inflamatórias e pró-aterogénicas) e a níveis diminuídos 

de alguns éteres de fosfolipídios com propriedades antioxidantes, em amostras de soro 

humano. Além disso, as lisofosfatidilcolinas correlacionam-se positivamente com a 

obesidade subcutânea e negativamente com a sensibilidade à insulina (uma característica em 
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indivíduos obesos), e verificou-se o inverso para os éteres de fosfolipídos59. Scherer et al. 

verificaram que o tecido adiposo visceral está associado a um aumento de várias espécies de 

DAG, compostas maioritariamente por FA saturados e uma diminuição de espécies de 

fosfatidiletanolaminas, compostas por FA monoinsaturados. Verificaram ainda que, no 

metaboloma do tecido adiposo visceral, houve alterações nas concentrações de 

fosfatidilcolinas, fosfatidiletanolaminas, TG e DAG60. Nas células musculares, os lípidos 

são armazenados principalmente na forma de TG. No contexto da obesidade, o 

armazenamento excessivo de lípidos no tecido muscular pode explicar o aumento da 

resistência à insulina neste tecido, uma vez que há evidências de os TG intramiocelulares 

podem funcionar como precursores de substâncias lipotóxicas, como a acil-CoA de cadeia 

longa, ceramidas e DAG61. 

Uma outra doença associada também a distúrbios lipídicos é a Diabetes Mellitus 

(DM). Segundo a Organização Mundial de Saúde, a DM é uma doença metabólica, crónica, 

caracterizada pelo aumento dos níveis de glucose sanguíneos (hiperglicemia)62. Quando não 

tratada, esta patologia pode levar a várias complicações, agudas ou crónicas. As 

complicações agudas mais graves são a cetoacidose diabética e o estado de hiperglicemia 

hiperosmolar não cetótica, que podem levar ao coma ou mesmo à morte, se não forem 

rapidamente tratadas63. Algumas das complicações crónicas mais comuns incluem as 

doenças cardiovasculares64, a neuropatia diabética65, a insuficiência renal crónica66 e a 

retinopatia diabética67. O diagnóstico da DM é feito através de testes de glicemia62. A DM é 

dividida em quatro tipos principais: a DM tipo 1, caracterizada por uma deficiência na 

produção de insulina, devido à destruição das células β pancreáticas; a DM2, que resulta da 

combinação da disfunção gradual das células β pancreáticas e da resistência à insulina; a 

DM Gestacional, que está associada à gravidez; e tipos específicos de diabetes que podem 

ser provocados por outras causas, como defeitos genéticos na função das células β, defeitos 

genéticos na ação da insulina (mutações no recetor insulínico), defeitos pancreáticos 

exócrinos (pancreatite crónica, fibrose cística), endocrinopatias (síndrome de Cushing, 

hipertireoidismo), infeções (por citomegalovírus ou coxsackievírus B) e alguns fármacos 

(glucocorticoides, agonistas β-adrenérgicos)68,69. Como referido anteriormente, a DM2 é o 

tipo mais associado ao envelhecimento48, sendo que os principais fatores de risco são a pré-

disposição genética, a obesidade e o sedentarismo50. 
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Já foram associadas algumas alterações lipídicas com o desenvolvimento de DM, 

principalmente a DM2. Staniszewska-Slezak et al. recorreram à Espetroscopia de 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) para analisar amostras de plasma de 

ratinhos com e sem DM2 e de ratinhos diabéticos tratados com inibidores da enzima 

conversora da angiotensina. Os autores verificaram que nos ratinhos diabéticos há um 

aumento no conteúdo plasmático de TG70. Num outro estudo realizado por Li et al., que usou 

GC/TOF-MS para analisar amostras de plasma de indivíduos com e sem DM, os autores 

descobriram que alguns FFA se encontram em níveis elevados no plasma de diabéticos71. 

Suhre et al. realizaram um estudo em plasma de indivíduos do sexo masculino, com idades 

a rondar os 54 anos, com e sem DM2. Foram utilizadas as técnicas de espectroscopia 

Ressonância Magnética Nuclear (NMR), LC-MS/MS e Cromatografia Gasosa acoplada a 

Espetrometria de Massa (GC/MS). Eles verificaram que vários fosfolípidos, como as 

fosfatidilcolinas, lisofosfatidilcolinas e fosfatidilcolinas com cadeias de FA polinsaturadas 

se encontravam em níveis diminuídos, enquanto apenas as fosfatidiletanoaminas se 

encontravam em níveis aumentados, nos indivíduos diabéticos72. Gall et al. analisaram por 

LC-MS/MS e GC/MS amostras de plasma de indivíduos não diabéticos, mas com diferentes 

níveis de sensibilidade à insulina e tolerância à glucose (fatores de risco para o 

desenvolvimento de DM2). Os autores verificaram que existe uma diminuição da 

concentração de lisofosfatidilcolinas com o aumento da resistência à insulina e a diminuição 

da tolerância à glucose73.  

A insulina desempenha um papel de extrema importância no controlo da produção 

de lípidos e estimula o armazenamento de energia no tecido adiposo e no fígado. A 

sinalização por parte desta hormona inibe a lipólise e a secreção de VLDL, apesar de 

favorecer a lipogénese pelo fígado. A síntese de VLDL é inibida através da redução dos FA 

plasmáticos, por inibição da lipólise do tecido adiposo74. Contudo, em indivíduos saudáveis, 

a inibição da secreção de VLDL não se deve totalmente à diminuição de FFA75. Aumentos 

agudos de insulina induzem a degradação intracelular da apolipoproteína B (ApoB), 

diminuindo assim a sua secreção, o que leva à inibição da síntese de VLDL74,76. A insulina 

regula a atividade metabólica e a transcrição de genes e está envolvida noutras vias de 

sinalização, que podem, por exemplo, modular positivamente o perfil lipídico plasmático74. 

O glucagon também pode ter um papel importante na regulação do metabolismo das 

lipoproteínas hepáticas, através da redução da produção de lipoproteínas e da inibição das 
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sua depuração77. O glucagon é uma hormona produzida pelo pâncreas, com uma ação inversa 

à da insulina, promovendo a libertação de glucose nos hepatócitos, através da estimulação 

da gluconeogénese e da glucogenólise74. 

São várias as evidências que associam alterações lipídicas com algumas doenças 

associadas à idade, nomeadamente a DM2 e a AHT. Assim, o estudo de diferentes classes 

lipídicas e de alterações dos níveis de alguns lípidos específicos pode, no futuro, ajudar a 

compreender melhor estas doenças e auxiliar os profissionais de saúde no seu diagnóstico e 

tratamento. Além do estudo do perfil lipídico associado a doenças do envelhecimento, 

também o estudo do lipidoma em indivíduos com diferentes idades sem patologia 

diagnosticada se pode revelar uma ferramenta importante para melhorar a nossa 

compreensão do processo de envelhecimento fisiológico. Devido à sua importância e ao 

facto de estarem intimamente relacionados com diversos processos biológicos que vão 

sofrendo alterações com o avanço da idade, os lípidos podem ser marcadores fidedignos do 

envelhecimento de um organismo. 

 

3.4. Alterações lipídicas no envelhecimento fisiológico 

Ao longo do envelhecimento ocorrem alterações de vários processos fisiológicos, 

que se podem traduzir em alterações do lipidoma. Assim sendo, a comunidade científica tem 

reunido esforços para tentar perceber quais destas alterações podem caracterizar o processo 

de envelhecimento, tentando avaliar quais as classes lipídicas que sofrem alterações com o 

passar dos anos.  

O estudo do lipidoma deve ser realizado, preferencialmente, com recurso a fluidos 

periféricos, como o sangue e os seus derivados (plasma e soro) e/ou urina. Isto porque são 

de muito mais fácil acesso, uma vez que são recolhidos de forma quase não-invasiva e 

acarretam um menor risco de desenvolver complicações para os indivíduos dadores ou 

doentes78. Além disso, a utilização de fluidos periféricos é muito útil para o rastreio de 

determinada condição numa população, uma vez que permitem realizar medições repetidas 

para estudar a progressão da doença ou o efeito de um fármaco79. 

Montoliu et al. recorreram à espetroscopia de NMR e à Espetrometria de Massa em 

tandem (MS/MS), para estudar o perfil metabólico do soro de idosos com mais de 100 anos, 

comparando-o com um grupo controlo de indivíduos com idades a rondar os 70 anos80. Os 

resultados mostram que os indivíduos centenários apresentavam baixa incidência de DM, e 
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os valores do índice de massa corporal, colesterol, colesterol-LDL, colesterol-HDL 

(Lipoproteína de Alta Densidade) e TG também eram baixos, comparativamente com o 

grupo controlo. Os indivíduos centenários são reconhecidos como representando o modelo 

ideal de envelhecimento fisiológico81,82. Apesar de também apresentarem sinais de 

inflamação com o avanço da idade, estes indivíduos não parecem sofrer com as suas 

consequências negativas. Isto acontece porque parece existir um equilíbrio entre os fatores 

pró e anti-inflamatórios, o que permite que o desenvolvimento da inflamação associada à 

idade seja mais lento, limitado e equilibrado, comparativamente a indivíduos idosos não 

centenários80,82. Como o stress oxidativo e a inflamação regulam uma série de processos 

metabólicos, é possível inferir que o estudo das alterações do metaboloma nestes indivíduos 

permita descobrir quais são os processos inerentes ao envelhecimento fisiológico80. Estes 

autores relataram que os centenários apresentam uma maior concentração de alguns 

esfingolípidos. Além disso, os níveis de espécies específicas de glicerofosfolípidos e 

esfingomielinas variaram de formas diferentes: enquanto fosfatidilcolinas e éteres de 

fosfatidilcolinas insaturados, algumas fosfatidiletanolaminas, fosfatidilinositol e a ceramida 

C 42:2 se encontravam em níveis aumentados, os níveis de alguns éteres de fosfatidilcolinas 

saturados mostraram-se diminuídos.  Neste estudo também foram encontrados níveis 

alterados de vários TG e DAG: os níveis de TG 46:5, TG 47:5, DAG 26:0 e DAG 26:1 

estavam aumentados, enquanto os níveis de TG 48:6, TG 52:2 e TG 54:3 estavam 

diminuídos80.  

