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RESUMO 
 
 
BARBOSA, B.F.F. Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade e 
antigenotoxicidade do fruto da palmeira juçara (Euterpe edulis Martius) em 
ratos Wistar. 2014. 73 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2014. 

 
A produção do fruto do palmiteiro juçara tem sido bastante estimulada na região da 
Mata Atlântica. Este fruto possui elevados teores de compostos bioativos, como 
antocianinas e outros compostos fenólicos. Devido ao recente estímulo ao consumo 
deste fruto e ao impacto de compostos bioativos da dieta sobre a estabilidade 
genômica, os objetivos deste trabalho foram investigar os efeitos citotóxico, 
genotóxico e antigenotóxico da polpa do fruto da juçara em ratos Wistar, usando o 
teste do micronúcleo e o ensaio do cometa. Ratos Wistar machos receberam por 
gavagem água ou a polpa liofilizada do fruto da juçara reidratada com água (125, 
250 ou 500 mg/kg p.c) durante 14 dias. No último dia de tratamento (14º dia), salina 
(NaCl, 0,9 %) ou metil-metanosulfonato (MMS, 40 mg/kg p.c.) foram administrados 
por via intraperitoneal, 24 horas antes da eutanásia. Foram coletados fígado e rins 
para a análise de glutationa reduzida (GSH), catalase (CAT), substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico (TBARS) e para a realização do ensaio do cometa. Medula 
óssea e sangue periférico foram usados para o teste do micronúcleo. Os resultados 
mostraram que o tratamento com todas as doses da polpa do fruto da juçara não 
alterou os parâmetros de estresse oxidativo avaliados em rins e fígado de ratos 
Wistar. Além disso, não foi constatado efeito genotóxico nestes órgãos, nas três 
doses testadas da polpa do fruto da juçara. Em todas as doses avaliadas, a polpa do 
fruto da juçara não apresentou efeito mutagênico nem citotóxico em células da 
medula óssea e do sangue periférico de ratos Wistar. Por outro lado, a polpa do fruto 
do palmiteiro juçara apresentou efeito antigenotóxico frente aos danos induzidos 
pelo MMS em células hepáticas nas doses de 125 e 500 mg/kg p.c. A polpa deste 
fruto, nestas mesmas doses, também apresentou efeito antimutagênico em células 
do sangue periférico de ratos Wistar. A polpa liofilizada do fruto da juçara apresentou 
alta concentração de antocianinas, sendo majoritárias a cianidina-3-glicosídeo e 
cianidina-3-rutinosídeo. A presença destes compostos bioativos neste fruto pode 
estar relacionada aos efeitos protetores frente aos danos induzidos pelo MMS, 
verificados neste presente estudo. Como conclusão, o consumo da polpa do fruto do 
palmiteiro juçara, nas doses avaliadas, não induziu genotoxicidade e 
mutagenicidade em ratos Wistar. Além disso, a administração da polpa do fruto da 
juçara em associação com o MMS reduziu a genotoxicidade e mutagenicidade 
induzidas por este agente indutor de danos ao DNA. 

 
Palavras-chave: Euterpe edulis Martius; juçara; antocianinas; mutagênese; metil-
metanosulfonato 
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ABSTRACT 
 
 

BARBOSA, B.F.F.  Cytotoxicity, genotoxicity and antigenotoxicity evaluation of 
juçara palm fruit (Euterpe edulis Martius) in Wistar rats. 2014. 73 f. Dissertation 
(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
Juçara palm fruit’s production has been intensely promoted in the Atlantic Forest 
region. This fruit has high content of bioactive compounds, including anthocyanins 
and other phenolic compounds. Due to the recent stimulus to the consumption of this 
fruit and the impact of dietary bioactive compounds on the genomic stability, this 
study aimed to evaluate the cytotoxic, genotoxic and antigenotoxic effects of juçara 
fruit pulp in Wistar rats, using the comet assay and the micronucleus test. Male 
Wistar rats received water or lyophilized juçara fruit pulp rehydrated with water (125, 
250 or 500 mg/kg b.w.) by gavage for 14 days. On the last day of treatment (day 
14th), saline (NaCl, 0,9 %) or methyl methanesulfonate (MMS, 40 mg/kg b.w.) were 
administered intraperitoneally 24 hours before euthanasia. Liver and kidneys were 
collected for analysis of reduced glutathione (GSH), catalase (CAT), thiobarbituric 
acid reactive substances (TBARS) and to perform the comet assay. Bone marrow 
and peripheral blood were used for the micronucleus test. Results showed that 
treatment with all doses of juçara fruit pulp did not alter the oxidative stress 
parameters evaluated in kidneys and liver of Wistar rats. Furthermore, no genotoxic 
effects were observed in these organs, at all doses evaluated. At all tested doses, 
juçara fruit pulp also showed no mutagenic or cytotoxic effects on cells of bone 
marrow and peripheral blood of rats. On the other hand, juçara fruit pulp showed 
antigenotoxic effect at doses of 125 and 500 mg/kg b.w. against MMS-induced DNA 
damage in liver cells. At these same doses, juçara fruit pulp also exhibited 
antimutagenic effect on peripheral blood cells of Wistar rats. Juçara fruit pulp 
exhibited a high concentration of anthocyanins, with cyanidin-3-glucoside and 
cyanidin-3-rutinoside as major compounds. These bioactive compounds present in 
this fruit may be related to the protective effects against MMS-induced DNA damage, 
demonstrated in the present study. In conclusion,juçara palm fruit’s consumption, at 
tested doses, did not induce genotoxicity and mutagenicity in Wistar rats. 
Furthermore, juçara fruit pulp associated with MMS, a DNA-damaging agent, 
decreased the genotoxicity and mutagenicity induced by this DNA-damaging agent. 
 
Keywords: Euterpe edulis Martius; juçara; anthocyanins; mutagenesis; methyl-
methanesulfonate 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Alimentos funcionais 

 

A promoção da saúde abrange um conjunto de medidas destinadas a gerar 

um impacto favorável na qualidade de vida da população (BRASIL, 2007). 

Desenvolvida pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Promoção da Saúde 

contempla a alimentação saudável como um elemento importante na melhoria da 

saúde e na segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2010). A inserção de um 

padrão alimentar adequado contribui para a prevenção e controle das doenças 

crônicas não-transmissíveis e, também, doenças nutricionais e infecciosas (BRASIL, 

2005). Alguns alimentos vêm ganhando importância neste aspecto, pois ao serem 

inseridos na dieta, não só desempenham a função meramente nutritiva, mas 

também produzem efeitos benéficos à saúde. Estes alimentos são ditos funcionais e 

suas propriedades se devem à presença de compostos bioativos (SANG, 2014). 

Estudos epidemiológicos e ensaios clínicos randomizados têm confirmado ou, 

pelo menos, sugerido uma série de efeitos positivos na saúde relacionados ao 

consumo de alimentos funcionais tais como diminuição do risco de câncer e doenças 

cardiovasculares, redução dos sintomas da menopausa, atividades antiinflamatórias, 

antimicrobianas e efeitos antiobesidade (SIRTORI et al., 2009; AL-SHERAJI et al., 

2013; ZENG et al., 2013). O consumo de frutas, legumes e hortaliças tem sido 

recomendado, pois podem prevenir doenças degenerativas e o risco de câncer por 

conterem compostos bioativos com ação antioxidante e sequestrante de radicais 

livres (RAMASSAMY, 2006; LAKO et al., 2007; GONZÁLEZ-VALLINAS et al., 2013). 

Outros estudos epidemiológicos têm demonstrado que habitantes de países 

Mediterrâneos têm maior expectativa de vida e um menor risco de apresentar 

doenças crônicas incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e câncer (LA 

VECCHIA, 2004; PELUCCHI et al., 2009; SALAS-SALVADÓ et al., 2011; ESTRUCH 

et al., 2013). Tal fato se deve à presença de compostos bioativos como polifenóis, 

flavonoides, fitoesteróis, ácidos graxos poliinsaturados, isoflavonas, carotenos e 

fibras encontrados em frutas, legumes e vegetais abundantes na dieta destes países  

(ORTEGA, 2006). 

Estudos recentes têm relatado a presença de compostos fenólicos, com 

comprovada atividade antioxidante, em frutos nativos de diferentes biomas 
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brasileiros. Como exemplos: o piquiá (Caryocar villosum) e o jambolão (Syzygium 

cumini), frutos da região Amazônica ricos em carotenoides e antocianinas, 

respectivamente (DE BRITO et al., 2007; ALMEIDA et al., 2012; CHISTÉ et al., 

2012); o araticum (Annona coriacea), nativo do cerrado, que apresenta altos teores 

de ácido ascórbico e compostos fenólicos (DE SOUZA et al., 2012) e a pitanga 

(Eugenia uniflora), fruto nativo da Mata Atlântica que apresenta compostos fenólicos 

e carotenoides em sua composição (BAGETTI et al., 2011). 

 

1.2 Euterpe edulis Martius 
 

 

A Mata Atlântica concentra um grande número de espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção e, apesar da sua grande extensão territorial exibe, 

atualmente, menos de 8 % da sua cobertura florestal original (LAGOS; MULLER, 

2007). A destruição da Mata Atlântica vem ocorrendo devido à intensa exploração de 

seus recursos naturais bem como à atividade agropecuária e ao desmatamento 

decorrente da implantação de projetos de infraestrutura (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 

2005). 

Pertencente à família Arecaceae, a juçara ou içara (Euterpe edulis) é uma 

palmeira monocaule, de copa globosa, estipe reto e que pode chegar a até 25 

metros de altura (LORENZI et al., 2004). Nativa da Mata Atlântica, esta palmeira 

produz um palmito que possui excelente qualidade comercial e a intensa exploração 

extrativista do mesmo, tem levado ao gradativo esgotamento da espécie nas 

reservas naturais (SILVA; BARRETO; SERÔDIO, 2004).  

Considerada espécie-chave no seu ecossistema, a extinção do palmiteiro 

juçara pode trazer prejuízos ecológicos que podem afetar a fauna e flora local (DOS 

REIS et al., 2000). Como não há rebrota após a extração do palmito (TSUKAMOTO 

et al., 2001), uma das principais estratégias adotadas para a manutenção da espécie 

é a exploração dos seus frutos (PALUDO; SILVA; REIS, 2012). Programas de 

incentivo à produção do fruto da juçara têm sido conduzidos em comunidades locais 

a fim de se agregar recursos financeiros e garantir a preservação da espécie e da 

Mata Atlântica (IPEMA, 2010). 

O fruto da juçara apresenta, em média, 14 mm de diâmetro e, quando bem 

maduro, apresenta coloração que varia de violeta a azul escuro (figura 1 –A) (FLEIG; 

RIGO, 1998; RIBEIRO; MENDES; PEREIRA, 2011). A polpa (figura 1 – B) produzida 
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a partir do fruto vem sendo extensamente utilizada na culinária local e é considerada 

pela população como sendo “mais doce que a polpa do açaí” – fruto de outra 

espécie do gênero Euterpe (SILVA; BARRETO; SERÔDIO, 2004). 

 

 

Figura 1 - Fruto (A) e polpa comercializada (B) do palmiteiro-juçara. Fonte: Acervo pessoal. 
Laboratório de Nutrigenômica / FCFRP-USP. 

 

Em trabalho realizado por De Brito et al. (2007),  o teor de antocianinas totais 

encontrado no fruto da juçara (2956 mg/ 100 g de massa seca) foi muito superior ao 

de outras frutas tropicais, tais como a acerola roxinha, o guajiru e o jambolão  

(respectivamente, 261, 958 e 771 mg/ 100 g de massa seca). Em estudo mais 

recente, Inácio et al. (2013) verificaram que o teor total de antocianinas 

monoméricas encontrado no fruto da juçara (36,9 g/kg) foi, também, muito superior 

ao do açaí (3,3 g/kg). 

Outros estudos também realizaram a caracterização fitoquímica do fruto de E. 

edulis, como em trabalho realizado por Borges et al. (2011),  onde foram 

identificados compostos fenólicos, incluindo ácido ferúlico, salicílico, gálico, 

hidroxibenzóico, p-cumarínico, catequinas, epicatequinas e quercetina, além de um 

elevado teor de antocianinas (409,85 ± 2,33 mg/100g fruto fresco). Além disso, 

foram identificadas por De Brito et al. (2007), como sendo compostos antociânicos 

majoritários no fruto da juçara: a cianidina-3-glucosídeo (1358 mg/100 g de massa 

seca) e a cianidina-3-rutinosídeo (1565 mg/100 g de massa seca). Bicudo, Ribani e 

Beta (2014) constataram, também, a predominância da cianidina-3-glucosídeo e a 

cianidina-3-rutinosídeo no fruto da juçara, em diferentes estágios de maturação do 

mesmo. 
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1.3 Antocianinas 

 

As antocianinas são flavonoides formados pelo metabolismo dos 

fenilpropanoides, que são compostos orgânicos derivados da fenilalanina. As 

antocianinas são pigmentos hidrossolúveis que colorem, em azul, vermelho ou 

violeta, frutos e flores de diversas plantas (GLOVER; MARTIN, 2012). Na natureza, 

estes flavonoides são encontrados, principalmente, na forma de heterosídeos. A 

posição e o número de substituintes hidroxil e metoxil, em sua estrutura molecular 

(Figura 3), podem dar origem a dezenas de diferentes antocianidinas, dentre as 

quais, seis são, comumente, encontradas em frutos e vegetais (PASCUAL-TERESA; 

SANCHEZ-BALLESTA, 2008). 

 

 

 

 
Figura 2 - Estrutura química das antocianidinas. Adaptado de HOU et al. (2004). 

 

A estrutura fenólica das antocianinas confere a estes compostos, a atividade 

sequestradora de radicais livres, como os radicais superóxido (O2
-) e peroxinitrito 

(ONOO-) (RAHMAN et al., 2006). A remoção efetiva de outras espécies reativas de 

oxigênio (ERO), tais como o radical hidroxil (OH-), radical peróxido (ROO-), o 

oxigênio singlete (1O2) e o peróxido de hidrogênio (H2O2), caracteriza, também, a 

intensa atividade antioxidante atribuída às antocianinas que é comparável à 

atividades de outros antioxidantes, como o ácido ascórbico, α-tocoferol, β-caroteno, 

ácido clorogênio e glutationa (WANG; JIAO, 2000). 

Segundo Wang e Stoner (2008), a atividade anticarcinogênica das 

antocianinas está, primariamente, relacionada à sua capacidade de sequestrar ERO. 

Ainda, de acordo com estes autores, este efeito produzido pelas antocianinas, pode 

estar relacionado ao estímulo da expressão de enzimas de detoxificação de fase II 

do metabolismo, aumento da capacidade antioxidante das células, redução da 

R1 R2 Antocianidina 

OH OH Delfinidina 

OCH3 OH Petunidina 

OH H Cianidina 

H H Pelargonidina 

OCH3 H Peonidina 

OCH3 OCH3 Malvidina 
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formação de adutos oxidativos no DNA, diminuição da peroxidação lipídica e 

redução da proliferação celular pela modulação das vias de transdução de sinais. 

Alguns estudos têm descrito a relação entre a atividade antioxidante de diferentes 

derivados antociânicos com a produção de efeitos antigenotóxicos (DEVI; KUMAR; 

DAS, 2012; DEL BO' et al., 2013; SARKAR et al., 2014).  

Estudos epidemiológicos têm atribuído uma relação inversa entre o alto 

consumo de polifenóis na dieta e a incidência de doenças crônicas não 

transmissíveis. As antocianinas estão entre os polifenóis mais abundantes em frutas 

e vegetais e, devido à sua capacidade antioxidante, apresenta uma série de efeitos 

benéficos à saúde relacionados ao seu consumo, como exemplo: a prevenção de 

doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, controle da obesidade, e também, 

potenciais anti-inflamatório, anticarcinogênicos, antidiabético e antimicrobianos (HE; 

GIUSTI, 2010; TSUDA, 2012).  

Ao se considerar que o consumo de frutos ricos em compostos antioxidantes 

podem produzir efeitos benéficos à saúde (RAMASSAMY, 2006; LAKO et al., 2007), 

a investigação de seus efeitos genotóxicos e antigenotóxicos tem ganhado grande 

importância devido à modulação/interferência exercida por esses produtos em 

diversos mecanismos biológicos. Ensaios de genotoxicidade in vivo são conduzidos 

para se avaliar a segurança de determinada substância em fase pré-clínica de 

estudos e também podem servir como ferramenta para a detecção da potencialidade 

genotóxica/antigenotóxica de componentes da dieta (ROTHFUSS et al., 2011). 

 

1.4 Ensaios de detecção de danos ao DNA  

 

A integridade genômica é continuamente defrontada a uma variedade de 

processos e a agentes que podem causar lesões diretas no DNA ou, então, 

alterações permanentes (mutações), quando o dano a este material genético não é 

eficientemente reparado (LORD; ASHWORTH, 2012). Os eventos endógenos que 

levam ao dano ao DNA são desencadeados, principalmente, pela geração endógena 

de ERO. A formação de ERO, oriundos do metabolismo, leva à oxidação das bases 

nitrogenadas e a quebras de fita simples e dupla e, por consequência a esta geração 

de ERO, ocorre a formação de produtos da lipoperoxidação lipídica, que forma 

adutos exocíclicos com o DNA, e a de mutágenos eletrofílicos, resultantes da 

oxidação do DNA e de macromoléculas (DE BONT; VAN LAREBEKE, 2004). 
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Processos inflamatórios também podem causar danos ao DNA através da formação 

endógena de espécies reativas de oxigênio e/ou nitrogênio (MURATA et al., 2012)  

Os agentes exógenos ou ambientais podem atuar de diferentes formas para 

causar danos ao DNA. A radiação ionizante induz diversas lesões no DNA, sendo a 

quebra de fita dupla, biologicamente, a mais relevante (SCHANZ et al., 2012). A 

radiação ultravioleta (UV) induz a formação de dímeros de pirimidinas altamente 

mutagênicos e, também, leva à geração de ERO que podem causar danos ao DNA 

(PFEIFER; BESARATINIA, 2012). Outras fontes exógenas responsáveis por danos 

oxidativos ao DNA incluem as lesões geradas por raios-X, raios gama, partículas de 

radiação α e xenobióticos oxidantes (KRYSTON et al., 2011). Alguns xenobióticos, 

tais como o formaldeído e o cloreto de vinila, são capazes de formar adutos no DNA 

que são danos mutagênicos associados ao processo de carcinogênese 

(SWENBERG et al., 2011).  

Considerando que o dano ao DNA pode interferir em processos celulares 

essenciais, como a replicação e a transcrição, além de poder levar à morte celular e 

induzir mutações que causam câncer e que contribuem para o processo de 

envelhecimento (HOEIJMAKERS, 2009), torna-se importante avaliar possíveis 

eventos que levam à instabilidade genômica bem como àqueles ligados à 

manutenção da estabilidade do genoma. 

Agências regulatórias recomendam a realização de ensaios de detecção de 

danos ao DNA, para se verificar o potencial genotóxico de agentes exógenos e 

predizer seus eventuais efeitos carcinogênicos em humanos (EFSA, 2011; ICH, 

2012). Estes ensaios podem ser realizados em diferentes componentes celulares, 

tanto em procariotos como em eucariotos e ser de curta ou longa duração. Podemos 

destacar, dentre os ensaios de curta duração, o ensaio do cometa e o teste do 

micronúcleo em células de roedores (HAYASHI et al., 2000; SASAKI et al., 2000; 

ROTHFUSS et al., 2011). 

 

1.4.1 Ensaio do cometa  

 

O ensaio do cometa se baseia na detecção de danos ao material genético de 

células que, ao serem depositadas sobre lâminas de agarose e terem suas 

membranas lisadas, têm o seu DNA aderido à agarose – DNA livre de histonas, 

empacotado (também chamado de nucleóide). Quando os nucleóides são 
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submetidos a uma eletroforese, ocorre a migração do DNA fragmentado sobre o gel 

de agarose e, posteriormente, os fragmentos ao serem visualizados, formam uma 

estrutura que se assemelha a um cometa (Figura 3). O comprimento e a quantidade 

de DNA na cauda do cometa refletem o dano ao material genético (LIAO; MCNUTT; 

ZHU, 2009).  

 

 

Figura 3 – Fotomicrografias de nucléoides sem dano (A) e com dano (B) de células hepáticas de 
ratos Wistar na análise do ensaio do cometa em microscópio de fluorescência (filtro 515 – 560 nm). 
Coloração GelRed™. Aumento de 400X. Fonte: Acervo pessoal. Laboratório de Nutrigenômica / 
FCFRP-USP. 
 

 

Inicialmente, o ensaio do cometa foi proposto por Östling e Johanson (1984) 

em condições de pH neutro, sendo possível identificar lesões de fita dupla no DNA. 

A versão alcalina do ensaio do cometa foi desenvolvida anos mais tarde por Singh et 

al. (1988), proporcionando um aumento na sensibilidade da técnica capaz de 

detectar tanto quebras de fita dupla quanto de fita simples e, também, sítios álcali-

lábeis e crosslinks (TICE et al., 2000). 

A mensuração do dano ao DNA nos cometas pode ser realizada por score 

visual ou através da análise de imagens por softwares específicos (COLLINS et al., 

1997; TICE et al., 2000). Na análise visual, os cometas são classificados em cinco 

diferentes classes (0-4), onde cada uma representa, de forma crescente, a extensão 

do dano ao DNA. Por exemplo, cometas de classe zero não apresentam cauda 

(dano mínimo) e cometas de classe quatro apresentam cabeças pequenas e cauda 

com a maior parte do conteúdo de DNA do nucleóide (dano máximo) (COLLINS; AI-

GUO; DUTHIE, 1995). Apesar da análise por score visual do cometa fornecer 

resultados quantitativos confiáveis, a análise visual é subjetiva, quantitativamente 

menos rigorosa e mais suscetível a um viés do analista em comparação às análises 

automatizadas (AZQUETA et al., 2011).  
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Além de ser mais rápida do que a análise visual (GYORI et al., 2014), a 

análise por softwares específicos fornece diferentes parâmetros quantitativos como 

o Tail Intensity (percentagem de DNA migrado) e Tail moment (fração do DNA 

migrado multiplicado pelo comprimento da cauda). O Tail Intensity (TI) ou % de DNA 

na cauda é um parâmetro fortemente recomendado na análise automatizada, pois 

fornece uma clara indicação da aparência do cometa e está, linearmente, 

relacionado aos diferentes níveis de intensidade de dano ao DNA (HARTMANN et 

al., 2003). 

Apesar de ainda não existir um guideline específico da OECD (Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o ensaio do cometa in vivo é 

aceito por organizações científicas internacionais (AZQUETA; COLLINS, 2013). Este 

ensaio possui algumas vantagens em relação a alguns ensaios de genotoxicidade in 

vivo recomendados por agências regulatórias como, por exemplo, o ensaio de 

síntese de DNA não programada em hepatócitos (UDS). Dentre as vantagens, 

destacam-se a aplicabilidade em vários tecidos animais, o uso de um número 

pequeno de células para a análise e a identificação de um amplo espectro de lesões 

do DNA, tais como, quebras, danos oxidativos ao DNA e crosslinks DNA-DNA e 

DNA-proteína (BRENDLER-SCHWAAB et al., 2005). Compreendem outras 

vantagens da técnica: a alta sensibilidade na detecção de danos ao DNA, o baixo 

custo e a fácil execução (TICE et al., 2000; BURLINSON et al., 2007). A utilização 

de vários tecidos no ensaio do cometa permite a verificação do dano ao DNA em 

sítios primários de contato da substância teste e também, a identificação de órgãos 

alvo afetados pela exposição (VASQUEZ, 2012). 

 

1.4.2 Teste do micronúcleo 

 

O teste do micronúcleo fundamenta-se na detecção de danos cromossômicos 

e cromatídicos, induzidos por agentes químicos, que resultam na formação de um 

núcleo secundário, muito menor que o núcleo principal, chamado de micronúcleo 

(MN) (SCHMID, 1975). Formados durante a mitose, os MN são resultantes de lesões 

cromossômicas estruturais ou danos ao aparelho mitótico das células parentais. Os 

MN presentes nas células filhas são, portanto, fragmentos cromossômicos 

acêntricos, não incorporados no núcleo principal, ou então, cromossomos inteiros 
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que não migraram para os pólos da célula durante o fuso mitótico (Figura 4) 

(RIBEIRO, 2003; KIRSCH-VOLDERS et al., 2011). 