Gonzalez-Covarrubias et al. estudaram o lipidoma de indivíduos descendentes de 

nonagenários, nas faixas etárias dos 50 e 60 anos, e tentaram perceber as principais 

diferenças entre estes indivíduos e indivíduos na mesma faixa etária, mas não descendentes 

de nonagenários. Para tal, analisaram o plasma por LC/MS. Os autores verificaram que, para 

o sexo masculino, não se encontraram diferenças significativas no lipidoma entre os grupos. 

O mesmo não se verificou para o sexo feminino, para o qual foram identificadas 19 espécies 

lipídicas associadas à longevidade familiar. Neste grupo de estudo foram encontrados níveis 

elevados de éteres de fosfatidilcolinas e esfingomielinas, e níveis baixos de 

fosfatidiletanolamina (38:6) e de TG de cadeia longa, sendo que as espécies com maior 

diferença entre os grupos foram o TG 54:6 e o éter de fosfatidilcolina 36:2. Além disso, 

verificaram também que a associação entre a longevidade familiar e duas espécies de éteres 

de fosfatidilcolinas (36:2 e 36:3) e quatro espécies de esfingomielinas (d18:1-C14:0, d18:1-
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C15:0, d18:1-C21:0 e d18:1-C23:1) era independente dos níveis de TG totais. Também 

investigaram se existiam alterações dos níveis das 19 espécies lipídicas com a idade e 

verificaram que para 9 delas os níveis sofreram alterações, sendo que os éteres de 

fosfatidilcolinas associaram-se negativamente com a idade e os restantes lípidos associaram-

se positivamente, com exceção das esfingomielinas d18:1-C18:2 e d18:1-C23:0. Os autores 

descobriram também que o lipidoma associado à longevidade é caracterizado por um ratio 

elevado entre FA monoinsaturados e polinsaturados. Isto parece indicar que os descendentes 

de nonagenários não estão tão sujeitos ao stress oxidativo. Assim, este estudo permitiu 

perceber que o lipidoma associado à longevidade é caracterizado por níveis elevados de 

éteres de fosfatidilcolinas e esfingomielinas e níveis diminuídos de fosfatidiletanolamina 

36:8 e TG de cadeia longa83. 

Um outro estudo baseado na análise do soro de indivíduos centenários, idosos 

(descendentes e não descendentes de centenários, com idades entre os 60 e os 73 anos) e 

jovens (com idades entre os 25 e os 36 anos), através LC-MS/MS corrobora os resultados do 

estudo anterior. Collino et al. revelaram que os níveis de lisofosfatidilcolina 18:2 e 

lisofosfatidilcolina 20:4 diminuem significativamente com a idade e os níveis da 

fosfatidilcolina 32:0 e das esfingomielinas 24:1 e 16:0 aumentam, podendo estes lípidos ser 

considerados como uma assinatura metabólica do envelhecimento. Outros lípidos 

demonstraram não sofrer alterações até aos 70 anos, mas nos centenários encontravam-se 

significativamente alterados, como é o caso dos níveis de hidroxi-esfingomielina 22:1 e de 

esfingomielina 24:0 e de glicerofosfolípidos específicos, como a lisofosfatidilcolina 18:0, os 

éteres de fosfatidilcolina 34:3, 36:4 e 40:1 e fosfatidilcolina 36:2, que diminuíram, e de 

outros glicerofosfolípidos, como os éteres de fosfatidilcolina 32:1 e 34:1, que aumentaram. 

O aumento dos níveis das fosfatidilcolinas 34:4, 36:6, 36:5, 38:4, 38:6 e 40:6 e dos éteres de 

fosfatidilcolina 38:0 e 38:6 verificou-se apenas nos grupos de indivíduos jovens e 

centenários, sendo então considerados como a assinatura metabólica da longevidade84.  

Por último, Mielke et al analisaram as concentrações plasmáticas de ceramidas e de 

dihidroceramidas em indivíduos com mais de 55 anos, por LC-MS/MS. Os resultados 

mostram que quase todas as espécies estudadas de ceramidas e dihidroceramidas 

aumentaram com a idade, tanto em homens como em mulheres, mas nas mulheres o aumento 

foi mais acentuado85. 
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O envelhecimento é também caracterizado por alterações nos níveis da 

glicerofosfocolina (um metabolito da membrana). Já está descrito que as células senescentes 

possuem níveis aumentados deste metabolito, reforçando a importância do metabolismo dos 

fosfolípidos na senescência celular86. Além disso, a colina está relacionada com o processo 

de síntese de esfingomielinas e fosfatidilcolinas, a partir das quais são produzidos os DAG 

e as ceramidas87,80. As esfingomielinas podem ser constituintes das membranas celulares e 

estar associadas ao colesterol, formando também os rafts lipídicos, essenciais para a 

construção da membrana celular e para processos de transporte e metabolismo88. Um 

aumento da concentração de esfingomielinas pode significar uma diminuição do risco de 

desenvolver doenças associadas à idade. Assim, estas espécies podem ser consideradas 

marcadores do envelhecimento fisiológico83.  

Tal como referido anteriormente, alterações nos fosfolípidos da membrana vão 

modificar a fluidez da mesma, o que vai interferir com a função das proteínas membranares 

e com o transporte de substâncias através da membrana35. A fosfatidilcolina e a 

fosfatidiletanolamina são os principais componentes das membranas celulares. Também foi 

descrito anteriormente que o ratio fosfatidilcolina/fosfatidiletanolamina é um modulador da 

integridade da membrana89. Logo, o aumento que se verificou destas duas espécies em 

indivíduos centenários vem enfatizar que, nestes indivíduos, existe uma maior conservação 

das membranas80. A fosfatidiletanolamina é também um modulador da inflamação e da 

apoptose90. A fosfatidiletanolamina 38:6, que é altamente polinsaturada, carrega moléculas 

precursoras pró-inflamatórias, como por exemplo as que estão envolvidas na via lipídica do 

AA, a partir do qual são sintetizados os eicosanóides91,83. Níveis diminuídos desta 

fosfatidiletanolamina específica podem significar uma proteção acrescida contra a 

peroxidação lipídica e a síntese de moléculas pró-inflamatórias83. Por outro lado, outra classe 

lipídica importante para o processo inflamatório é o fosfatidilinositol, a partir do qual deriva 

o AA92. Os centenários beneficiam de um equilíbrio perfeito entre os eicosanóides pró- e 

anti-inflamatórios, o que se traduz numa diminuição da inflamação, devido à sua capacidade 

única de modular a via metabólica do AA. Esta modulação pode ser comprovada com o 

aumento dos níveis de fosfatidilinositol e de grande parte da espécies de 

fosfatidiletanolamina já reportados80.  

Relativamente aos TG, sabe-se que estes, quando existem em níveis elevados, 

aumentam o risco de desenvolvimento de algumas patologias, como a aterosclerose, e que 
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os TG com cadeias carbonadas longas e altamente insaturados sofrem, preferencialmente, 

peroxidação93. Além disso, os seus níveis aumentam significativamente nas mulheres após 

a menopausa94. Uma vez que os TG com cadeias carbonadas longas sofrem β-oxidação nas 

mitocôndrias e nos peroxissomas, e que a capacidade metabólica destes organelos diminui 

com a idade, a atenuação do aumento de certas espécies de TG pode significar que, no 

envelhecimento fisiológico, existe um processo de β-oxidação mais eficiente83. Algumas 

espécies de TG (com maior número de carbonos e conteúdo de ligações duplas) também 

foram associadas a uma diminuição do risco de vir a desenvolver DM293.  

Alguns estudos relatam a existência de uma relação negativa entre o conteúdo de 

duplas ligações de lípidos de membrana e a longevidade em mamíferos95. Níveis diminuídos 

de FA polinsaturados estão associados a uma menor peroxidação e, consequentemente, a 

menores danos oxidativos96. O ratio FA monoinsaturados/FA polinsaturados é considerado 

um biomarcador da longevidade97 e a conversão de lípidos polinsaturados para 

monoinsaturados pode ser uma marca do envelhecimento fisiológico83.  

A grande maioria dos estudos mencionados ao longo da secção utilizou técnicas de 

metabolómica para análise do perfil lipídico. A Lipidómica, apesar de ser, por si só, uma 

grande área isolada, pode ser considerada como parte integrante de uma maior área de 

estudos denominada Metabolómica35. O estudo do metaboloma é de extrema importância, 

uma vez que a identificação de alterações nos metabolitos permite perceber as interações 

entre a expressão genética, a atividade enzimática e as reações metabólicas. O recurso a 

técnicas de metabolómica tem permitido o estudo de alterações bioquímicas associadas a 

diversas doenças e a processos fisiológicos, como o envelhecimento98. Uma das técnicas de 

metabolómica amplamente usada aplicada à lipidómica e que tem permitido grandes avanços 

no estudo do metaboloma humano é o FTIR99. Esta técnica, assim como a sua aplicação à 

metabolómica, será discutida em detalhe na subsecção seguinte. 

 

4. FTIR como técnica para screen metabólico 

A área da Metabolómica tem sofrido uma grande evolução nos últimos anos, graças 

também ao desenvolvimento de diversas técnicas analíticas que permitem o estudo detalhado 

do metaboloma. As técnicas mais utilizadas para este fim são o NMR, a MS, a Espetroscopia 

Raman e a Espetroscopia de infravermelho (IR), nomeadamente FTIR99. A Espetroscopia de 
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IR é uma técnica que se baseia na análise da vibração dos átomos de uma molécula, 

permitindo conhecer a composição química e a estrutura molecular das amostras, uma vez 

que permite identificar grupos funcionais, tipos de ligação e conformações moleculares6,98.  