 

 

Figura 4 – Fotomicrografias obtidas do teste do micronúcleo em eritrócitos policromáticos da medula 
óssea (A) e reticulócitos do sangue periférico (B) de ratos Wistar contendo micronúcleos (indicados 
pelas setas). Coloração Giemsa (A) e Acridina Orange (B). Aumento de 400X. Fonte: Acervo pessoal. 
Laboratório de Nutrigenômica / FCFRP-USP. 
 

 

O teste do MN foi originalmente desenvolvido em eritrócitos de medula óssea 

de roedores como um método simples de se detectar danos cromossômicos e 

cromatídicos, devido à facilidade de visualização do MN - que permanece no 

citoplasma dos eritrócitos imaturos (ou policromáticos - PCE) após a última divisão 

celular (SCHMID, 1975). Este teste também tem sido utilizado em reticulócitos do 

sangue periférico de roedores com resultados equivalentes àqueles obtidos em 

eritrócitos policromáticos da medula óssea (HOLDEN; MAJESKA; STUDWELL, 

1997). 

 O aumento na frequência de eritrócitos policromáticos micronucleados 

(MNPCE’s) ou reticulócitos micronucleados (MNRET’s) de roedores é indicativo da 

ocorrência de danos cromossômicos estruturais e/ou numéricos (KRISHNA; 

HAYASHI, 2000). No teste do MN também é possível avaliar a citotoxicidade da 

substância-teste na medula óssea, por meio da análise da percentagem de PCE em 

relação ao total de eritrócitos policromáticos e normocromáticos (PCE + NCE) 

(RIBEIRO, 2003). A citotoxicidade é observada quando há uma redução significativa 
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na %PCE indicando que houve inibição na divisão e maturação de células 

eritropoiéticas (MACGREGOR et al., 1987). 

O teste do MN pode ser realizado em sistemas in vitro utilizando diferentes 

tipos celulares para o monitoramento de danos genéticos (FENECH, 2000). Porém, 

a verificação do dano mutagênico através do teste MN em um sistema in vivo, leva 

em consideração os fatores metabólicos deste sistema, os processos 

farmacocinéticos e de reparo in vivo do DNA, o que torna este ensaio de grande 

relevância na avaliação de risco genotóxico  (KRISHNA; HAYASHI, 2000).  

Ao detectar a instabilidade genômica, o teste do MN traduz-se, portanto, 

como importante biomarcador precoce para a carcinogênese (BONASSI et al., 

2006). Descrito em guidelines de organizações científicas como a OECD (1997), o 

teste do MN também tem sido recomendado por agências regulatórias como 

primeira escolha da bateria de ensaios de genotoxicidade in vivo para a investigação 

da mutagenicidade de diferentes xenobióticos (CIMINO, 2006; ICH, 2012), e também 

tem sido uma ferramenta bastante utilizada para se detectar o potencial mutagênico 

de frutos e outros componentes da dieta (KHOURI et al., 2007; VIEIRA et al., 2010; 

SERPELONI et al., 2011; AISSA et al., 2012).   

Para uma adequada verificação do potencial genotóxico de uma substância 

química, diferentes endpoints precisam ser avaliados e, somente a utilização de 

mais de um ensaio de genotoxicidade, garante a cobertura destes diferentes 

endpoints (EFSA, 2011). Neste presente estudo, foram utilizados simultaneamente o 

ensaio do cometa e o teste do MN.  A combinação destes dois ensaios tem sido 

muito empregada em testes de genotoxicidade in vivo, pois, fornece dados 

complementares dos endpoints e órgãos-alvo avaliados, dessa forma, estendendo-

se a avaliação genotóxica (ROTHFUSS et al., 2011). Outra vantagem da utilização 

conjunta destes ensaios é a redução do número de animais utilizados nos protocolos 

experimentais. Além disso, a associação destes dois ensaios tem sido empregada 

nos trabalhos do nosso grupo de pesquisa (RIBEIRO et al., 2010; SERPELONI et al., 

2010; SERPELONI et al., 2011; AISSA et al., 2012; ALMEIDA et al., 2013; 

HERNANDES et al., 2014). 
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1.5 Metil-metanosulfonato (MMS) 
 

Em genética toxicológica, agentes reconhecidamente genotóxicos devem ser 

incluídos nos protocolos experimentais a fim de se avaliar uma resposta positiva 

condizente com a indução de danos ao DNA provocada por estes agentes 

(HAYASHI et al., 2000; TICE et al., 2000). Em ensaios de genotoxicidade in vivo, os 

controles positivos utilizados não podem causar elevada citotoxicidade aos tecidos 

estudados, bem como excessiva toxicidade ao animal (HARTMANN et al., 2003). No 

presente estudo, o metil-metanosulfonato (MMS) foi o agente escolhido como 

controle positivo por induzir danos cromossômicos em células de roedores e também 

por ser utilizado em ensaios de antigenotoxicidade in vivo (ROSA et al., 2007; 

ULUTAŞ et al., 2011; KATO et al., 2012).  

O MMS é um agente alquilante que atua formando monoadutos com centros 

nucleofílicos do DNA, através de uma reação de substituição do tipo SN2 (JENKINS 

et al., 2005). Este agente induz, principalmente, a metilação na posição N-7 da 

guanina (N7MeG), na posição N-3 da adenina (N3MeA) e na posição O-6 da 

guanina (O6MeG) que representam, respectivamente, 82 %, 11 % e 0,3% do 

número total de danos causados no material genético (WYATT; PITTMAN, 2006). A 

lesão N7MeG é por si só inócua, porém a alquilação induzida na posição N3 da 

adenina é capaz de bloquear a maioria das DNA polimerases, impedindo, assim, a 

ocorrência do processo de replicação do DNA (FU; CALVO; SAMSON, 2012). 

Durante a replicação do DNA, a lesão O6MeG leva à incorporação errônea de uma 

timina ao invés da citosina gerando, no ciclo de replicação seguinte uma mutação de 

transição (G/C→A/T) (LIPS; KAINA, 2001). 

Além de comprometerem a integridade genômica ao induzir mutações e/ou 

bloquear processos biológicos essenciais como a replicação e a transcrição do DNA, 

as lesões causadas por agentes alquilantes podem dar origem a intermediários 

tóxicos, cuja formação está relacionada com as vias de reparo do DNA (FU; CALVO; 

SAMSON, 2012). A atividade das enzimas DNA glicosilases, envolvidas no processo 

de reparo por excisão de bases (BER), origina um sítio intermediário abásico, na 

mesma posição onde se encontrava a base alquilada, que é então, substituído por 

uma nova base inserida na cadeia de DNA (JENKINS et al., 2005). Este processo 

mediado por DNA glicosilases é, especialmente, importante no reparo dos adutos 

formados na posição N3 da guanina e N7 da adenina e quando não há um 
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adequado controle deste processo, pode haver a acumulação dos produtos 

intermediários do BER, que são reconhecidamente tóxicos e mutagênicos (JENKINS 

et al., 2005; FU; CALVO; SAMSON, 2012). Em estudo realizado por Meira et al. 

(2009) foi demonstrado que a deficiência in vivo de DNA glicosilases resulta na total 

proteção de danos induzidos pelo MMS na retina de camundongos – evidenciando a 

participação do BER no mecanismo de ação tóxica do MMS. 

Em adição às mutações pontuais, a ativação da via de reparo de erros de 

pareamento (MMR) também está associada à instabilidade genômica causada pela 

indução da lesão O6MeG por agentes alquilantes (DOAK et al., 2008). A remoção da 

timina pela via MMR pode gerar gaps de fita simples que são sensíveis à ação de 

nucleases, resultando em quebras de fitas duplas, pela paralisação das forquilhas de 

replicação do DNA (KAINA et al., 1997). Assim, de modo geral, em consequência da 

N-metilação e O-metilação induzidas pelo MMS, ocorrem variados danos ao material 

genético incluindo: o aumento na frequência de aberrações cromossômicas, a 

indução da troca entre cromátides irmãs, a indução de micronúcleos e quebras do 

DNA (KAINA et al., 1997; KAINA, 2004; ELHAJOUJI et al., 2011). 

 Foi demonstrado em vários trabalhos que a administração de uma única dose 

de MMS pode causar toxicidade ao material genético em vários tecidos de roedores, 

incluindo medula óssea, fígado e rins (OSHIDA et al., 2008; IGARASHI et al., 2010; 

CARVALHO et al., 2011; DE MELO et al., 2012). Os efeitos protetores de frutas ou 

de compostos antioxidantes isolados, tais como bacarina, hipericina e artepilina C, 

sobre os danos induzidos pelo MMS já foram relatados na literatura (FRANKE et al., 

2005; MIADOKOVA et al., 2010; DE AZEVEDO  et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011; 

MUNARI et al., 2012). 

 

1.6 Biomarcadores de estresse oxidativo 
 

O estresse oxidativo é um evento caracterizado por um desequilíbrio gerado 

pela superprodução de radicais livres e metabólitos reativos (ERO) e pela diminuição 

da eliminação destes compostos pelo sistema de defesa antioxidante endógeno 

(ĎURAČKOVÁ, 2010; RASHID; SINHA; SIL, 2013). O excesso de ERO pode causar 

danos a lipídios e proteínas celulares e também ao DNA e, por esta razão, o 

estresse oxidativo está associado a várias doenças humanas, como câncer, 
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doenças inflamatórias e desordens neurodegenerativas e, também, ao processo de 

envelhecimento (VALKO et al., 2007). 

A reação em cadeia dos radicais livres e ERO com a camada de lipídeos 

poliinsaturados das membranas celulares é chamada de peroxidação lipídica (NIKI, 

2009). Os principais produtos desta reação são a acroleína, 4-hidroxi-2-nonenal 

(HNE) e o malondialdeído (MDA) - este último, um adequado biomarcador da 

lipoperoxidação e que pode ser quantificado por meio do teste das substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS – Thiobarbituric acid reactive substances) 

(BUTTERFIELD; BADER LANGE; SULTANA, 2010). Este teste envolve a reação 

entre o ácido tiobarbitúrico e o MDA, além de outros aldeídos e produtos de 

decomposição dos hidroperóxidos, que sob condições ácidas e de aquecimento, 

formam produtos de cor rosa quantificáveis por métodos colorimétricos e 

fluorimétricos (NIKI, 2014). Os aldeídos produzidos na lipoperoxidação como o HNE 

e o MDA podem levar a danos ao DNA e são potentes agentes carcinogênicos 

(WEST; MARNETT, 2006; KARIHTALA; SOINI, 2007). 

O efeito dos ERO é balanceado tanto pela atividade de antioxidantes não-

enzimáticos como por enzimas antioxidantes. Estes sistemas de defesa podem 

remover diretamente os radicais livres e metabólitos reativos, proporcionando 

proteção do organismo contra estes agentes (VALKO et al., 2006). Os variados 

mecanismos de proteção por antioxidantes abrangem: o impedimento da formação 

de radicais livres, a interceptação dos radicais livres gerados como produtos do 

metabolismo da célula ou por fontes externas, o reparo das lesões induzidas por 

estes radicais e o aumento da produção das enzimas antioxidantes (BIANCHI; 

ANTUNES, 1999). A remoção catalítica é o principal sistema de proteção 

antioxidante, e inclui as enzimas intracelulares: glutationa peroxidase (GPx) , 

superóxido dismutase (SOD) e  catalase (CAT) (KLAUNIG; KAMENDULIS, 2004). 

A catalase (CAT) é uma enzima tetramérica presente nos peroxissomos e no 

citosol, responsável pela detoxificação de alcoóis, fenóis e, principalmente, peróxido 

de hidrogênio (KARIHTALA; SOINI, 2007). Esta enzima catalisa a degradação de 

duas moléculas de peróxido de hidrogênio, produzindo duas moléculas de água e 

uma molécula de oxigênio (DÍAZ et al., 2012). A atividade da CAT sob o peróxido de 

hidrogênio pode ser quantificada por um método espectrofotométrico simples, 

baseado na absorção do peróxido na região do ultravioleta  (BEERS; SIZER, 1952).  
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O sistema antioxidante não-enzimático engloba os agentes capazes de 

reduzir os radicais livres via doação de elétrons, dentre eles, destacam-se a 

glutationa reduzida (GSH) e componentes bioativos da dieta com propriedades 

antioxidantes (VASCONCELOS et al., 2007; LIMÓN-PACHECO; GONSEBATT, 

2009). O tripeptídeo GSH é o principal antioxidante deste sistema e encontra-se 

abundantemente distribuído em vários compartimentos celulares, como no citosol (1-

11 mmol/L), no núcleo (3-15 mmol/L) e na mitocôndria (5-11 mmol/L) (VALKO et al., 

2007; SENTELLAS et al., 2014).  