É assim possível, através da análise de amostras de células, tecidos e fluidos corporais, 

estudar quantitativamente diferentes biomoléculas, como os lípidos, carboidratos, proteínas 

e ácidos nucleicos6,100. O princípio básico do funcionamento desta técnica é simples: a 

radiação IR (radiação do espetro eletromagnético, compreendida entre a região da luz visível 

e das micro-ondas) incide sobre a amostra, atravessando-a, e é absorvida parcialmente 

devido às vibrações entre as ligações químicas das moléculas que a compõem101. Se a 

frequência da radiação absorvida for a mesma da vibração molecular e o momento dipolar 

de uma determinada molécula for alterado graças à vibração molecular, a radiação IR é 

absorvida, o que resulta na transição dessa molécula para um novo estado energético. O 

espetro vibracional resultante, que pode ser da absorção ou transmissão, funciona como uma 

impressão digital da amostra analisada, no qual os picos espetrais correspondem a 

frequências de vibração das respetivas ligações químicas específicas ou grupos funcionais 

da amostra98,100. Cada grupo funcional vai absorver uma frequência especifica, por isso cada 

banda do espetro é também ela específica de uma determinada molécula98,102. A radiação 

infravermelha é não invasiva e não destrutiva100 e pode ser dividida em três regiões 

principais: a região do IR próximo (14000 aos 4000 cm-1), a região do IR médio (4000 aos 

400 cm-1) e a região do IR distante (400 aos 4 cm-1)6.  A região do IR médio é dividida em 

quatro regiões: a região de estiramento X – H (4000–2500 cm–1), região de tripla ligação 

(2500–2000 cm–1), a região de dupla ligação (2000-1500 cm-1) e a região fingerprint (1200-

900 cm-1)6.  

O FTIR é um tipo de Espetroscopia de IR muito utilizada nos dias de hoje e que veio 

aumentar a qualidade na aquisição de espetros de IR tornando esta metodologia largamente 

usada em várias áreas científicas. Esta técnica permite analisar amostras nos estados sólido, 

líquido ou gasoso. A grande diferença entre o FTIR e a Espetroscopia de IR de dispersão é 

a interferometria. Os aparelhos de FTIR comercializados atualmente, contêm um 

interferómetro com um divisor, que divide o feixe de radiação IR em duas partes. Uma dessas 

partes é refletida para um espelho estacionário, enquanto a outra é transmitida para um 

espelho em movimento. Estes dois feixes são refletidos novamente e juntam-se no divisor. 

Desta forma, é produzido um padrão de interferência, que resulta da diferença de 
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comprimentos dos caminhos percorridos pelos dois feixes. As variações na intensidade de 

energia que chega ao detetor após a radiação IR ser absorvida pela amostra são digitalizadas 

em tempo real e são denominadas de interferograma. Contudo, a informação obtida, para 

puder ser interpretada, tem de ser convertida em frequências. Esta conversão é feita com 

base numa fórmula matemática, a Transformada de Fourier101.  

A Reflectância Total Atenuada (ATR) é uma das abordagens possíveis para a 

amostragem do FTIR. Nesta abordagem, a amostra é colocada diretamente sobre o cristal 

ATR (constituído por um material com um elevado índice de refração, como o diamante), o 

que permite uma menor dispersão do feixe IR incidente, havendo também menos artefactos 

espetrais, aumentando a sensibilidade e reprodutibilidade da técnica98,100.  

Apesar de, inicialmente, a aplicação do FTIR ser direcionada para a indústria 

alimentar101, atualmente já é bastante utilizado na área da Biomedicina, tanto para 

investigação como para diagnóstico de algumas doenças, como alternativa aos métodos 

bioquímicos e histoquímicos, muitas vezes mais caros e demorados100. A utilização desta 

técnica, em conjunto com a aplicação de análise estatística multivariada, como a Análise de 

Componentes Principais (PCA) ou a Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS-R) 

permite discriminar diferentes amostras ou grupos de amostras103,104. Por exemplo, é possível 

estudar as alterações estruturais e funcionais que uma determinada doença ou condição vai 

induzir num organismo analisando um tecido ou fluido, através de alterações de frequências 

visíveis no espetro, e comparar com um espetro característico de um indivíduo saudável ou 

sem determinada condição103. No caso específico do envelhecimento e das doenças que lhe 

estão associadas, o FTIR permite identificar alterações ao nível molecular, que podem ser 

úteis para caracterizar e distinguir o envelhecimento patológico do fisiológico6. 

São várias as vantagens da utilização do FTIR em relação a outras técnicas de 

Espetroscopia de IR. Em primeiro lugar, desvios do comprimento de onda ao longo do tempo 

são eliminados com recurso a um laser de referência interno, que permite manter a precisão 

do comprimento de onda. Além disso, o FTIR possui uma melhor relação sinal-ruído, um 

menor tempo de aquisição do espetro da amostra e a resolução e o rendimento de energia 

são maiores101. 

O FTIR é um método rápido, reprodutível e relativamente barato, o que permite a sua 

utilização rotineira. Como a radiação IR não modifica quimicamente as amostras, é possível 

analisá-las sem as destruir, permitindo o seu reaproveitamento para outros estudos. Além 
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disso, são precisas apenas pequenas quantidades de amostras biológicas para a análise 

(nanogramas ou microgramas), e a preparação prévia necessária é mínima, não sendo 

necessária a utilização de qualquer tipo de reagentes6,98. Apesar de o FTIR não ser tão 

sensível e específico como outras técnicas de metabolómica (por exemplo a MS), ele tem 

vindo a ser otimizado ao longo dos anos, e permite até analisar amostras com elevado 

conteúdo de água (como o plasma). É então possível, com este método, analisar várias 

biomoléculas simultaneamente e conhecer a assinatura metabólica do plasma humano. 

 

5. Objetivos do trabalho 

A esperança média de vida tem vindo a aumentar nos últimos anos. No entanto, este 

aumento é, na maioria das vezes, acompanhado de doenças associadas à idade. Assim, 

tornou-se essencial compreender melhor os mecanismos inerentes ao envelhecimento e 

estabelecer biomarcadores que caracterizem o processo de envelhecimento fisiológico, de 

modo a ser possível atuar de forma preventiva e aumentar a esperança de vida saudável. De 

entre todas as biomoléculas, os lípidos parecem ser alvos ideais para o estudo destes 

biomarcadores. Para além de algumas alterações lipídicas já terem sido associadas a doenças 

associadas à idade, sabe-se também que estas biomoléculas estão envolvidas em muitos 

processos fisiológicos que sofrem alterações ao longo do envelhecimento. Assim, o estudo 

do lipidoma de indivíduos idosos sem doenças associadas ao envelhecimento pode revelar-

se uma ferramenta útil para compreender o envelhecimento fisiológico. De todas as 

abordagens usadas para o estudo de lípidos, o FTIR surge como uma abordagem útil para 

fazer um screening do lipidoma característico de indivíduos com diferentes idades. Apesar 

de alguns estudos já terem identificado alteração em classes e espécies específicas de lípidos 

em diferentes idades, até à data ainda não foi possível traçar o perfil lipídico do 

envelhecimento fisiológico. 

 

Assim, os principais objetivos deste projeto são: 

a) analisar por FTIR amostras de plasma de indivíduos de diferentes idades de um 

cohort da região de Aveiro (Primary Care-Based Cohort – pcb-cohort); 

b) analisar a região correspondente aos grupos funcionais constituintes dos lípidos nos 

espetros adquiridos; 
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c) identificar um perfil espetral lipídico característico do envelhecimento fisiológico e 

d) comparar o perfil espetral lipídico de indivíduos saudáveis e com o perfil espetral 

lipídico de indivíduos com patologias associadas ao envelhecimento (DM e AHT). 
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B. Métodos 
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1. Caracterização das amostras 

Neste trabalho foram utilizadas amostras de plasma humano do Primary Care-based 

Cohort (pcb-Cohort). Este cohort é parte de um projeto aprovado pela Comissão de Ética 

para a Saúde da Administração Regional Central de Coimbra (CES da ARS do Centro, 

protocolo Nº012804-04.04.2012) e pela Comissão Nacional para a Proteção de Dados 

(CNPD Nº369/2012). As amostras de sangue foram recolhidas em tubos de separação com 

gel de EDTA. Para isolamento do plasma, as amostras foram centrifugadas a 1800g durante 

15 minutos e as frações de plasma foram aliquotadas e armazenadas a -80°C. Para 

estabelecer o pcb-cohort foram avaliados cognitivamente 590 voluntários, com recurso ao 

questionário Clinical Dementia Rating Scale (CDR), dos quais 568 preencheram os critérios 

de inclusão. Foram recolhidas amostras de sangue de 508 indivíduos, 256 das quais de 

indivíduos com desempenho cognitivo normal (CDR=0) e 252 de indivíduos com 

desempenho cognitivo diminuído (CDR=0,5 ou CDR≥1)105.  

Para estudar as alterações espetroscópicas no plasma ao longo do envelhecimento 

fisiológico, na primeira parte do trabalho foram aplicados alguns critérios de exclusão ao 

grupo de indivíduos CDR=0, de forma a retirar amostras com algumas das comorbidades 

associadas ao envelhecimento. Assim, foram excluídas amostras de indivíduos com: DM, 

dislipidemia, doenças cardiovasculares, oncológicas, neurológicas e respiratórias. Desta 

seleção resultou um grupo de 55 amostras de indivíduos que foram considerados indivíduos 

“saudáveis”.  Destas 55 amostras, duas foram descartadas porque sofreram hemólise, 

resultando num total de 53 amostras. Este grupo foi depois subdividido por faixas etárias: 

50-54, 55-59, 60-69 e ≥70 anos. 

Na segunda parte do trabalho, para estudar alterações no perfil lipídico em 2 

patologias associadas ao envelhecimento, a DM e a AHT, foram selecionadas, 

aleatoriamente, 147 amostras de plasma do grupo de indivíduos CDR=0. Este conjunto de 

amostras é representativo do grupo de indivíduos CDR=0, com uma margem de erro de 

5.29% para um nível de confiança de 95%. A maioria das amostras deste grupo pertence a 

indivíduos do sexo feminino (66,4%) e a média de idades é de 66,2 ± 8,9 anos. Estas 147 

amostras foram depois divididas em grupos controlo/doença, para ambas as patologias em 

estudo e por faixa etária (50-59, 60-69, 70-79 anos e ≥80 anos), sendo que os grupos controlo 
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foram emparelhados com os grupos da doença quanto ao sexo e em número de amostras. Na 

Tabela 1 está indicado o número de amostras em cada um dos grupos estudados. 