O antioxidante endógeno GSH é o co-fator utilizado pela enzima GPx, que é 

responsável pela redução de radicais hidroperóxidos, incluindo o peróxido de 

hidrogênio e hidroperóxidos lipídicos (KARIHTALA; SOINI, 2007; LU, 2013). A 

enzima GPx reduz os hidroperóxidos utilizando duas moléculas de GSH que são, 

então, convertidas em  glutationa oxidada (GSSG) (MORRIS et al., 2013). A relação 

GSH/GSSG é normalmente bem regulada e, em condições como o estresse 

oxidativo, há o rompimento desta relação (KLAUNIG; KAMENDULIS, 2004). Durante 

o estresse oxidativo, ocorre a depleção dos níveis de GSH intracelular e o aumento 

concomitante de GSSG, este desequilíbrio é considerado um estado inicial da 

cascata de apoptose, que precede a perda da integridade celular (SENTELLAS et 

al., 2014).  Os níveis de GSH podem ser avaliados através da reação entre este 

tripeptídeo e o ácido ditionitrobenzóico (DTNB), com a formação do ácido 2-nitro-5-

mercapto-benzóico (TNB) que é proporcional à quantidade inicial de GSH e pode ser 

quantificado por métodos fluorimétricos e espectrofotométricos (FORMAN; ZHANG; 

RINNA, 2009). 

O antioxidante GSH participa como co-fator da enzima glutationa-S-

transferase (GST) na detoxificação de agentes alquilantes (COLES; KADLUBAR, 

2003) e, em consequência desta detoxificação, há a diminuição dos níveis 

intracelulares de GSH (MICCADEI et al., 1988; MIZUMOTO; GLASCOTT JR; 

FARBER, 1993). Conforme evidenciado na literatura, ao reduzir os níveis de GSH, 

agentes alquilantes, inclusive o MMS, podem levar ao acúmulo de espécies reativas 

de oxigênio nas células, como o radical hidroxila, provocando lipoperoxidação e 

perda da intregridade das membranas celulares (MICCADEI et al., 1988; 

MIZUMOTO; GLASCOTT JR; FARBER, 1993; VAN DE WATER; ZOETEWEIJ; 

NAGELKERKE, 1996).  Além disso, a indução de estresse oxidativo por xenobióticos 
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via acumulação de ERO é conhecida por causar a depleção temporária dos níveis 

de CAT (YANG; CHAO; LIN, 1996). 

Dentre os componentes bioativos da dieta que participam do sistema de 

defesa antioxidante não-enzimático, destacam-se a vitamina C, o β-caroteno, e a 

vitamina E (tocoferóis e tocotrienóis) e os flavonóides (VALKO et al., 2007; LIMÓN-

PACHECO; GONSEBATT, 2009). Os derivados flavônicos, incluindo as 

antocianinas, possuem reconhecido efeito antioxidante devido à capacidade destes 

compostos de sequestrar radicais livres, inibir oxidases, quelar metais como ferro e 

cobre que promovem a formação de ERO e a ativar enzimas de detoxificação (fase 

II) (RAVISHANKAR et al., 2013). Contudo, em determinadas condições, os 

flavonoides podem atuar como prooxidantes promovendo a oxidação de outras 

biomoléculas, tais como lipídeos, proteínas e DNA (PROCHÁZKOVÁ; BOUŠOVÁ; 

WILHELMOVÁ, 2011).  

As poucas investigações sobre a juçara têm mostrado que seu fruto é rico em 

compostos bioativos, incluindo antocianinas e outros compostos fenólicos (DE 

BRITO et al., 2007; BORGES et al., 2011). Compostos biologicamente ativos 

provenientes da dieta têm sido relacionados com a promoção da saúde, além disso, 

podem ter efeitos moduladores sobre os danos induzidos ao DNA servindo como 

alvos para estratégias de quimioprevenção (COLLINS; HARRINGTON, 2002; CHEN; 

CHEN, 2013; THAKUR et al., 2014). Devido ao recente estímulo ao consumo do 

fruto da juçara e ao impacto na saúde de compostos bioativos da dieta, sobretudo 

seus efeitos sobre o material genético, torna-se importante investigar o efeito 

genotóxico e antigenotóxico da polpa do fruto da juçara, para fornecer importantes 

contribuições sobre a segurança de seu consumo bem como a promoção da 

utilização deste fruto por parte da população. A hipótese deste trabalho é que a 

polpa do fruto da juçara não cause danos ao DNA de células normais de ratos e 

apresente efeitos protetores contra os danos induzidos pelo MMS ao DNA destas 

células. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo geral 
 

Avaliação das atividades citotóxica, genotóxica e antigenotóxica da polpa do fruto 

do palmiteiro-juçara (Euterpe edulis Martius) em ratos Wistar. 

 

2.2 Objetivos específicos  
 

 Avaliar o efeito genotóxico e antigenotóxico da polpa do fruto da juçara em 

células renais e hepáticas de ratos Wistar, pelo ensaio do cometa; 

  Avaliar o efeito citotóxico da polpa do fruto da juçara em células da medula 

óssea de ratos Wistar. 

 Avaliar o efeito mutagênico e antimutagênico da polpa do fruto da juçara no 

sangue periférico e na medula óssea de ratos Wistar, pelo teste do 

micronúcleo. 

 Avaliar a capacidade da polpa deste fruto de induzir estresse oxidativo em 

fígado e rins de ratos Wistar utilizando as dosagens bioquímicas das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), catalase (CAT) e tióis 

expressos como glutationa reduzida (GSH); 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Obtenção e liofilização da polpa do fruto de E. edulis 
 

A polpa congelada do fruto da juçara foi adquirida de produtores da região da 

Serra do Mar, em Ubatuba (São Paulo, latitude 23°18'8"S e longitude 44°52'39"W) 

participantes do “Projeto Juçara” (IPEMA, 2010), coordenado pelo Instituto de 

Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (IPEMA) . 

A colheita dos frutos e o processamento da polpa, realizados pelos produtores 

utilizando espécies de Euterpe edulis desta região, ocorreu em abril/2012. A 

aquisição da polpa congelada do fruto da juçara ocorreu no mês de agosto/2012, 

neste mesmo local.  

A liofilização da polpa congelada do fruto da juçara foi realizada pela equipe 

da Profª. Drª. Adriana Zerlotti Mercadante no laboratório de Química dos Alimentos 

da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas. 

A polpa congelada foi liofilizada (Liobras modelo K105, São Paulo) por 96 h a -60 °C 

com pressão abaixo de 40 mm Hg. Após a liofilização, a polpa foi embalada a vácuo 

em embalagens de 50 g e armazenadas a -20 °C até o momento da realização dos 

protocolos experimentais. 

A caracterização fitoquímica da polpa do fruto da juçara foi realizada pela 

equipe da Profª Drª Adriana Z. Mercadante da Faculdade de Engenharia de 

Alimentos (FEA) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  

 

3.2 Metil-metanosulfonato (MMS) e reagentes 
 

O MMS foi adquirido da empresa Sigma-Aldrich® (São Paulo, Brasil, CAS nº 

66-27-3). As soluções de MMS foram preparadas imediatamente antes das 

administrações intraperitoneais, utilizando salina (NaCl, 0,9 %) como diluente.  A 

dose de metil-metanosulfonato selecionada neste estudo (40 mg/kg p.c.) foi 

determinada em ensaios piloto prévios aos experimentos com a polpa do fruto da 

juçara e, também, com base na literatura ( FRANKE et al., 2005; KATO et al., 2012). 

Os reagentes utilizados para a execução dos protocolos experimentais foram 

adquiridos da empresa Sigma-Aldrich® (Saint Louis, Missouri, Estados Unidos), 

inclusive os corantes utilizados no teste do MN em medula óssea (Giemsa, CAS 
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51811-82-6) e MN em sangue periférico (Laranja de Acridina, CAS 10127-02-3). 

Para o ensaio do cometa, o corante GelRED
TM  

(CAS 67-68-5) foi adquirido da 

empresa Biotium (Hayward, California, Estados Unidos).   

 

3.3 Padrões para a análise de antocianinas totais 
 

Os padrões de cianidina 3-glicosídeo, cianidina 3-rutinosídeo, cianidina 3,5-

diglicosídeo, cianidina 3-raminisídeo e pelargonidina 3-glicosídeo foram adquiridos 

da Extrasynthèse (Genay, França). A pureza dos padrões determinada, por HPLC-

DAD, foi pelo menos de 95%.  

 

3.4 Identificação e quantificação das antocianinas por HPLC-DAD-MS/MS 
 

 As antocianinas foram extraídas a partir de 0,5 g de polpa de juçara liofilizada 

com 30 mL solução de metanol contendo 1% ácido clorídrico em repouso sob 

refrigeração por 16 horas. O sobrenadante foi separado por filtração a vácuo, e uma 

nova extração com 30 mL de metanol contendo 1% ácido clorídrico foi realizada num 

ultra-turrax por 3 min. Os filtrados foram combinados e o extrato foi concentrado em 

evaporador rotativo (T < 30 oC) até eliminação do metanol. O extrato concentrado foi 

suspenso em água ultrapura (Millipore) contendo 5% de ácido fórmico em balão 

volumétrico de 25 mL. Para injeção no HPLC-DAD-MS/MS, uma alíquota de 200 L 

foi diluída com 800 L de solução metanol/água (5:95, v/v) com 5% de ácido fórmico 

e filtrada em membrana de 0,22 m (Millipore, EUA). As antocianinas foram 

extraídas em quadruplicata. 

A análise foi realizada em um cromatógrafo líquido de alta eficiência acoplado 

aos detectores de arranjo de diodos (DAD) (modelo LC-20AD, Shimadzu, Japão) e 

de espectrometria de massas equipado com analisador de massa/carga ion trap 

(Bruker Daltonics, modelo Esquire 6000, Alemanha) e fonte de ionização por 

electrospray (ESI). A separação das antocianinas foi realizada em uma coluna C18 

Luna (5 µm, 250 mm x 4,6 mm, Phenomenex) utilizando como fase móvel um 

gradiente linear de água/metanol, ambos acrescidos de 5% de ácido fórmico, de 

90:10 para 60:40 em 20 min, seguindo para 20:80 em 15 min e mantendo esta 

proporção por mais 5 min a 0,9 mL/min (Faria et al., 2011). Após a passagem pelo 

detector DAD, o fluxo foi dividido de forma que apenas 0,15 mL/min entrassem na 
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fonte de ionização. A ionização foi realizada por electrospray (ESI) no modo positivo 

e os parâmetros foram ajustados em: voltagem no capilar de 2,5 kV; energia de 

fragmentação de 1,2 V; temperatura do gás secante (N2) de 350 °C, com fluxo de 8 

L/min; nebulizador a 30 psi; endplate offset -500 V (FARIA; MARQUES; 

MERCADANTE, 2011). Os espectros de massas foram adquiridos na faixa de 

valores de m/z entre 100 e 1000 e o MS/MS foi adquirido no modo automático com 

energia de fragmentação MS/MS de 1,2 V. A quantificação foi realizada por 

calibração externa utilizando curva analítica construída com padrão de cianidina 3-

glicosídeo. 

A identificação das antocianinas foi realizada com base na combinação dos 

seguintes parâmetros: ordem de eluição em coluna de fase reversa e características 

dos espectros de UV-vis e de massas em comparação com padrões autênticos e 

dados disponíveis na literatura (WU; PRIOR, 2005; DE BRITO et al., 2007; FARIA; 

MARQUES; MERCADANTE, 2011). Os fragmentos de MS/MS confirmaram a 

designação das massas moleculares observadas no espectro MS. 

 

3.5 Animais  
 

Para os experimentos com a polpa do fruto de juçara, foram utilizados ratos 

machos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar, pesando em torno de 110 gramas 

ao início do experimento, com 4 a 5 semanas de idade, provenientes do Biotério 

Geral da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto – USP. 