 

Tabela 1: Número de amostras utilizadas na caracterização do perfil espetroscópico da DM e da 

AHT. 
  

DM AHT 

50-59 anos 
Doença 6 6 

Controlo 6 6 

60-69 anos 
Doença 2 4 

Controlo 2 4 

70-79 anos 
Doença 8 3 

Controlo 8 3 

Mais de 80 anos 
Doença 6 3 

Controlo 6 3 

Total de amostras 
Doença 22 16 

Controlo 22 16 

 

2. Espetroscopia de infravermelho (FTIR-ATR) 

Os espetros das amostras de plasma foram adquiridos num espectrómetro Alpha 

Platinum (Bruker Optics Ltd), equipado com um cristal ATR de diamante, numa sala com 

condições controladas e constantes de temperatura e humidade (23ºC e 35%, 

respetivamente). Este equipamento é operado pelo software OPUS versão 7.0 (Bruker Optics 

Ltd). Foram colocados no cristal 5µL de cada uma das amostras de plasma. Para eliminar a 

interferência da água, as amostras foram deixadas a secar ao ar antes da aquisição dos 

espetros. Entre leituras de amostras diferentes o cristal foi limpo com água destilada e etanol 

70% e seco, e um espetro de background foi obtido, para eliminar possíveis interferências 

de flutuações nas condições da sala. Os espectros foram obtidos na região do IR médio, entre 

os 4000-600 cm-1, com uma resolução de 8 cm-1 e 64 co-scans, em triplicado. 
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2.1. Processamento dos Espetros 

Todos os espetros foram processados com recurso ao software The Unscrambler X 

10.4.1 (Camo Analytics AS).  Como pré-processamento, antes da divisão dos espetros nas 

regiões espetrais de interesse, foi feita a correção da linha de base. O espetro foi então 

dividido em duas regiões principais para posterior análise: 3000-2800cm-1, onde se 

observam maioritariamente vibrações moleculares associadas aos lípidos e 1500-900cm-1, 

que corresponde à região fingerprint, onde se observam vibrações moleculares associadas a 

várias biomoléculas (lípidos, carboidratos, ácidos nucleicos e proteínas). De seguida, foi 

feita a normalização à área, de forma a diminuir diferenças entre os espetros associadas a 

pequenas diferenças na quantidade de amostra analisada. Para resolver picos sobrepostos, 

todos os espetros foram derivados utilizando a 2ª derivada, com recurso ao algoritmo 

Savitzky-Golay, utilizando 3 pontos de smooth.   

 

3. Análise Estatística Multivariada: PLS-R e PLS-DA 

A análise estatística dos espetros foi efetuada com recurso a métodos de análise 

multivariada, neste caso usando a Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais (PLS-R). O 

PLS-R é um método supervisionado que permite identificar uma relação linear entre uma 

variável independente (X) e as variáveis dependentes (Y). O PLS converte X e Y em novas 

variáveis, ao mesmo tempo que maximiza as variâncias e encontra a correlação máxima 

entre as novas variáveis X e Y. Esta análise permite perceber qual a força da correlação (caso 

exista) entre os conjuntos de dados e quais as variáveis que a explicam106. Neste trabalho, 

recorremos ao método PLS-R para estudar e avaliar a correlação do perfil espetroscópico 

lipídico com a idade. A Análise Discriminante pelos Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

DA) é uma versão do algoritmo PLS-R, que pode ser utilizado quando existem variáveis 

categóricas e não quantitativas107. Neste trabalho, foi utilizado o algoritmo PLS-DA para 

estudar a correlação do perfil espetroscópico lipídico com a presença ou ausência de DM e 

AHT. Para validar os modelos PLS, tanto o PLS-R como o PLS-DA, foram executadas 

validações cruzadas internas aleatórias. 

Toda a análise estatística multivariada foi feita com recurso ao software The 

Unscrambler X 10.4.1 (Camo Analytics AS). 
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4. Cálculo da intensidade dos Sinais Espetroscópicos 

Para estudar diferenças no tamanho das cadeias hidrocarbonadas dos FA ao longo do 

envelhecimento e entre os grupos doença/controlo na DM e AHT, foi medida a intensidade 

dos picos 2925cm-1 (vibração assimétrica dos grupos CH2 dos FA) e 2958cm-1 (vibração 

assimétrica dos grupos CH3 dos FA), e calculado o respetivo ratio CH2/CH3
70, a partir da 

segunda derivada dos espetros. A análise estatística foi realizada no software GraphPad 

Prism v.6.01 (GraphPad Software, Inc.). A normalidade das amostras foi testada com recurso 

ao teste D’Agostino-Pearson. Para estudar estas diferenças no envelhecimento fisiológico, 

foi utilizado o teste estatístico paramétrico ANOVA, seguido do teste de Tukey para 

comparações múltiplas entre os grupos etários. Os dados obtidos foram expressos em média 

± desvio padrão, e os resultados foram considerados estatisticamente significativos para um 

p value ≤ 0.05. Para os grupos doença/controlo da DM e AHT, foi utilizado o teste estatístico 

paramétrico t-student para amostras independentes com correção de Welch e o respetivo 

teste não paramétrico U de Mann-Whitney. Os resultados obtidos foram expressos em média 

± desvio padrão e foram considerados estatisticamente significativos para um p value ≤ 0.05. 

Para os resultados que mostraram diferenças significativas nas intensidades dos picos entre 

os grupos doença/controlo, foram ainda obtidas as respetivas curvas ROC (Receiver 

Operator Characteristic Curve) e analisada a área sob a curva.  

As curvas ROC consistem numa forma de perceber o poder discriminatório de uma 

determinada técnica ou teste de diagnóstico. O poder discriminatório pode ser medido 

através do cálculo da área sob a curva ROC e que nos diz que quanto maior for a área abaixo 

da curva, mais eficaz é uma determinada técnica a discriminar amostras diferentes. Uma área 

sob a curva igual a 0.5 significa que uma determinada técnica tem pouca capacidade para 

diferenciar dois grupos diferentes de indivíduos (doentes e não doentes, por exemplo), 

enquanto que uma área igual 1.0 significa que uma técnica tem uma capacidade 

discriminatória perfeita108,109. 
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          1. Perfil espetroscópico associado ao envelhecimento fisiológico 

Um dos objetivos deste trabalho foi avaliar alterações lipídicas ao longo do 

envelhecimento fisiológico utilizando Espetroscopia de IR. Para isso, foram analisadas, por 

FTIR, 53 amostras de indivíduos considerados saudáveis (sem DM, dislipidemia e doenças 

cardiovasculares, respiratórias, oncológicas e neurológicas). A análise dos espetros foi feita 

em duas regiões: 3000-2800cm-1, associada aos compostos lipídicos e 1500-900cm-1, uma 

região mista onde absorvem várias classes de biomoléculas presentes na amostra6. Para 

resolver o overlap de picos existente em algumas regiões espetrais foi utilizada a segunda 

derivada dos espetros. Na região 3000-2800cm-1 são visíveis os picos 2959cm-1 e 2871cm-1 

que correspondem às vibrações assimétrica e simétrica dos grupos CH3 dos FA, 

respetivamente e os picos 2925cm-1 e 2851cm-1 que correspondem às vibrações assimétrica 

e simétrica dos grupos CH2 dos FA, respetivamente110,111 (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Média dos espetros, por faixa etária, das 53 amostras de plasma de indivíduos saudáveis 

selecionadas do pcb-Cohort. B. Ampliação da região 3000-2800cm-1 e C. respetiva 2º derivada.  
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Na região 1500-900cm-1 os picos característicos destas amostras são: 1469-1466cm-

1 e 1455-1447cm-1, que correspondem à vibração dos grupos CH2 e CH3 dos FA e das 

proteínas; 1410-1390cm-1, que corresponde à vibração simétrica dos grupos COO- dos FA e 

das proteínas (aminoácidos aspartato e glutamato) e à vibração simétrica dos grupos CH3 

das proteínas; 1248-1226cm-1, que corresponde à vibração assimétrica dos grupos fosfato 

dos fosfolípidos; 1175-1155cm-1, que corresponde à vibração assimétrica das ligações éster 

dos lípidos e 1084-1070cm-1, que corresponde à vibração simétrica dos grupos fosfato dos 

fosfolípidos. Além destes picos, esta região espetral apresenta muitos outros sinais, mas que 

não são referentes a grupos funcionais lipídicos. São eles: 1322-1308cm-1, que corresponde 

ao grupo amida III das proteínas; 1342-1336cm-1, associado ao colagénio; 1129-1107cm-1, 

associado aos grupos C-O da ribose no RNA e aos grupos C-O dos carboidratos; 1036-

1025cm-1, que corresponde aos grupos C-N da Amida I nas proteínas, às ligações C-O e P-

O nos carboidratos e ácidos nucleicos e aos grupos CH2OH dos carboidratos (glucose, 

frutose, glicogénio); 991-982cm-1, que corresponde ao grupo fosfato dos ácidos nucleicos e 

934-920cm-1, que corresponde às ligações C-O e P-O dos carboidratos e ácidos nucleicos 

(Figura 3)110–114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Média dos espetros, por faixa etária, das 53 amostras de plasma de indivíduos saudáveis 

do pcb-cohort. B. Ampliação da região 1500-900cm-1 e C. respetiva 2º derivada. 
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1.1. 3000-2800cm-1: 

Para avaliar a existência ou não de uma correlação entre a idade dos indivíduos e o 

perfil lipídico observado no espetro, foi realizada uma análise PLS-R na região 3000-

2800cm-1. Com a utilização de 2 fatores, os resultados mostraram uma correlação de 0.54 no 

set de calibração e 0.44 do set de validação cruzada interna, indicando uma correlação 

moderada entre o perfil espetroscópico e a idade dos indivíduos115 (Figura 4A). O erro 

associado à calibração é RMSEC=7.19% e o erro associado à validação cruzada é 

RMSECV=7.81%.  Os coeficientes β deste PLS-R mostram que os indivíduos mais velhos 

são caracterizados pelo pico 2871cm-1 e os indivíduos mais novos pelo pico 2854cm-1 

(Figura 4B). Estes resultados parecem indicar que os lípidos plasmáticos nos indivíduos mais 

velhos podem ser compostos por cadeias hidrocarbonadas mais curtas, enquanto os lípidos 

plasmáticos nos indivíduos mais novos podem ser compostos por cadeias hidrocarbonadas 

mais longas. 

A técnica de FTIR-ATR utilizada em conjunto com métodos de análise estatística 

multivariada, nomeadamente o PLS-R, demonstrou ser um método eficiente para distinguir 

amostras de plasma de indivíduos de diferentes idades, com base na região do espetro dos 

3000-2800cm-1. Apesar de, até à data, não haver nenhum trabalho realizado que estude o 

perfil lipídico do envelhecimento com recurso a FTIR, alguns autores estudaram o perfil 

lipídico e metabólico do envelhecimento em plasma e soro de humanos e ratinhos, 

recorrendo a outras técnicas de metabolómica, principalmente NMR e MS80,83–85,116. 

Montoliu et al. descreveram alterações específicas de lípidos e fosfolípidos em indivíduos 

com mais de 100 anos, comparativamente com o grupo controlo de indivíduos com idades à 

volta dos 70 anos. Eles verificaram que nos centenários existiam concentrações mais 

elevadas de algumas espécies de esfingolípidos, de fosfatidilcolinas, de éteres de 

fosfatidilcolina insaturados, de fosfatidiletanolaminas, de fosfatidilinositol, da ceramida C 

42:2, de DAG e de TG (TG 46:5 e TG 47:5) e concentrações diminuídas de algumas espécies 

de éteres de fosfatidilcolina e de TG (TG 48:6, TG 52:2 e TG 54:3)80. Gonzalez-Covarrubias 

et al. estudaram o lipidoma de indivíduos descendentes de nonagenários, nas faixas etárias 

dos 50 e 60 anos, e verificaram que também existem alterações nos níveis de diferentes 

classes e espécies lipídicas com a idade. Contudo, estas apenas eram significativas nas 

mulheres. Estes autores encontraram, nas mulheres descendentes de nonagenários, níveis 

elevados de éteres de fosfatidilcolina e esfingomielinas, e níveis baixos da 
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fosfatidiletanolamina 38:6 e de TG de cadeia longa)83. Collino et al., num estudo realizado 

em indivíduos centenários, idosos (descendentes e não descendentes de centenários, com 

idades entre os 60 e os 73 anos) e jovens (com idades entre os 25 e os 36 anos), também 

descreveram alterações nos níveis de várias espécies lipídicas entre os diferentes grupos 

estudados. Nomeadamente, estes autores revelaram que os níveis de algumas espécies de 

lisofosfatidilcolinas diminuem com a idade, enquanto que os níveis de algumas espécies de 

fosfatidilcolinas e esfingomielinas aumentam. Eles também demonstraram que os níveis de 

algumas espécies lipídicas não sofreram alterações até aos 70 anos, mas encontravam-se 

alterados nos centenários: espécies de esfingomielinas, lisofosfatidilcolinas e algumas 

espécies de éteres de fosfatidilcolina encontravam-se diminuídas nos centenários, enquanto 

que outras espécies de éteres de fosfatidilcolina se encontraram aumentados84.  

Uma vez que o FTIR é utilizado como técnica de screening e, por isso, apenas fornece 

informação acerca de grupos funcionais, não podemos concluir se os resultados desta região 

espetral estão ou não de acordo com os resultados destes estudos, uma vez que estes 

detetaram diferenças em espécies lipídicas específicas, com número variável de carbonos, 

sem fazer referência a alterações gerais no tamanho das cadeias hidrocarbonadas entre os 

grupos estudados. Contudo, podemos suspeitar que, apesar das espécies lipídicas que se 

encontram alteradas nos indivíduos mais velhos terem número variável de carbonos, nos 

indivíduos mais novos, e de acordo com os resultados deste trabalho, parece haver uma 

predominância de espécies lipídicas compostas por cadeias hidrocarbonadas mais longas. 

Montoliu et al. e Gonzalez-Covarrubias et al. verificaram também que uma das 

classes lipídicas que sofria alterações com a idade eram os lípidos de glicerol80,83. Estes 

autores reportaram que os níveis de TG de cadeias mais curtas (TG 46:5, TG 47:5) se 

encontravam aumentados em indivíduos centenários e os níveis de TG de cadeias mais 

longas (TG 48:6, TG 52:2 e TG 54:3) se encontravam diminuídos 80. Gonzalez-Covarrubias 

et al. verificaram que os níveis de TG de cadeia longa se encontravam diminuídos nos 

descendentes de nonagenários, sendo que consideraram esta classe lipídica como uma das 

classes que caracteriza o lipidoma da longevidade (em conjunto com níveis elevados de 

éteres de fosfatidilcolina e esfingomielinas e níveis diminuídos da fosfatidiletanolamina 

36:883. Outros autores estudaram alterações com a idade noutra classe lipídica, as 

acilcarnitinas. Num estudo realizado em plasma de ratinhos de diferentes idades, com 
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recurso a LC/MS, Houtkooper et al. e verificaram uma diminuição dos níveis de 

acilcarnitinas de cadeia média e longa e um aumento dos FFA em ratinhos mais velhos116. 

Estes dados são concordantes com os resultados deste estudo, uma vez que as 

diferenças observadas no tamanho das cadeias hidrocarbonadas se podem dever à 

diminuição do tamanho dos FA que constituem os TG ou à diminuição das acilcartininas de 

cadeia média e longa. Os níveis aumentados de TG nos indivíduos mais velhos, associados 

a lipoproteínas, são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de várias doenças 

associadas ao envelhecimento117. Contudo há já um estudo que associou TG com cadeias 

mais longas e insaturadas a uma diminuição do risco de desenvolver DM293.  

Neste estudo verificou-se que os indivíduos mais novos são caracterizados por 

cadeias hidrocarbonadas mais longas, logo podemos supor que apresentam um menor risco 

de virem a ter DM2. Nos indivíduos mais velhos verifica-se o oposto: apesar de à data da 

colheita da amostra não terem a doença, por apresentarem lípidos com cadeias carbonadas 

mais curtas podem acarretar um risco acrescido de desenvolver DM2 a curto ou médio prazo. 

Além disso, sabe-se que TG e outros lípidos com cadeias hidrocarbonadas mais longas e 

polinsaturadas são mais facilmente oxidáveis e que a capacidade enzimática da β-oxidação 

diminui com a idade. Como tal, um aumento de lípidos com cadeias hidrocarbonadas mais 

curtas em indivíduos mais velhos pode significar que estes possuem um processo de β-

oxidação mais eficiente83. Por outro lado, a diminuição dos níveis de acilcarnitinas de cadeia 

média e longa e o aumento dos níveis de FFA traduzem uma desregulação no metabolismo 

dos FA associada à idade. Ao longo do envelhecimento há uma diminuição da entrada e 

fluxo de FA para a mitocôndria através da via da oxidação dos FA118,119, o que leva à 

acumulação de FFA no plasma116. Em suma, os resultados desta região espetral mostram 

claramente que existem alterações no metabolismo dos lípidos com o avançar da idade, 

também já reportadas noutros estudos. É possível que, apesar de se observar uma diminuição 

da entrada dos FA para a mitocôndria no envelhecimento, o processo de β-oxidação que 

existe é, de certa forma, mais eficiente no envelhecimento fisiológico, o que se traduz por 

cadeias hidrocarbonadas mais curtas nos lípidos plasmáticos dos indivíduos mais velhos sem 

algumas das patologias mais comummente associadas ao envelhecimento. 
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Figura 4: A. Correlação entre a idade prevista pelo perfil espetral e a idade real das amostras de 

plasma humano do grupo de indivíduos saudáveis, na região 3000-2800cm-1; B. coeficientes β do 

fator-2 do PLS-R. 

 

     1.2. 1500-900cm-1: 

Para estudar uma possível correlação entre a idade e o perfil espetral na região do 

espetro dos 1500-900cm-1, foi feita uma análise PLS-R. Usando 3 fatores obteve-se uma 

correlação de 0.74 no set de calibração e de 0.61 no set de validação interna. Isto indica uma 

correlação forte entre o perfil espetral nesta região e a idade dos indivíduos (Figura 5A)115, 

com um erro associado à calibração RMSEC=5.81% e um erro associado à validação 

RMSECV=6.9%. Os coeficientes β mostram que os indivíduos mais velhos são 

caracterizados essencialmente pelo pico 1169cm-1 e os indivíduos mais novos são 

caracterizados pelos picos 1336cm-1, 1319cm-1, 1118cm-1, 1025cm-1, 982cm-1 e 928cm-1 

(Figura 5B). 

Também nesta região o FTIR-ATR associado a modelos de análise estatística 

multivariada, nomeadamente PLS-R, demonstrou ser um método eficiente para distinguir 
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amostras de plasma de indivíduos de diferentes idades. No entanto, dada a complexidade 

desta região espetral, onde existem bandas de absorção de praticamente todas as classes de 

biomoléculas, com sobreposição de picos, torna-se difícil identificar individualmente quais 

os compostos associados a esta separação. Esta região é, inclusivamente, utilizada no 

contexto da microbiologia, por exemplo, para identificar diferentes microorganismos, uma 

vez que possuem perfis espetrais únicos nesta região, sendo possível a identificação do 

género e/ou espécie, por comparação dos espetros adquiridos com bases de dados 

existentes120,121. Com os resultados deste trabalho consegue-se perceber que esta região 

apresenta, de facto, uma correlação forte com a idade e é possível, por um lado, identificar 

as alterações do lipidoma com a idade e também prever a idade de uma determinada amostra 

com recurso ao modelo estatístico criado nesta região do espetro, de uma forma simples e 

rápida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: A. Correlação entre a idade prevista pelo perfil espetral e a idade real das amostras de 

plasma humano do grupo de indivíduos saudáveis, na região 1500-900cm-1; B. coeficientes β do 

fator-3 do PLS-R. 