Os animais foram divididos em 6 animais/grupo de tratamento e mantidos 

conforme os critérios internacionais para o cuidado e uso de animais de laboratório 

(OLFERT; CROSS; MCWILLIAM, 1993), em caixas de policarbonato, à temperatura 

ambiente ( 22 ± 2 ºC), sob ciclo claro-escuro de 12/12 horas e com água e ração ad 

libitum. O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEUA) sob o protocolo 

de nº 12.1.1606.53.4 (Anexo). 

 

3.6 Seleção das doses da polpa do fruto de Euterpe edulis 
 

 As doses e a via de administração foram escolhidas baseadas no consumo 

humano da polpa do fruto da juçara. A principal forma de consumo humano da polpa 
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do fruto de juçara é através de sucos. O suco do fruto da juçara foi preparado 

utilizando 500 g da polpa congelada e água em quantidade suficiente para 1 kg de 

suco. Considerando que o consumo médio de um brasileiro é de 145 g de suco/dia 

(IBGE, 2011) e que o teor de sólidos totais da polpa da juçara foi de 12 %, a dose 

mínima escolhida neste estudo foi de 125 mg/kg p.c. de polpa liofilizada, que 

corresponderia, aproximadamente, ao consumo médio diário de suco de um 

brasileiro com 70 kg. As doses de 250 mg/kg p.c. e 500 mg/kg p.c corresponderiam, 

respectivamente, a duas vezes e a quatro vezes este consumo. 

 

3.7 Delineamento experimental 
 

Para a avaliação da genotoxicidade e antigenotoxicidade de diferentes doses 

da polpa do fruto da juçara, os animais foram distribuídos aleatoriamente em 8 

grupos de tratamento (n= 6 animais/grupo). A polpa liofilizada foi reidratada com 

água e administrada diariamente por gavage por um período de 14 dias, com 

intervalos de 24 h entre as administrações, sendo que 24 h após o último tratamento 

os animais foram submetidos à eutanásia. Foram realizadas 24 h antes da 

eutanásia, a injeção intraperitoneal (ip.) de salina (NaCl 0,9 %) ou MMS (40 mg/kg 

p.c.), como esquematizado na Figura 5. 

Os grupos de tratamento foram os seguintes:  

 

Grupo Controle Negativo (CN): os animais receberam água por gavagem (1 

mL) e salina i.p.;  

Grupo metil-metanosulfonato (MMS): os animais receberam água por 

gavagem (1 mL) e injeção de MMS i.p.; 

Grupos Juçara: os animais receberam três diferentes doses da polpa do 

fruto de juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) por gavagem (no máximo, 1 mL) e salina 

i.p..;  

Grupos Juçara + MMS: os animais receberam três diferentes doses da polpa 

do fruto de juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) por gavagem (no máximo, 1 mL) e 

MMS i.p. 

Os animais foram pesados diariamente para se verificar possíveis alterações 

na massa corpórea decorrentes do tratamento. Ao completar o tempo de tratamento, 

no 15º dia, os animais foram anestesiados com quetamina 10% (75 mg/kg p.c.) + 
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xilazina 2% (10 mg/kg p.c., i.p.) e eutanasiados por decapitação. A cavidade 

abdominal foi aberta, fígado e rins inteiros foram imediatamente removidos, pesados 

e uma alíquota de cada tecido (0,4 gramas) usada para a realização do ensaio do 

cometa. As amostras de tecidos restantes de cada animal foram imediatamente 

congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em freezer – 80ºC para posterior 

análise. Também foram removidos os fêmures dos animais para a coleta da medula 

óssea e coletado o sangue da veia caudal para a análise citogenética da presença 

de micronúcleos nos eritrócitos policromáticos (PCE) e em reticulócitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Delineamento experimental para a avaliação da atividade genotóxica e antigenotóxica da 
polpa do fruto da juçara (E. edulis). 
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3.8 Protocolos experimentais 
 

3.8.1 Determinação de glutationa reduzida (GSH) em tecidos  
 

 A determinação de GSH em fígado ou rim de ratos foi realizada de acordo 

com Sedlak e Lindsay (1968). Os homogenatos preparado a partir de alíquotas (200 

mg) de fígado ou rim foram diluídos em água e precipitados em ácido tricloroacético 

(TCA) a 50 % e, posteriormente, centrifugados a 2000 g rpm por 10 minutos. Ao 

sobrenadante recolhido (0,5 mL), foram adicionados 0,1 mL de DTNB (0,01 mol/L) e 

2 mL de tampão Tris-HCl-EDTA (pH=8,9). Em seguida, as amostras foram mantidas 

à temperatura ambiente por 15 minutos. Após este período, foi realizada a análise 

das amostras a 412 nm em espectrofotômetro (Spectronic GenesysTM 2), utilizando 

como padrão, α- cisteína  em concentrações de 0,10; 0,04; 0,02 e 0,01 µmol/mL. Os 

resultados da determinação de GSH em fígado e rins foram expressos em nmol de 

GSH/mg de proteína. A quantificação de proteína nos tecidos foi realizada conforme 

método descrito por Hartree (1972), no qual as amostras foram analisadas a 650 nm 

utilizando albumina sérica bovina como padrão. 

 

3.8.2. Quantificação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 
 

A dosagem de TBARS em fígado e rins de ratos foi realizada de acordo com 

Draper e Hadley (1990). Fígado ou rins (200 mg) foram homogeneizados em 

solução de KCl 1,15% (m/v). Em uma alíquota do homogenato (0,2 mL) foram 

adicionados TBA a 0,8% (0,5 mL), tampão acético (0,5 mL) e SDS a 8,1% (0,2 mL). 

As amostras foram aquecidas em banho-maria a 95 ºC por duas horas e, depois, 

resfriadas à temperatura ambiente. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 

1200 g por 10 minutos e a absorbância foi determinada a 532 nm em 

espectrofotômetro (Spectronic GenesysTM 2), utilizando como padrão o 1,1,3,3-

tetrametoxipropano em concentrações de 1,5; 3,0; 6,0 e 9,0 nmol/L. Os resultados 

foram expressos em nmol de TBARS/mg de proteína. 

 

3.8.3 Determinação de catalase (CAT) em tecidos  
 

 A quantificação de CAT nos tecidos hepático e renal de ratos foi realizada de 

acordo com o método descrito por Beers e Sizer (1952). O homogenato foi 
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preparado utilizando alíquotas de rim ou fígado (200 mg) e 0,7 mL de tampão fosfato 

gelado (pH=7 - 7,4). Em seguida, o homogenato foi diluído em tampão fosfato em 

uma proporção de 1:9 (g de tecido: mL de tampão). A amostra diluída foi 

centrifugada a 4 ºC por 12 minutos a 15294 g. Uma alíquota do sobrenadante (0,25 

mL) foi recolhida e, nela, foram adicionados 2,5 µL de Triton X-100. Posteriormente, 

a amostra foi sonicada por 1 minuto e diluída na proporção de 1:200 em tampão 

fosfato. A leitura das amostras foi realizada a 240 nm em espectofotômetro 

(Spectronic GenesysTM 2) e atividade da CAT, presente na mesma, foi determinada 

através do consumo de 1 mL de peróxido de hidrogênio em 30 segundos. Os 

resultados foram expressos em µmol/min.mg-1 de proteína. 

 
3.8.4 Ensaio do cometa 

 

O ensaio do cometa realizado em células hepáticas e renais seguiu os 

métodos descritos por Tice et al. (2000) e Hartmann et al. (2003). Após a coleta das 

amostras de fígado e rim (0,4 g, cada) foram obtidas suspensões celulares, através 

da fragmentação mecânica dos tecidos em 2 mL da solução de Hanks. Em seguida, 

foi verificada a viabilidade celular através do método de exclusão por Trypan Blue a 

0,4 %. Posteriormente, 80 µL das suspensões celulares de fígado ou rim foram 

homogeneizados com 240 µL de agarose de baixo ponto de fusão (agarose LMP), 

transferindo-se uma alíquota (80 µL) deste homogenato em lâminas previamente 

revestidas com agarose normal (1,5 %). As lâminas foram cobertas com uma 

lamínula e mantidas a 4ºC por 20 minutos. Após a adesão da agarose LMP à 

agarose normal, as lâminas foram imersas em uma solução de lise a 4ºC (NaCl 2,5 

M, EDTA 100 mmol/L, Tris 10 mmol/L, DMSO 10 %, Triton X-100 1 %, pH=10,0) 

overnight.Após a lise celular, as lâminas foram transferidas para uma cuba com 

tampão alcalino de eletroforese a 4ºC (NaOH 300 mmol/L, EDTA 1 mM, pH > 13) por 

20 minutos. Decorrido este tempo, as lâminas foram submetidas a uma corrida 

eletroforética (25 V, 300 mA) em banho de gelo por 20 minutos utilizando-se o 

mesmo tampão alcalino de eletroforese. Após a eletroforese, as lâminas foram 

neutralizadas com uma solução de Tris a 0,4 M (pH=7,5, 4ºC) por 5 minutos e após 

estarem secas, foram fixadas com etanol absoluto por 5 minutos sendo 

armazenadas até o momento das análises. 
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Imediatamente antes das análises, as lâminas foram coradas com 200 µL de 

GelRed™ (1 µL/10mL), analisadas em microscópio de fluorescência (Carl Zeiss, 

Axiostar Plus, Axio Cam MRc - AxioVision 3.1) utilizando filtro 515 – 560 nm  e 

barreira de filtro de 590 nm, com aumento 200x . As imagens de 100 nucleoides 

aleatórios, para cada animal, foram analisadas usando-se o software Comet Assay 

IV (Perceptive Instruments). O parâmetro analisado foi o Tail Intensity, que indica a 

% DNA na cauda. 

 

3.8.5 Teste do micronúcleo em medula óssea 
 

O procedimento do teste do MN seguiu as recomendações propostas por 

Schmid (1975) e Hayashi et al. (2000). A medula óssea foi coletada dos fêmures dos 

animais com auxílio de uma seringa contendo 2 mL de soro bovino fetal (SBF). O 

material obtido foi homogeneizado e as células centrifugadas por 10 minutos a 600 

g. Após a centrifugação, foram descartados aproximadamente 1,7 mL do 

sobrenadante e o sedimento residual foi ressuspendido no restante do 

sobrenadante. Uma gota desta suspensão foi colocada em uma das extremidades 

de uma lâmina de vidro seca para se realizar o esfregaço. Após estarem secas, as 

lâminas foram fixadas em metanol absoluto por 10 minutos. 

As lâminas foram coradas com Giemsa diluído em tampão Sorensen                

(Na2HPO4 0,06 mol/L e KH2PO4 0,06 mol/L – pH 5,5), na proporção de 1 mL do 

corante para 20 mL da solução tampão, por 10 minutos. Decorrido este tempo, as 

lâminas foram lavadas em água destilada, secas ao ar e armazenadas até o 

momento das análises. As lâminas foram analisadas em microscópio de luz branca 

(aumento de 1000X), para se verificar a frequência de micronúcleos em 2000 

eritrócitos policromáticos (PCE’s) por animal. Além disso, também foi contabilizado o 

número de eritrócitos policromáticos no total de 500 eritrócitos (PCE+NCE) por 

animal. Os resultados foram expressos em % de PCE.  

 

3.8.6 Teste do micronúcleo em sangue periférico 
 

 O teste do MN em sangue periférico foi realizado conforme descrito por 

Hayashi et al. (1990). O sangue foi coletado da veia caudal dos animais e uma gota 

deste material foi colocada diretamente sobre uma lâmina de vidro para a realização 
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do esfregaço. Após estarem secas, as lâminas foram fixadas em metanol absoluto 

por 10 minutos e armazenadas para posterior análise. 

 As lâminas foram coradas com laranja de acridina (10 µg/mL), por 4 minutos, 

imediatamente antes da análise. A análise citogenética foi realizada em microscópio 

de fluorescência (Carl Zeiss, Axiostar Plus) combinando luz azul (488nm) e filtro 

amarelo. Foram analisados 1000 reticulócitos (RET’s) por animal e anotadas as 

frequências de micronúcleos. 

 

3.9 Análise dos resultados 
 

Os resultados apresentados neste estudo estão expressos como média ± 

desvio-padrão. Inicialmente, foi verificada a normalidade das amostras utilizando o 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados, então, foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste de Dunnett, com o auxílio 

do programa GraphPad Prism 5.  