 



 

40 
 

2. Perfil espetroscópico característico de doenças associadas ao 

envelhecimento 

 Outro dos objetivos deste projeto foi estudar alterações no perfil espetroscópico 

lipídico em duas das patologias mais associadas ao envelhecimento (DM e AHT), e 

comparar com o perfil espetroscópico de indivíduos sem estas doenças. Foram analisadas 

por FTIR 147 amostras, escolhidas aleatoriamente do grupo de indivíduos CDR=0 do pcb-

Cohort (resultados não mostrados neste trabalho). Destas 147 amostras, foram selecionados 

grupos de indivíduos com cada uma das 2 patologias referidas, e os respetivos grupos 

controlo, emparelhados quanto à idade e ao sexo (ver Material e Métodos, Tabela 1). A 

análise estatística foi realizada nas regiões 3000-2800cm-1 e 1500-900cm-1. As figuras 6, 11, 

16 e 21 mostram a média dos espetros dos grupos de doentes e controlos, assim como as 

respetivas segundas derivadas nas regiões de interesse. Os picos presentes estão já 

identificados na subsecção 1 desta secção de resultados (páginas 33 e 34).  

 Para cada uma das doenças estudadas e em cada uma das duas regiões espetrais 

analisadas foi efetuada a análise estatística com recurso ao PLS-DA, para se perceber as 

diferenças entre o perfil espetroscópico dos grupos de indivíduos com estas doenças e o 

perfil espetroscópico dos grupos de indivíduos saudáveis, e quais os principais compostos 

biológicos responsáveis por estas diferenças. 

 

2.1. 3000-2800cm-1 

2.1.1. Diabetes Mellitus  

 Em todas as faixas etárias analisadas, o PLS-DA mostrou uma clara discriminação 

entre a maioria das amostras de doentes e controlos (Figuras 7A-10A). No entanto, o perfil 

característico desta separação não foi o mesmo em todas as idades. Para as faixas etárias dos 

50-59 anos, dos 60-69 anos e dos 70-79 anos, os grupos com DM são caraterizados pelos 

picos 2959-2956cm-1, 2925-2919cm-1 e 2851-2849cm-1 (Figuras 7B, 8B e 9B), o que pode 

indicar que, para estas idades, os indivíduos com DM possuem uma maior quantidade de 

lípidos plasmáticos. Nos indivíduos com mais de 80 anos, verifica-se o oposto, isto é, o 

grupo controlo é caracterizado pelos picos 2956cm-1, 2922cm-1 e 2851cm-1 (Figura 10B), 

podendo indicar que o plasma destes indivíduos contém mais lípidos do que o dos indivíduos 

doentes, nesta faixa etária. 
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Sendo uma doença que afeta uma grande percentagem da população, principalmente 

com o avançar da idade, já há diversos estudos que tentam reportar quais as alterações  

lipídicas que acontecem na DM, tal como referido anteriormente70,71. Staniszewska-Slezak 

et al. verificaram que em ratinhos diabéticos há um aumento no conteúdo plasmático de 

TG70. Li et al. descobriram que alguns FFA se encontram em níveis elevados no plasma de 

indivíduos diabéticos71. Estes dados corroboram os nossos resultados uma vez que os 

loadings do PLS-DA, permitem inferir que existe um maior conteúdo de lípidos plasmáticos 

nos indivíduos diabéticos. A acumulação de lípidos no plasma, no contexto da resistência à 

insulina pode ocorrer devido à perda de função do fígado e consequente perturbação no 

metabolismo dos lípidos, no contexto da DM70. Os portadores de DM2 têm como 

característica elevados níveis de FFA circulantes e a desregulação do metabolismo dos 

lípidos71. Níveis elevados de FFA plasmáticos podem contribuir para a hiperinsulinemia e 

para a resistência à insulina. Além disso, a resistência à insulina pode ser estimulada pelo 

aumento de FFA circulantes, que podem inibir o transporte e fosforilação da glucose, 

diminuindo a sua oxidação no músculo, e diminuir a síntese de glicogénio122,123. A exposição 

a longo prazo das células pancreáticas aos FFA pode levar à perturbação da secreção e 

biossíntese de insulina induzida pela glucose, o que pode danificar as células β 

pancreáticas124.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Média dos espetros das amostras de plasma, dos grupos doença/controlo da DM, do pcb-

cohort. B. Ampliação da região 3000-2800cm-1 e C. respetiva 2º derivada. 
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Figura 7: PLS-DA de indivíduos com e sem DM, entre os 50-59 anos, na região 3000-2800cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com DM; vermelho: indivíduos sem DM. 
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Figura 8: PLS-DA de indivíduos com e sem DM, entre os 60-69 anos, na região 3000-2800cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com DM; vermelho: indivíduos sem DM. 
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Figura 9: PLS-DA de indivíduos com e sem DM, entre os 70-79 anos, na região 3000-2800cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com DM; vermelho: indivíduos sem DM. 
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2.1.2. Hipertensão Arterial 

À semelhança do reportado para a DM, também aqui os resultados mostram uma 

clara discriminação entre a maioria das amostras do grupo com AHT e do grupo controlo 

nesta região espetral. Para as faixas etárias dos 50-59 anos e 60-69 anos, os grupos controlo 

são caracterizados pelos picos 2925cm-1 e 2922cm-1, respetivamente (Figuras 12B e 13B), o 

que pode significar que os lípidos plasmáticos de indivíduos sem AHT são constituídos por 

cadeias hidrocarbonadas mais longas. Para a faixa etária dos 70-79 anos, o grupo de 

indivíduos com a doença é caracterizado pelo pico 2956cm-1 e o grupo controlo é 

caracterizado pelo pico 2916cm-1 (Figura 14B), o que pode indicar que os lípidos dos 

indivíduos doentes têm cadeias carbonadas com um menor número de carbonos, enquanto 

os lípidos de indivíduos sem a doença, na mesma faixa etária, são constituídos por cadeias 

mais longas. Nos indivíduos com mais de 80 anos, o grupo de hipertensos é caracterizado 

Figura 10: PLS-DA de indivíduos com e sem DM, com mais de 80 anos, na região 3000-2800cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com DM; vermelho: indivíduos sem DM. 
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pelo pico 2849cm-1 (Figura 15B), o que pode indicar que os lípidos de indivíduos com AHT 

terão cadeias carbonadas mais longas. 

Estudos já publicados nesta área mostram diferenças nos níveis séricos e plasmáticos 

de diferentes classes lipídicas, entre indivíduos normotensos e hipertensos. Graessler et al. 

verificaram que existe uma diminuição dos níveis de éteres de fosfatidiletanolaminas e de 

éteres de fosfatidilcolinas54, enquanto que Hu et al. verificaram um aumento dos níveis de 

fosfatidilcolinas e TG55, em amostras de plasma de homens hipertensos. Spijkers et al. 

demonstraram que existe um aumento dos níveis de algumas ceramidas em amostras de 

plasma de indivíduos hipertensos56. Kulkarni et al. associaram alguns DAG com valores da 

pressão arterial sistólica, diastólica e média elevados e com um maior risco de indivíduos 

inicialmente normotensos virem a desenvolver esta doença57. Lu et al. demonstraram que 

existem níveis mais elevados de alguns FFA no plasma dos ratinhos hipertensos58. Contudo, 

nenhum destes estudos relaciona o tamanho destes lípidos com a presença ou ausência de 

AHT. Apesar de não conseguirmos concluir se existem níveis mais elevados de FFA no 

plasma de indivíduos hipertensos, é de salientar que estes parecem ter um papel importante 

no desenvolvimento de AHT, no contexto do síndrome metabólico58,125. Tal como referido 

anteriormente, o aumento dos níveis dos FFA plasmáticos induz o aumento da resistência à 

insulina, o aumento da secreção de insulina pelo pâncreas e a diminuição da metabolização 

da insulina pelo fígado, o que provoca um aumento dos níveis de insulina circulante 

(hiperinsulinemia). Em situações normais, a insulina é um vasodilatador, uma vez que 

estimula a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais e está envolvida na reabsorção 

de sódio ao nível renal. No entanto, quando existe resistência à insulina, esta hormona 

estimula o sistema nervoso simpático e provoca vasoconstrição e aumento do débito 

cardíaco, mantendo o seu papel na reabsorção de sódio, o que pode provocar AHT. Além 

disso, os FFA induzem um estado pró-inflamatório que aumenta a resistência à insulina e a 

lipólise no tecido adiposo, o que leva à libertação de ainda mais FFA dos adipócitos42. 