Na avaliação da genotoxicidade, os grupos tratados com diferentes doses da 

polpa do fruto da juçara foram comparados ao grupo controle negativo e, na 

avaliação do efeito antigenotóxico da juçara, os grupos tratados com a polpa do fruto 

de juçara em associação com o MMS foram comparados ao grupo controle positivo. 

O valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo para todos os 

parâmetros avaliados. Como os animais utilizados nos tratamentos experimentais 

são escolhidos inteiramente ao acaso, neste estudo, foi utilizado um delineamento 

estatístico inteiramente casualizado (FESTING; ALTMAN, 2002). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

4.1 Identificação e quantificação de antocianinas da polpa do fruto da juçara 
 

A Tabela 1 apresenta as características cromatográficas e dos espectros de 

UV-vis e de massas, bem como os teores das antocianinas de juçara. O 

cromatograma das antocianinas da polpa de juçara, processado a 520 nm, está 

apresentado na Figura 6.  

A composição das antocianinas na polpa liofilizada de juçara foi marcada pela 

presença majoritária de dois derivados de cianidina, 24% de cianidina 3-glucosídeo 

(m/z 449) e 73% de cianidina 3-rutinosídeo (m/z 595). A identidade de ambos os 

compostos foi confirmada por padrões autênticos. As outras cinco antocianinas, 

correspondentes a 3% do total, apresentam as agliconas cianidina (m/z 287), 

pelargonidina (m/z 271) e peonidina (m/z 301). 

A concentração total de antocianinas encontrada no presente estudo foi de 

2381,20  37,57 expresso em mg de cianidina-3-glicosídeo/100 g de polpa liofilizada. 

Os nossos resultados corroboram com o estudo descrito por De Brito et al. (2007) 

que verificaram altos teores de antocianinas presentes no fruto do palmiteiro juçara 

(2956 mg de antocianinas/100 g de massa seca). A predominância da cianidina-3-

glucosídeo (558,42  9,92) e a cianidina-3-rutinosídeo (1746, 68  33,07) na polpa 

do fruto da juçara também está de acordo com dados descritos na literatura sobre a 

caracterização dos componentes antociânicos majoritários deste fruto (DE BRITO et 

al., 2007; BICUDO; RIBANI; BETA, 2014). 

Em estudo conduzido por Borges et al. (2013), foi demonstrado que o fruto da 

juçara, além de antocianinas, também apresenta em sua composição compostos 

fenólicos e outros flavonoides, tais como quercetina, rutina, ácido ferúlico e 

clorogênico. Devido a esta composição fitoquímica, o extrato hidrofílico, rico em 

antocianinas, do fruto da juçara apresentou, neste mesmo estudo, um potente efeito 

sequestrador de radicais livres e, também, um efeito protetor contra o estresse 

oxidativo induzido pelo hidroperóxido de terc-butil em células Vero (células isoladas 

do epitélio renal de macaco verde africano). 

Na avaliação da capacidade antioxidante total (TAC) do extrato do fruto da 

juçara, foi constatado que este fruto possui elevada TAC devido à sua atividade 

sequestradora de radicais livres e à habilidade em absorver radicais oxigenados 
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(BICUDO; RIBANI; BETA, 2014). Segundo os autores, este efeito pode estar 

relacionado, principalmente, à presença de antocianinas na composição deste fruto. 

Adicionalmente, de acordo com Harasym e Oledzki  (2014), o consumo de frutos 

com altas concentrações de antocianinas podem elevar significativamente a TAC, 

quando avaliada no plasma humano em comparação à TAC verificada após a 

ingestão de frutos com altos teores de resveratrol, agente reconhecidamente 

antioxidante. O consumo de alimentos ricos em compostos com elevada capacidade 

antioxidante no plasma está associado à redução dos danos oxidativos ao DNA e, 

também, à diminuição do risco de doenças degenerativas associadas ao estresse 

oxidativo (PANDEY; RIZVI, 2009). 

 

  



 

 

Tabela 1. Características cromatográficas e espectroscópicas, obtidas por HPLC-DAD-MS/MS, das antocianinas da polpa do fruto da juçara 
 

Pico
a
 Antocianina 

Concentração 
(mg cianidina 3-glicosídeo/100 g de 

polpa liofilizada) 
tR (min)

b
 

λmax 
(nm)

c
 

[M]
+
 

(m/z) 
MS/MS íons fragmentos (m/z) 

1 cianidina 3,5-hexose-pentosed 
11,33  0,81 

13,9-14,1 522 581 449 [M-146]
+
, 287 [M-146-162]

+
 

2 cianidina 3-glucosídeo 558,42  9,92 14,7-14,9 517 449 287 [M-162]
+
 

3 cianidina 3-rutinosídeo 
1746,68  33,07 

15,6-15,7 519 595 449 [M-146]
+
, 287 [M-146-162]

+
 

4 pelargonidina 3-glucosídeo 
8,11  0,28 

16,6-16,7 510 433 271 [M-162]
+
 

5 pelargonidina 3-rutinosídeod 28,65  3,96 17,6-17,7 510 579 433 [M-146]
+
, 271 [M-146-162]

+
 

6 peonidina 3-rutinosídeod 
23,05  1,36 

18,4-18,5 522 609 463 [M-146]
+
 , 301 [M-146-162]

+
 

7 cianidina 3-ramnosídeo 
8,87  1,51 

18,8-19,0 522 433 287 [M-146]
+
 

 Total 
2381,20  37,57 

    

 

a
 Picos numerados de acordo com o cromatograma da Figura 6.  

b 
Faixa de tempo de retenção em coluna C18  (Luna, 5 μm, 250 mm x 4,6 mm, Phenomenex, Torrance, EUA). 

c
 Gradiente linear de água/metanol, ambos com 5%v/v de ácido fórmico. 

d
Tentativamente identificado. 
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Figura 6. Cromatograma a 520 nm, obtido por HPLC-DAD, das antocianinas da polpa do fruto da 
juçara. Picos identificados de acordo com a Tabela 1. 

 

4.2 Variação da massa corpórea e massa relativa do fígado e rins 
 

Os primeiros parâmetros analisados após o tratamento com três doses da 

polpa da juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) associadas ou não ao MMS foram a 

variação da massa corpórea e a massa relativa do fígado e rins. Conforme mostra a 

Tabela 2, os grupos tratados com a polpa da juçara ganharam massa corpórea ao 

longo do tratamento. E, ao final do período experimental, não houve diferença 

significativa (p>0,05) na variação da massa corpórea entre todos os grupos 

experimentais em comparação ao controle negativo. Na avaliação da massa relativa 

de fígado e rins, também não foi observada diferença significativa (p>0,05) entre 

todos os grupos experimentais em comparação ao grupo controle (Tabela 2). 
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Tabela 2: Ganho de massa corpórea (diferença entre a massa corpórea final e a inicial) e relação, em 
porcentagem, entre massa do fígado/massa corpórea e massa rim/massa corpórea de ratos Wistar 
tratados com diferentes doses da polpa do fruto da juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) associadas ou 
não ao MMS 

 

Grupos 

 
Ganho de massa 

corpórea (g) 

 Massa 
fígado/massa 
corpórea (%) 

 Massa  
rim/massa 

corpórea (%) 

Controle  141,40 ± 23,86  5,03 ± 0,51  1,02 ± 0,09 

J 125  146,60 ± 18,11  4,79 ± 0,55  1,08 ± 0,05 

J 250  144,80 ± 24,47  4,53 ± 0,21  1,02 ± 0,06 

J 500  140,8 ± 19,62  4,88 ± 0,14  1,09 ± 0,09 

MMS  134,80 ± 17,59  5,13 ± 0,40  1,13 ± 0,04 

J 125 + MMS  147,9 ± 19,36  5,05 ± 0,31  1,05 ± 0,12 

J 250 + MMS  139,90 ± 8,24  4,72 ± 0,36  1,07 ± 0,07 

J 500 + MMS  141,4 ± 30,92  5,10 ± 0,46  1,10 ± 0,10 

 
Valores expressos em média ± desvio-padrão (6 animais/grupo). J 125: Juçara 125 mg/kg p.c.; J 250: 
Juçara 250 mg/kg p.c.; J500: Juçara 500 mg/kg p.c.; MMS: Metil-metanosulfonato (40 mg/kg p.c.). 
Não houve diferença estatística entre os grupos, ANOVA, pós teste de Dunnett (p>0,05). 

 

A perda de massa corpórea e a comparação do peso relativo entre órgãos de 

animais tratados ou não tratados são parâmetros utilizados em ensaios toxicológicos 

para se predizer a toxicidade de determinado composto teste (SELLERS et al., 2007; 

ANTONELLI-USHIROBIRA et al., 2010). Aliado a estes parâmetros, a observação de 

sinais clínicos e da diminuição do consumo de ração e água de animais conferem 

um maior entendimento sobre os efeitos tóxicos da substância teste, permitindo 

ajustes no delineamento experimental e nas doses utilizadas (CHAPMAN et al., 

2013). Adicionalmente, a comparação de peso relativo de órgãos tratados ou não 

tratados com determinado composto teste permite a identificação de possíveis 

órgãos-alvo afetados pela exposição (WOLFSEGGER et al., 2009).  

Foi demonstrado, neste presente estudo, que nas doses utilizadas e nas 

condições experimentais, a polpa do fruto da juçara não apresentou efeito tóxico aos 

animais tratados tanto com a polpa isolada ou em associação com o MMS, quando 

verificadas a variação da massa corpórea ao longo do tratamento e a massa relativa 

dos fígados e rins destes animais. A administração crônica de diferentes doses (100, 

500, 1000 mg/kg p.c., via oral) do extrato aquoso da polpa do fruto de Euterpe 

oleraceae (açaí) em camundongos Swiss não causou variações detectáveis na 

massa corpórea e no peso relativo de fígado e rins quando comparado ao grupo 

controle (BARCELLOS et al., 2010) . Schauss et al. (2010) avaliaram os efeitos da 
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administração oral de uma bebida enriquecida com açaí (10, 20 e 40 g/kg p.c.) 

durante 90 dias em ratos Wistar e identificaram que o tratamento também não 

causou alterações na massa corpórea e na massa relativa de vários órgãos, 

incluindo fígado e rins, quando comparado ao grupo controle.  

 

4.3 Avaliação do estresse oxidativo  
 

Os biomarcadores analisados na avaliação do estresse oxidativo após o 

tratamento com diferentes doses da polpa do fruto do palmiteiro juçara (125, 250 e 

500 mg/kg p.c.) foram GSH, TBARS e CAT. Os resultados obtidos mostraram que 

não houve diferença significativa entre todos os grupos experimentais (p>0,05), nos 

parâmetros de estresse oxidativo analisados em fígado (Tabela 3) e rins (Tabela 4) 

de ratos Wistar. 

 

Tabela 3: Concentrações de glutationa reduzida (GSH), substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) e catalase (CAT) em fígado de ratos Wistar após o tratamento com diferentes doses da 
polpa do fruto da juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) 
 

Fígado 

Grupos 
 GSH  

(nmol/mg 
proteína) 

 TBARS 
(nmol/mg 
proteína) 

 CAT 
(µmol/min.mg

-1
 

proteína) 

Controle 
 

75,45 ± 16,65 
 

0,55 ± 0,25 
 

133,40 ± 83,12 

J 125 
 

90,08 ± 24,31 
 

0,54 ± 0,16 
 

206,50 ± 105,60 

J 250 
 

71,01 ± 14,68 
 

0,50 ± 0,30 
 

97,19 ± 26,27 

J 500 
 

82,80 ± 18,82 
 

0,52 ± 0,22 
 

213, 5 ± 101,8 

MMS 
 

78,19 ± 22,64 
 

0,51 ± 0,28 
 

107,4 ± 76,30 

 
Valores expressos em média ± desvio-padrão (6 animais/grupo). J 125: Juçara 125 mg/kg p.c.; J 250: 
Juçara 250 mg/kg p.c.; J500: Juçara 500 mg/kg p.c.; MMS: Metil-metanosulfonato (40 mg/kg p.c.). 
Não houve diferença estatística entre os grupos, ANOVA, pós teste de Dunnett (p>0,05). 
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Tabela 4: Concentrações de glutationa reduzida (GSH), substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) e catalase (CAT) em rins de ratos Wistar após o tratamento com diferentes doses da polpa 
do fruto da juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) 

 

Rim 

Grupos 
 GSH  

(nmol/mg 
proteína) 

 TBARS 
(nmol/mg 
proteína) 

 CAT  
(µmol/min.mg

-1
 

proteína) 

Controle 
 

30,44 ± 9,62 
 

0,36 ± 0,12 
 

161,10 ± 29,76 

J 125 
 

29,25 ± 4,47 
 

0,50 ± 0,25 
 

213,30 ± 39,96 

J 250 
 

29,34 ± 7,83 
 

0,36 ± 0,15 
 

176,80 ± 34,51 

J 500 
 

29,72 ± 4,47 
 

0,37 ± 0,13 
 

174,90 ± 11,65 

MMS 
 

29,66 ± 3,12 
 

0,44 ± 0,24 
 

202,90 ± 49,03 

 
Valores expressos em média ± desvio-padrão (6 animais/grupo). J 125: Juçara 125 mg/kg p.c.; J 250: 
Juçara 250 mg/kg p.c.; J500: Juçara 500 mg/kg p.c.; MMS: Metil-metanosulfonato (40 mg/kg p.c.). 
Não houve diferença estatística entre os grupos, ANOVA, pós-teste de Dunnett (p>0,05). 

 

Os flavonoides, incluindo as antocianinas, em determinadas condições, 

podem apresentar um efeito pró-oxidante ao promover a geração e/ou acumulação 

de ERO, através de diferentes mecanismos como por reações redox com os íons 

cobre presente nas células, pela inibição da respiração mitocondrial ou pela 

formação de radicais fenoxil que podem causar a co-oxidação de GSH ou NADH 

(HODNICK; DUVAL; PARDINI, 1994; GALATI et al., 2002; HADI et al., 2007). A 

produção e/ou acúmulo de ERO e radicais livres podem levar a alterações dos níveis 

de GSH, CAT e TBARS (YANG; CHAO; LIN, 1996; DAWN-LINSLEY et al., 2005; 

VALKO et al., 2006). Nossos resultados demonstraram que a polpa do fruto da 

juçara, em diferentes doses, não foi capaz de alterar os níveis dos biomarcadores de 

estresse oxidativo avaliados. Nossos dados estão de acordo com os resultados 

encontrados por Ramos-Escudero et al. (2012), no qual o tratamento com o extrato 

do milho roxo (Zea mays L.), rico em polifenóis e antocianinas, não alterou os níveis 

de TBARS e CAT em órgãos isolados de camundongos.  

 Apesar de alguns estudos in vivo demonstrarem a depleção dos níveis de 

CAT e GSH e aumento das concentrações de TBARS induzidos por agentes 

alquilantes (BHATTACHARYA, 2003; ROSA et al., 2007), no presente estudo, o 

MMS não foi capaz de causar danos oxidativos no fígado e rins de ratos Wistar.  
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4.4 Ensaio do cometa 
 

O ensaio do cometa pode ser aplicado em qualquer tecido e a seleção do 

mesmo está relacionada aos aspectos toxicocinéticos do composto a ser avaliado . 

O fígado é um tecido recomendado para a avaliação genotóxica por ser o principal 

órgão de absorção e metabolismo de vários compostos (HARTMANN et al., 2003). O 

rim é um órgão que metaboliza, transporta e concentra uma variedade de 

substâncias tóxicas por receber um quarto do débito cardíaco, o que o torna um 

importante alvo para se predizer a toxicidade de uma determinada substância teste 

(THUKRAL et al., 2005).  

Na realização do ensaio do cometa, deve-se verificar a citotoxicidade da 

substância a ser testada e conforme recomendam Tice et al. (2000), os valores de 

viabilidade celular devem ser, preferencialmente, superiores a 70 %. A técnica 

utilizada para se avaliar a viabilidade celular foi o teste de exclusão por Trypan blue. 

Esta técnica se baseia no fato de que as membranas intactas das células viáveis 

não se coram na presença deste corante, sendo, portanto, marcador para 

citotoxicidade (STROBER, 2001). Os resultados dos experimentos mostraram que 

os valores relativos de viabilidade celular de todos os grupos experimentais foram 

superiores a 89 % no tecido hepático e superiores a 86 % no tecido renal, quando 

comparados ao grupo controle. 

 

4.4.1 Avaliação da atividade genotóxica e antigenotóxica 
 

Os resultados obtidos na avaliação genotóxica da polpa do palmiteiro juçara 

em células hepáticas e renais estão representados na Figura 7. No tratamento dos 

animais com a polpa de juçara nas doses de 125, 250 e 500 mg/kg p.c. não houve 

aumento estatisticamente significativo nos valores de % DNA na cauda, em tecido 

hepático e renal, quando comparados ao grupo controle, demonstrando que a polpa 

do fruto da juçara, nas doses testadas, não apresentou efeito genotóxico pelo ensaio 

do cometa, nos órgãos analisados. Somente os animais tratados com MMS 

apresentaram um aumento na % DNA na cauda tanto em células hepáticas quanto 

renais. Este resultado está de acordo com diferentes trabalhos descritos na literatura 
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sobre os danos induzidos pelo MMS em células hepáticas ou renais (OSHIDA et al., 

2008; DE AZEVEDO  et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011). 

Nos grupos de animais tratados com as doses de 125 e 500 mg/kg p.c. da 

polpa da juçara em associação ao MMS, houve diminuição  estatisticamente 

significativa na % DNA na cauda no tecido hepático, em comparação aos animais 

tratados somente com o MMS. Na associação da dose de 250 mg/kg p.c. da polpa 

de juçara com o MMS, não foi observada diminuição estatisticamente significativa 

nos valores de % DNA na cauda em células hepáticas quando comparado ao 

controle positivo. Em todas as doses da polpa de juçara associadas ao MMS, não foi 

constatada redução estatisticamente significativa nos valores de % DNA na cauda 

em células renais em relação ao controle positivo, demonstrado ausência de efeito 

antigenotóxico da polpa da juçara no rim.  

 

 

Figura 7: Valores médios ± desvio padrão de % de DNA na cauda em células hepáticas e renais de 
ratos Wistar tratados com diferentes doses da polpa do fruto da juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) 
associadas ou não ao MMS. CN: Controle negativo, J 125: Juçara 125 mg/kg p.c.; J 250: Juçara 250 
mg/kg p.c.; J 500: Juçara 500 mg/kg p.c. e MMS: Metil-metanosulfonato (40 mg/kg p.c.).  
Foram analisados 100 nucleóides por animal, seis animais por grupo. 
* 

Estatisticamente diferente do grupo CN; ANOVA, teste de Dunnett (p< 0,05). 
# Estatisticamente diferente do grupo MMS; ANOVA, teste de Dunnet (p<0,05). 

 

Os resultados obtidos por Felzenszwalb et al. (2013), onde diferentes doses 

da polpa do fruto da juçara não induziram efeito genotóxico no ensaio do cometa em 
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células sanguíneas humanas e de ratos, em tratamentos de cinco e três dias, 

respectivamente. Em outro estudo, sobre a avaliação do efeito genotóxico de 

diferentes antocianinas isoladas – incluindo, as antocianinas cianidina 3-glicosídeo e 

cianidina 3-rutinosídeo (majoritárias no fruto da juçara), em células de músculo liso 

(SMC) e hepatoma (MH1C1) de ratos, também não foram identificados danos ao 

DNA na dose de 100 µmol/L (LAZZÉ et al., 2003). Em trabalho conduzido por 

Azevedo (2007) foi verificado que o tratamento oral por 15 dias com a delfinidina (20 

mg/kg p.c.), antocianina isolada da casca da berinjela (Solanum melongena), não 

causou danos ao DNA de células do sangue periférico de camundongos Swiss 

quando avaliado pelo ensaio do cometa.  

Os dados obtidos por Ribeiro et al. (2010), na avaliação dos efeitos 

genotóxicos e antigenotóxicos in vivo da polpa do fruto de Euterpe oleracea Mart. 

(açaí), em protocolos de tratamento agudo (24 horas) e subagudo (14 dias), foi 

verificado que a polpa do açaí, fruto do mesmo gênero da juçara e rico em derivados 

antociânicos, não apresentou atividade genotóxica no sangue periférico, rim e fígado 

de camundongos Swiss quando avaliada pelo ensaio do cometa nas doses de 3,33, 

10 e 16,67 g/Kg p.c. Porém, apresentou efeito antigenotóxico, nestas mesmas doses 

- exceto, na dose de 3,33 g/Kg no esquema de tratamento agudo – frente aos danos 

induzidos pela doxorrubicina. 

No presente trabalho, duas doses (125 e 500 mg/kg p.c.) da polpa da juçara 

apresentaram efeito antigenotóxico em células hepáticas de ratos Wistar. Em 

contrapartida, na avaliação realizada por Felzenszwalb et al. (2013) sobre o efeito de 

300 mL da polpa da juçara (9%) administrada diariamente, durante 5 dias, em 

humanos saudáveis, frente aos danos induzidos pelo MMS em tratamento ex vivo, 

não foi constatado um efeito protetor exercido pela polpa do fruto da juçara. Isso 

deve, provavelmente, às diferenças nos sistemas de avaliação, no modelo 

experimental, no tipo celular e nos diferentes delineamentos experimentais 

utilizados. Outros trabalhos na literatura mostram os efeitos protetores dos 

flavonoides sobre os danos induzidos pelo MMS, como o trabalho conduzido por 

Oliveira et al. (2013), onde o extrato orgânico de Roupala montana, cujos compostos 

bioativos majoritários são flavonoides, apresentou em todas as doses testadas, 

efeito antigenotóxico em células hepáticas de camundongos Swiss contra os danos 

induzidos pelo MMS.  
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4.5 Teste do micronúcleo 
 

4.5.1 Avaliação da citotoxicidade da polpa do fruto de juçara 
 

No teste do MN in vivo, a análise de PCE micronucleados é o principal 

endpoint analisado, contudo, este teste também permite a determinação 

concomitante da citotoxicidade na medula óssea, esta, indicada quando há uma 

redução significativa na percentagem de PCE entre o total de eritrócitos na medula 

(NCE + PCE) (RIBEIRO, 2003). Os resultados obtidos na avaliação da citotoxicidade 

da polpa de juçara em células da medula óssea de ratos Wistar estão representados 

na Figura 8. O tratamento realizado em todos os grupos experimentais não reduziu 

de modo significativo a % PCE no total de 500 eritrócitos (PCE +NCE) da medula 

óssea em relação ao controle negativo, demonstrando ausência de citotoxicidade 

medular em todos os tratamentos.  

 

Figura 8: Percentagem de eritrócitos policromáticos (%PCE) no total de 500 eritrócitos analisados 
(NCE + PCE) na medula óssea de ratos Wistar tratados com diferentes doses da polpa do fruto da 
juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) associadas ou não ao MMS. Valores representam a média ± 
desvio-padrão da cada grupo (6 animais/grupo). CN: Controle negativo; J125: Juçara 125 mg/kg p.c., 
J250:Juçara 250 mg/kg p.c.; J 500: Juçara 500 mg/kg p.c.; MMS: Metil-metanosulfonato (40 mg/kg 
p.c.).  
Não houve diferença estatística entre os grupos experimentais, ANOVA, pós-teste de Dunnett 
(p>0,05). 
 

Alguns trabalhos da literatura estão de acordo com os resultados 

apresentados neste presente estudo, pois mostram a ausência de citotoxicidade 

medular em roedores decorrente do tratamento com alguns derivados antociânicos 

ou alimentos ricos em antocianinas. Em estudo conduzido por Leite-Legatti et al. 
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(2012) foi observado que a administração oral de casca de jaboticaba (Myrciaria 

jaboticaba) não apresentou efeito citotóxico na medula óssea de camundongos 

Swiss tratados por 15 dias. Neste mesmo trabalho, foi identificado um alto teor de 

cianidina-3-glicosídeo (1963,57 mg/100 g massa seca) na casca deste fruto, 

derivado antociânico que também está presente na polpa da juçara.  

Azevedo et al. (2003) avaliaram os efeitos de uma dieta contendo 20 % de 

feijões pretos (Phaseolus vulgaris) cozidos ou desidratados em camundongos SD-1 

e verificaram que esta leguminosa, rica em antocianinas, não apresentou efeito 

citotóxico na medula óssea destes animais, em 15 dias de tratamento. Chacon et al. 