Assim seria relevante tentar perceber de que forma o comprimento das cadeias dos 

lípidos circulantes pode estar envolvido na patogénese, progressão ou prognóstico da AHT.  
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Figura 11: Média dos espetros das amostras de plasma, dos grupos doença/controlo da AHT, do 

pcb-cohort. B. Ampliação da região 3000-2800cm-1 e C. respetiva 2º derivada. 
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Figura 12: PLS-DA de indivíduos com e sem AHT, entre os 50-59 anos, na região 3000-2800cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com AHT; vermelho: indivíduos sem AHT. 
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Figura 13: PLS-DA de indivíduos com e sem AHT, entre os 60-69 anos, na região 3000-2800cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 2 (B). Azul: indivíduos com AHT; vermelho: indivíduos sem AHT. 
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Figura 14: PLS-DA de indivíduos com e sem AHT, entre os 70-79 anos, na região 3000-2800cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com AHT; vermelho: indivíduos sem AHT. 
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2.2. 1500-900cm-1 

2.2.1. Diabetes Mellitus 

Também nesta região espetral, o PLS-DA mostrou-se eficaz em discriminar a maioria 

das amostras com e sem DM (Figuras 17A-20A). Apesar da complexidade desta região 

espetral, já discutida anteriormente, foi possível fazer a correspondência de alguns dos picos 

característicos das amostras com a biomolécula a que estão associados. Assim, na faixa etária 

dos 50-59 anos, os picos que caracterizam o grupo de indivíduos com DM são: o 1466cm-1, 

o 1450cm-1 e o 1172cm-1, o que pode ser um indicador que o plasma destes indivíduos tem 

um maior teor de lípidos e proteínas. Já os picos que caracterizam o grupo de indivíduos 

controlo são: o 1033 cm-1e o 985cm-1, o que pode indicar um maior teor de grupos CH2OH 

dos carboidratos e de grupos fosfato (PO4
2-) dos ácidos nucleicos (Figura 17B). Na faixa 

Figura 15: PLS-DA de indivíduos com e sem AHT, com mais de 80 anos, na região 3000-2800cm-

1: scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com AHT; vermelho: indivíduos sem AHT.
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etária dos 60-69 anos, o grupo de indivíduos com a doença é caracterizado pelos picos 

1336cm-1, 1322cm-1 e 1172cm-1, associados ao colagénio e a ligações éster dos lípidos. Já o 

grupo de indivíduos controlo é caracterizado pelos picos a 1079cm-1, 1036cm-1 e 988cm-1, 

associados a fosfolípidos, grupos CH2OH dos carboidratos e de grupos fosfato (PO4
2-) dos 

ácidos nucleicos (Figura 18B). Na faixa etária dos 70-79 anos, os picos que caracterizam o 

grupo com DM são: o 1469cm-1, o 1396cm-1, o 1336cm-1, o 1169cm-1 e o 982cm-1, 

associados a lípidos, colagénio e ácidos nucleicos. O grupo controlo é, nesta faixa etária, 

caracterizado pelos picos 1073cm-1 e 1036cm-1, associados a fosfolípidos e carboidratos 

(Figura 19B). No grupo de indivíduos com mais de 80 anos, os picos que caracterizam os 

indivíduos diabéticos são: o 1399cm-1, o 1339cm-1, o 1118cm-1, o 1033cm-1 e o 985cm-1 

(colagénio, ácidos nucleicos e carboidratos). Já o grupo controlo é caraterizado pelos picos 

1466cm-1, 1237cm-1 e 1166cm-1, associados a lípidos e/ou fosfolípidos (Figura 20B).  

No que respeita aos picos associados a compostos lipídicos, os resultados desta região 

espetral confirmam os resultados obtidos na região 3000-2800cm-1, uma vez que os não 

diabéticos com mais de 80 anos parecem possuir mais lípidos/e ou fosfolípidos plasmáticos. 

De uma forma geral, nas outras faixas etárias, os diabéticos parecem ter uma maior 

quantidade de lípidos plasmáticos, enquanto os não diabéticos parecem ter uma maior 

quantidade de fosfolípidos no plasma. Estes resultados estão de acordo com aquilo que está 

já reportado para esta patologia72,73. Suhre et al. descobriram que vários fosfolípidos, como 

as fosfatidilcolinas, lisofosfatidilcolinas e fosfatidilcolinas com cadeias de FA 

polinsaturadas se encontravam em níveis diminuídos e que apenas as fosfatidiletanoaminas 

se encontravam em níveis aumentados em indivíduos diabéticos do sexo masculino72. Gall 

et al. verificaram que existe uma diminuição da concentração de lisofosfatidilcolinas com o 

aumento da resistência à insulina e a diminuição da tolerância à glucose, em indivíduos não 

diabéticos, mas com diferentes níveis de sensibilidade à insulina e intolerância à glucose73. 

Neste estudo verificou-se também um aumento do teor de ligações éster no plasma 

dos indivíduos diabéticos, à exceção do grupo de indivíduos com mais de 80 anos, em que 

se verifica que parece existir um maior conteúdo de ligações éster nos indivíduos não 

diabéticos. Mais uma vez, esta informação está de acordo com os resultados encontrados na 

literatura e neste trabalho, na região 3000-2800cm-1, analisada na subsecção anterior. Nos 

TG, os FA ligam-se ao glicerol através de ligações éster. Os resultados deste trabalho 

mostram que parece existir um maior teor de lípidos no plasma de indivíduos diabéticos e, 



 

53 
 

de acordo com estudos já publicados este aumento deve-se essencialmente ao aumento do 

conteúdo de TG e FFA70,71. No caso do no grupo de indivíduos com mais de 80 anos, os não 

diabéticos parecem ter menores quantidades de lípidos plasmáticos e, consequentemente, 

também parecem ter um menor conteúdo de ligações éster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Média dos espetros das amostras de plasma, dos grupos doença/controlo da DM, do pcb-

cohort. B. Amplificação da região 1500-900cm-1 e C. respetiva 2º derivada. 
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Figura 17: PLS-DA de indivíduos com e sem DM, entre os 50-59 anos, na região 1500-900cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com DM; vermelho: indivíduos sem DM. 
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Figura 18: PLS-DA de indivíduos com e sem DM, entre os 60-69 anos, na região 1500-900cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com DM; vermelho: indivíduos sem DM. 
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Figura 19: PLS-DA de indivíduos com e sem DM, entre os 70-79 anos, na região 1500-900cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com DM; vermelho: indivíduos sem DM. 
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2.2.2. Hipertensão Arterial 

Para esta região espetral, de acordo com os resultados do PLS-DA, na faixa etária dos 

50-59 anos, o grupo de indivíduos sem AHT é caracterizado pelos picos 1466cm-1, 1450cm-

1, 1342cm-1, 1314cm-1, 1231cm-1, 1073cm-1, 1033cm-1, 991cm-1 e 926cm-1, associados a 

lípidos e/ou fosfolípidos, colagénio, ácidos nucleicos e carboidratos (Figura 22B). Na faixa 

etária dos 60-69 anos, o grupo de indivíduos hipertensos é caracterizado pelos picos 1455cm-

1, 1314cm-1 e 1240cm-1, o que pode indicar que o plasma destes indivíduos possui uma maior 

quantidade de lípidos e/ou fosfolípidos. Já o grupo de indivíduos normotensos é 

caracterizado pelos picos 1342cm-1 e 988cm-1, característicos do colagénio e ácidos 

nucleicos (Figura 23B). Na faixa etária dos 70-79 anos, os picos que caracterizam o grupo 

de indivíduos com AHT são: o 1466cm-1, o 1336cm-1, o 1319cm-1 e o 982cm-1 (lípidos, 

Figura 20: PLS-DA de indivíduos com e sem DM, com mais de 80 anos, na região 1500-900cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 2 (B). Azul: indivíduos com DM; vermelho: indivíduos sem DM. 
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colagénio e ácidos nucleicos). Já o grupo controlo é caracterizado pelos picos a 1070cm-1 e 

1033cm-1, associados a fosfolípidos e carboidratos (Figura 24B). Por fim, nos indivíduos 

com mais de 80 anos, o grupo de hipertensos é caracterizado pelo pico a 1308cm-1, associado 

ao grupo amida III das proteínas e o grupo de indivíduos normotensos é caracterizado pelos 

picos a 1407cm-1, 1339cm-1, 1030cm-1 e 985cm-1 (colagénio, ácidos nucleicos e 

carboidratos) (Figura 25B). 

A análise desta região do espetro permitiu discriminar a maioria das amostras nos 

grupos controlo/AHT como observado nas figuras 22A-25A. No entanto, o perfil associado 

a esta separação não permitiu completar os resultados anteriores, da região 3000-2800cm-1, 

uma vez que não parece haver nenhum padrão aparente nos níveis de lípidos e fosfolípidos 

entre os grupos controlo/doença e as diferentes faixas etárias estudadas. Veja-se, por 

exemplo, que na faixa etária dos 50-59 anos, parece haver uma maior quantidade de lípidos 

e fosfolípidos plasmáticos nos indivíduos normotensos e na faixa etária dos 60-69 anos 

parece haver uma maior quantidade de lípidos e fosfolípidos plasmáticos nos indivíduos 

hipertensos. Como referido anteriormente, os estudos já publicados indicam que os níveis 

de diferentes espécies de lípidos e fosfolípidos podem variar de forma diferente nos 

indivíduos hipertensos, sendo que algumas podem aumentar e outras diminuir54–57,72, o que 

pode explicar a falta de um padrão consistente entre amostras AHT e controlo de diferentes 

idades, como se verificou neste trabalho. Esta variabilidade na quantidade de lípidos e 

fosfolípidos já reportada na literatura, pode ser o fator que está a impedir que seja possível 

observar um padrão específico na variação destas biomoléculas nos espetros, uma vez que 

por FTIR apenas conseguimos retirar informação sobre grupos funcionais. Sabe-se que a 

desregulação das vias de sinalização em que os lípidos estão envolvidos pode levar a diversas 

patologias, incluindo a AHT126. Além disso, está descrito que a acumulação de espécies de 

TG pode induzir a lipotoxicidade, no contexto da AHT127. No entanto, é de realçar a 

capacidade do FTIR em distinguir claramente as amostras controlo e AHT nesta região do 

espetro, aparecendo como um método promissor para screening desta patologia, que vale a 

pena ser explorado. 

Um aspeto importante a ter em conta na análise destes resultados é que a AHT pode 

ser primária (idiopática, sem causa conhecida) ou secundária (consequência de outras 

patologias)49. Na caracterização das amostras utilizadas neste trabalho apenas temos a 

informação de que os indivíduos são hipertensos, mas não há informação sobre a etiologia 
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da doença. Este é um fator de confusão importante, uma vez que o metaboloma da AHT 

primária e secundária podem ser diferentes (no caso da AHT secundária, o metaboloma pode 

ser o característico da doença inerente que está a provocar o aumento da pressão sanguínea), 

e isso pode mascarar o perfil metabólico da AHT primária (que está mais associada ao 

envelhecimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Média dos espetros das amostras de plasma, dos grupos doença/controlo da AHT, do 

pcb-cohort. B. Ampliação da região 1500-900cm-1 e C. respetiva 2º derivada. 
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Figura 22: PLS-DA de indivíduos com e sem AHT, entre os 50-59 anos, na região 1500-900cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com AHT; vermelho: indivíduos sem AHT. 
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Figura 23: PLS-DA de indivíduos com e sem AHT, entre os 60-69 anos, na região 1500-900cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com AHT; vermelho: indivíduos sem AHT. 
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Figura 24: PLS-DA de indivíduos com e sem AHT, entre os 70-79 anos, na região 1500-900cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com AHT; vermelho: indivíduos sem AHT. 
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3. Ratio CH2/CH3: Elongamento das cadeias lipídicas  

 Com o objetivo de perceber se existem diferenças no tamanho das cadeias 

hidrocarbonadas dos FA ao longo do envelhecimento e entre os grupos doença/controlo para 

a DM e AHT, foi calculado o ratio entre as intensidades dos picos associados aos grupos 

CH2 e CH3 (ratio CH2/CH3). Este ratio foi calculado a partir da intensidade dos picos 

2925cm-1 e 2958cm-1, da segunda-derivada. Os resultados mostram que ao longo do 

envelhecimento se verificam diferenças estatisticamente significativas no tamanho das 

cadeias hidrocarbonadas dos lípidos (Figura 26). Verificamos que existe um aumento do 

ratio da faixa etária dos 50-54 anos para os 55-59 anos, mas existe uma diminuição entre os 

55-59 anos e o grupo com mais de 70 anos. Isto pode significar que que existe uma tendência 

para a diminuição do tamanho das cadeias hidrocarbonadas com o avançar da idade, sendo 

Figura 25: PLS-DA de indivíduos com e sem AHT, com mais de 80 anos, na região 1500-900cm-1: 

scores (A) e loadings do fator 1 (B). Azul: indivíduos com AHT; vermelho: indivíduos sem AHT. 
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que os indivíduos mais novos (à exceção dos indivíduos entre os 50-54 anos) parecem ter 

lípidos plasmáticos constituídos por cadeias hidrocarbonadas mais longas, enquanto que os 

indivíduos mais velhos parecem ter lípidos plasmáticos constituídos por cadeias 

hidrocarbonadas mais curtas, corroborando os resultados da análise multivariada (subsecção 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No caso da DM, os resultados mostram que as diferenças no tamanho das cadeias 

hidrocarbonadas entre o grupo de diabéticos e o grupo controlo são estatisticamente 

significativas para todas as faixas etárias estudadas (Figura 27). Nas faixas etárias dos 50-59 

anos, 60-69 anos e 70-79 anos, verifica-se que o ratio CH2/CH3 se encontra diminuído nos 

grupos de indivíduos com a doença comparativamente com os grupos controlo (Figura 27A, 

C e E), o que pode indicar que os lípidos plasmáticos dos diabéticos são constituídos por 

cadeias hidrocarbonadas mais curtas, comparativamente com os lípidos plasmáticos dos 

indivíduos sem a doença. O padrão verificado até aqui é revertido no grupo de diabéticos 

com mais de 80 anos, que parece ter lípidos de cadeia mais longa do que os controlos (Figura 

27G). 

 Os estudos já publicados não são consensuais quanto à relação entre o tamanho das 

cadeias lipídicas e a DM. Suhre et al. verificaram que  os FA de cadeia média se encontravam 

em níveis mais baixos em indivíduos com DM2, enquanto que os FA de cadeia longa se 

Figura 26: Ratio CH2/CH3 nos indivíduos saudáveis, para as quatro faixas etárias em estudo (50-54 

anos, 55-59 anos, 60 -69 anos e com mais de 70 anos). *p≤0.05. A.U.: unidades arbitrárias. 
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encontravam em níveis mais elevados72. Staniszewska-Slezak et al. calcularam o mesmo 

ratio usado neste trabalho e compararam o seu valor entre os ratinhos com e sem DM2, 

verificando que o ratio se encontrava aumentado nos ratinhos diabéticos comparativamente 

com os ratinhos não diabéticos, ou seja, que as cadeias hidrocarbonadas dos ratinhos 

diabéticos eram mais longas70. Em oposição, outros estudos mostram uma relação inversa. 

Rhee et al., com recurso a LC/MS, realizaram um estudo longitudinal, onde analisaram 

amostras de plasma em dois momentos diferentes: inicialmente nenhum dos indivíduos tinha 

DM2 e passados 12 anos alguns deles desenvolveram a doença. Os autores concluíram que 

os lípidos com menor número de carbonos e menor conteúdo de duplas ligações (saturados 

ou monoinsaturados) estavam associados a um maior risco de vir a desenvolver DM2, 

enquanto lípidos com maior número de carbonos e maior conteúdo de duplas ligações 

(polinsaturados) estavam associados a um menor risco. Este padrão mostrou-se mais 

significativo para os TG, mas também foi visível noutros lípidos, como lisofosfatidilcolinas, 

fosfatidilcolinas e lisofosfatidiletanolaminas93. Apesar de não haver um consenso entre a 

comunidade científica neste âmbito, o cálculo deste ratio neste trabalho permitiu completar 

os resultados anteriores da análise multivariada em todas as faixas etárias (ver subsecção 

2.1.1). As curvas ROC efetuadas para este ratio mostram-nos o poder discriminatório do 

mesmo no diagnóstico da DM (Figura 27B, D, F e H). As áreas sobre as curvas para as faixas 

etárias dos 50-59 anos, 60-69 anos, 70-79 anos e com mais de 80 anos são, respetivamente: 

0.73 (p=0.04), 0.86 (p=0.04), 0.68 (p=0.04) e 0.73 (p=0.03). 

 No caso da AHT não se verificaram diferenças significativas neste ratio indicativo 

do tamanho das cadeias lipídicas (Figura 28), e por isso não acrescentam valor aos resultados 

já apresentados da análise por PLS-DA. Como referido anteriormente, não encontramos 

nenhuma referência na literatura que relacione diretamente o comprimento das cadeias 

carbonadas dos lípidos plasmáticos com a presença ou ausência de AHT. 
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Figura 27: Ratio CH2/CH3 nos grupos doença/controlo da DM, para as quatro faixas etárias em 

estudo (50-59 anos (A), 60-69 anos (C), 70-79 anos (E) ≥80 anos (G)) e respetivas curvas ROC (B, 

D, F e H). *:p≤0.05. A.U.: unidades arbitrárias. A.U.C.: Área sob a curva. 
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Figura 28: Ratio CH2/CH3 nos grupos doença/controlo da AHT, para as quatro faixas etárias em 

estudo (50-59 anos (A), 60-69 anos (B), 70-79 anos (C) e com mais de 80 anos (D)). A.U.: unidades 

arbitrárias. 
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D. Conclusões, limitações e perspetivas futuras 
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              Com o envelhecimento existem perturbações das vias metabólicas das principais 

biomoléculas nos organismos. Contudo no envelhecimento fisiológico essas perturbações 

não são tão pronunciadas como no envelhecimento patológico, especialmente no que diz 

respeito ao metabolismo dos lípidos e FA. 

Este trabalho mostrou que a Espetroscopia de IR, neste caso FTIR-ATR, acoplada a 

métodos de quimiometria como o PLS, é uma ferramenta válida e útil para traçar a assinatura 

metabólica associada aos compostos lipídicos em amostras de plasma humano. Através desta 

técnica foi possível perceber que a assinatura lipídica plasmática varia ao longo do 

envelhecimento.  Os resultados permitiram traçar um perfil espetroscópico lipídico 

associado à idade: ao longo do envelhecimento há um aumento dos níveis plasmáticos de 

lípidos constituídos por FA mais curtos, assim como um aumento do conteúdo de ligações 

éster nos lípidos. Esta técnica de metabolómica também permitiu perceber que o perfil 

lipídico de amostras de plasma de indivíduos com e sem duas das doenças mais associadas 

ao envelhecimento patológico (a DM e a AHT) é claramente diferente de indivíduos sem a 

doença. Foi possível perceber que na DM parece haver uma maior quantidade de lípidos 

plasmáticos (TG e FFA) e ligações éster lipídicas. Já na AHT, o perfil espetroscópico 

lipídico de indivíduos normotensos é caracterizado por uma maior quantidade de lípidos 

plasmáticos constituídos por FA mais longos. 

Em suma, este trabalho permitiu perceber que o FTIR-ATR é uma boa ferramenta de 

screening inicial para a investigação de possíveis biomarcadores lipídicos do 

envelhecimento fisiológico e patológico, antes da utilização de técnicas de metabolómica 

mais caras, lentas e que requerem uma maior preparação das amostras (como o NMR e a 

MS). Concluímos também que o plasma constitui uma amostra biológica eficiente para 

estudar o lipidoma e possíveis biomarcadores, sem necessidade de preparação prévia, no 

caso da análise por FTIR.  

Apesar dos resultados promissores deste estudo, este trabalho teve algumas 

limitações. A principal limitação deve-se ao cohort utilizado, que não contempla amostras 

de plasma de indivíduos mais novos, tendo apenas amostras com idades compreendidas entre 

os 50 e os 93 anos. Outra limitação importante do estudo é o facto de não termos 

conhecimento das características antropométricas (por exemplo o Índice de Massa Corporal) 

e estilo de vida (por exemplo, alimentação, tabagismo, sedentarismo) dos dadores, que 

podem ser possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. O metaboloma é o 
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reflexo de todos os processos endógenos, que podem ser perturbados e alterados por 

diferentes fatores exógenos, como a alimentação. Desta forma, não sabemos até que ponto 

os nossos resultados refletem exclusivamente o comportamento dos processos metabólicos 

do organismo ou se estão a ser afetados por outros fatores externos ao corpo. 

De futuro, seria importante incluir num trabalho semelhante amostras de plasma de 

dadores mais novos (por exemplo, a partir dos 20 anos) e traçar o perfil lipídico a partir 

destas idades mais jovens, para perceber de que forma as vias metabólicas dos lípidos sofrem 

alterações logo desde o início da idade adulta. Também era importante completar este estudo 

e analisar as mesmas amostras de plasma utilizadas através de outras técnicas de 

metabolómica (NMR e MS), para perceber quais são as classes e espécies que são 

responsáveis pelas alterações no perfil lipídico observado neste estudo. 
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