(2002) verificaram que o tratamento oral por cinco dias consecutivos com diferentes 

doses de extrato de beringela (0,75, 1,5 e 2,4 g/kg p.c.) não produziu efeitos 

citotóxicos na medula óssea de ratos Wistar. Em experimento conduzido por 

Felzenszwalb et al. (2013), o extrato da polpa do fruto de juçara (Euterpe edulis) nas 

doses de 22,5, 45, 90 e 180 mg/kg p.c., também, não apresentou efeito citotóxico na 

medula óssea de ratos Wistar, demonstrado pela não redução da %PCE em relação 

ao grupo controle. 

 Apesar de ter sido observado uma pequena redução na % PCE em relação 

ao controle negativo, nos grupos MMS e na dose de 250 mg/kg p.c. da polpa de 

juçara (associada ou não ao MMS), esta redução não ocorreu de forma significativa. 

Uma possível redução da %PCE poderia impossibilitar a análise dos micronúcleos 

nos PCE, devido à diminuição da quantidade destas células causada pela 

citotoxicidade (HAYASHI; SOFUNI; MORITA, 1991) 

Nossos dados sobre a ausência do efeito citotóxico pelo MMS na medula 

óssea corroboram outros trabalhos na literatura, como os conduzidos por Carvalho 

et al. (2011) e Leandro et al. (2013), que demonstraram que o MMS (na dose de 40 

mg/kg p.c.) não foi capaz de induzir citotoxicidade medular significativa, verificada 

pela relação da PCE/NCE, em camundongos no esquema de tratamento de 24 

horas. As diferentes doses da polpa de juçara associadas ao MMS também não 

apresentaram redução da % PCE nas células da medula óssea dos ratos Wistar, 

demonstrando ausência de efeito sinérgico com o MMS na indução da citotoxicidade 

medular. 
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4.5.2 Avaliação da atividade mutagênica e antimutagênica 
 

Na avaliação da atividade mutagênica, os resultados obtidos no teste do MN 

em células da medula óssea e do sangue periférico mostraram que não houve 

diferença significativa entre os grupos tratados com as doses de 125, 250 e 500 

mg/kg p.c. da polpa de juçara em relação ao controle negativo, indicando que nas 

doses testadas a polpa deste fruto não apresentou efeito mutagênico (Tabela 5). 

Somente no grupo MMS foi constatada aumento significativo da frequência de 

MNPCE e MNRET. 

Em relação à avaliação do efeito antimutagênico, as diferentes doses da 

polpa de juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.) associadas ao MMS não alteraram a 

frequência de MNPCE na medula óssea em relação à observada no grupo tratado 

somente com o MMS (Tabela 5) . Porém, os grupos experimentais tratados com as 

doses de 125 e 500 mg/kg p.c. da polpa de juçara reduziram  a frequência de 

MNRET quando comparado ao grupo controle positivo (MMS) (Tabela 5), 

demonstrando efeito antimutagênico em reticulócitos do sangue periférico (p<0,05). 

 

Tabela 5: Frequência de eritrócitos policromáticos micronucleados (MNPCE) na medula óssea e de 
reticulócitos micronucleados (MNRET) no sangue periférico de ratos Wistar tratados com diferentes 
doses da polpa do fruto da juçara (125, 250 e 500 mg/kg p.c.), associadas ou não ao MMS 
 

 
 

Grupos 

   Medula óssea Sangue periférico 

MNPCE/1000 
PCE’S 

 
  MNRET/1000 

RET’S 
 

Controle 3,83 ± 0,75  3,33 ± 1,75  

J 125 5,00 ± 1,67  4,00 ± 2,09  

J 250 4,17 ± 1,33  4,50 ± 1,52  

J 500 5,33 ± 1,37  3,83 ± 1,33  

MMS 13,17
a
 ± 2,99  13,00

a
 ± 2,28  

J 125 + MMS 10,50 ± 2,07  8,50
b
 ± 3,89  

J 250 + MMS 10,67 ± 2,34  8,83 ± 2,04  

J 500 + MMS 13,33 ± 1,50  8,00
b
 ± 3,74  

 
Valores expressos em média ± desvio-padrão (6 animais/grupo). J125: Juçara 125 mg/kg p.c.; 
J250:Juçara 250 mg/kg p.c.; J 500: Juçara 500 mg/kg p.c. e MMS: Metil-metanosulfonato (40 mg/kg 
p.c.). Foram analisadas 2000 células da medula óssea e 1000 células do sangue periférico. 
a 

Estatisticamente diferente do grupo controle; ANOVA, teste de Dunnett (p< 0,05). 
b
 Estatisticamente diferente do grupo MMS; ANOVA, teste de Dunnett (p<0,05). 
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Em estudo recente, Felzenszwalb et al. (2013) observaram que a polpa do 

fruto da juçara (Euterpe edulis) apresentou efeito mutagênico em células da medula 

óssea de ratos Wistar nas doses de 45, 90 e 180 mg/kg p.c. em três dias de 

tratamento. Além disso, estes autores verificaram através do teste de Ames que a 

polpa da juçara em diferentes doses (25-250 µg/placa) aumentou a taxa de 

revertentes prototróficos à histidina da cepa TA97 em tratamento sem ativação 

metabólica (-S9), ou seja, indicando mutagenicidade do tipo frameshift. Em nosso 

estudo, não foi constatado efeito mutagênico da polpa da juçara tanto em eritrócitos 

da medula óssea de ratos quanto como em reticulócitos do sangue periférico.  

Vários trabalhos na literatura também demonstram a ausência de efeitos 

mutagênicos de componentes da dieta, ricos em derivados antociânicos bem como 

seus potenciais antimutagênicos.  Nossos resultados estão de acordo com os 

trabalhos conduzidos por Leite-Legatti et al. (2012) onde o tratamento de 15 dias 

com a casca de jaboticaba (Myrciaria jaboticaba), em camundongos Swiss, também 

não induziu o aumento da frequência de MNPCE’s em relação ao grupo controle em 

todas as doses testadas. Em estudo conduzido por Azevedo et al. (2003), o 

tratamento por 15 dias com dieta contendo 20 % de feijões pretos, caracterizado 

pela presença de antocianinas, não apresentou efeito mutagênico em células da 

medula óssea de camundongos Swiss. 

Em estudo conduzido por Azevedo et al. (2007), foi observado que o 

tratamento por 15 dias com o extrato de beringela (50 mg/kg p.c.), em camundongos 

Swiss, não elevou a frequência de MNPCE’s quando comparado ao grupo controle. 

Além disso, neste mesmo estudo, a antocianina isolada da casca da beringela 

(delfinidina) nas doses de 10 e 20 mg/kg p.c. apresentou efeito antimutagênico ao 

diminuir significativamente a frequência de MNPCE’s induzidos pela ciclofosfamida. 

Ribeiro et al. (2010) verificaram que a polpa do açaí (Euterpe oleraceae), não 

apresentou efeito mutagênico em células da medula óssea de camundongos Swiss 

quando avaliada pelo teste do MN em esquemas de tratamento agudo e sub-agudo 

além de apresentar efeito antimutagênico frente ao danos induzidos pela 

doxorrubicina, tanto na medula óssea quanto no sangue periférico, em todas as 

doses testadas.  

O aumento na frequência de MN em células da medula óssea e sangue 

periférico de roedores induzido pelo MMS (40 mg/kg p.c.), observado no presente 

estudo, está de acordo com os dados apresentados por diferentes autores (LEFFA 
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et al., 2012; LEANDRO et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013). Na literatura, diferentes 

extratos vegetais, que apresentam flavonoides em sua composição, apresentaram 

efeito antimutagênico frente aos danos induzidos pelo MMS, como em trabalho 

realizado por Carvalho et al. (2011) , onde o extrato etanólico de Melissa officinalis 

apresentou, na maior dose testada (500 mg/kg p.c.), efeito antimutagênico em 

células da medula óssea de camundongos CF-1 contra os danos induzidos pelo 

MMS. E também, em trabalho conduzido por Oliveira et al. (2013), onde diferentes 

doses (5,10 e 20 mg/kg p.c.) do extrato de Roupala montana apresentaram efeito 

antimutagênico frente aos danos induzidos pelo MMS no sangue periférico de 

camundongos Swiss. 

Considerando os resultados obtidos no ensaio do cometa e no teste do MN, a 

polpa do fruto da juçara não apresentou efeito genotóxico nos tecidos hepático e 

renal (Figura 7) bem como não apresentou efeito mutagênico em células da medula 

óssea e sangue periférico em ratos Wistar (Tabela 5). Além disso, exceto na dose 

intermediária (250 mg/kg p.c.), a polpa do fruto da juçara apresentou efeito 

antigenotóxico no fígado e efeito antimutagênico no sangue periférico contra os 

danos induzidos pelo MMS. 

Os efeitos antigenotóxico e antimutagênico da polpa do fruto da juçara frente 

aos danos induzidos pelo MMS podem ser atribuídos à presença de antocianinas na 

composição deste fruto. As antocianinas possuem reconhecida atividade 

antioxidante, devido principalmente à capacidade destes compostos de sequestrar 

ERO (WANG; STONER, 2008; KRYSTON et al., 2011). Apesar de não terem sido 

constatadas alterações dos níveis dos biomarcadores de estresse oxidativo 

avaliados em 24 horas de tratamento com o MMS, há evidências na literatura de que 

este agente pode induzir a depleção de GSH (MIZUMOTO; GLASCOTT JR; 

FARBER, 1993). A diminuição dos níveis de GSH, induzidas pelo MMS, está 

associada à acumulação de ERO nas células (MICCADEI et al., 1988; MIZUMOTO; 

GLASCOTT JR; FARBER, 1993), que pode gerar danos oxidativos ao DNA – que 

são passíveis de serem sequestrados pelas antocianinas presentes na polpa do 

fruto da juçara. 

Este mecanismo proposto está de acordo com o estudo de NETO et al. 

(2011), que sugeriram que o efeito antigenotóxico in vivo de alguns componentes 

presentes na dieta, como o flavonóide artepilina C isolado do própolis, pode estar 
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relacionada à atividade antioxidante destes compostos frente aos danos ao DNA, 

que pode ser induzido pelo estresse oxidativo oriundo do tratamento com o MMS.  

Segundo Shih, Yeh e Yen (2007), as antocianinas são capazes de aumentar a 

expressão de enzimas de detoxificação de fase II. A indução destas enzimas oferece 

efeito protetor contra uma variedade de agentes tóxicos, incluindo agentes 

mutagênicos e carcinogênicos, devido à detoxificação e aceleração da excreção 

destes agentes (KENSLER, 1997; STEINKELLNER et al., 2001). Desta forma, as 

antocianinas presentes na polpa do fruto de juçara poderiam promover seu efeito 

protetor ao induzir as enzimas de fase II, que realizam a detoxificação do MMS, 

evitando assim, que este agente cause danos ao DNA.  

Em estudo de antigenotoxicidade in vivo conduzido por Franke et al. (2005), 

os autores propuseram que compostos  fenólicos, presentes em suco de laranja, 

apresentam efeitos protetores pois podem ser metilados por agentes alquilantes o 

que promove a redução dos danos ao DNA induzidos por este agente. Assim, 

sugere-se que as antocianinas presentes na polpa do fruto da juçara também 

possam interagir diretamente com o MMS, servindo como alvo para a alquilação do 

MMS ao invés do DNA. 

Diante dos resultados obtidos do presente estudo, o consumo da polpa do 

fruto do palmiteiro juçara, nas doses avaliadas, não induziu genotoxicidade e 

mutagenicidade em ratos Wistar. Além disso, a administração da polpa do fruto da 

juçara em associação com o MMS, agente indutor de danos ao DNA, reduziu a 

genotoxicidade e mutagenicidade induzidas por este agente. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o tratamento, durante 14 

dias, com a polpa do fruto do palmiteiro juçara em ratos Wistar:  

 

 Não foi genotóxico em células hepáticas e renais, em todas as doses 

testadas. 

 Nas doses de 125 e 500 mg/kg p.c., apresentou efeito antigenotóxico sobre 

os danos induzidos pelo MMS em células hepáticas. 

 Não apresentou efeito citotóxico, em todas as doses avaliadas, em células da 

medula óssea. 

 Não apresentou efeito mutagênico, em todas as doses testadas, no sangue 

periférico e na medula óssea. 

 Nas doses de 125 e 500 mg/kg p.c., apresentou efeito antimutagênico em 

células do sangue periférico. 

 Não induziu estresse oxidativo, em todas as doses testadas, no tecido 

hepático e renal. 
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