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RESUMO 
 

ALMEIDA, M. R. Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade, antigenotoxicidade 
e expressão dos genes Tp53 e Ephx2 em ratos tratados com Caryocar villosum. 
2012. 102 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
O consumo de frutas e verduras está relacionado com a promoção da saúde porque 
tem sido associado com a redução do risco de desenvolvimento de doenças 
crônicas como, por exemplo, câncer e doenças degenerativas e cardiovasculares. 
Dessa forma, o estudo dos efeitos biológicos desses alimentos tem ganhado 
atenção nos últimos anos. O piquiá (Caryocar villosum) é um fruto nativo da 
Amazônia e é rico em compostos antioxidantes como os compostos fenólicos. 
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos genotóxicos e antigenotóxicos in 
vivo da polpa liofilizada do piquiá e também de seu extrato etanólico. Além disso, os 
compostos fitoquímicos presentes na polpa e no seu extrato foram quimicamente 
determinados. Ratos Wistar foram tratados por gavagem, durante 14 dias 
consecutivos, com três diferentes doses da polpa do piquiá (75, 150 ou 300 mg/kg 
p.c.) ou com seu extrato etanólico (75 mg/kg p.c.). No 14° dia, os animais receberam 
solução salina (NaCl 0,9%, i.p.) ou doxorrubicina (DXR, 15 mg/kg p.c., i.p.) e após 
24 horas foram eutanasiados. A medula óssea e o sangue periférico foram usados 
no teste do micronúcleo (MN), e o fígado, rins e coração foram utilizados nos 
ensaios do cometa, nas análises bioquímicas das substâncias reativas ao ácido 
tiobarbitúrico (TBARS) e glutationa reduzida (GSH) e na avaliação da expressão de 
mRNA dos genes epóxido hidrolase (Ephx2) e proteína tumoral p53 (Tp53). A polpa 
do piquiá não apresentou efeito genotóxico nem mutagênico em nenhuma das doses 
avaliadas, demonstrou atividade antigenotóxica e ainda reduziu os níveis de TBARS 
induzidos pela DXR no coração. Efeitos opostos foram encontrados para o extrato 
etanólico da polpa do piquiá, por apresentar genotoxicidade, mas não 
mutagenicidade, e indução de TBARS no coração. Os níveis de mRNA do gene 
Ephx2 no rim e coração foram aumentados após o tratamento com a maior dose da 
polpa do piquiá, entretanto, no rim a menor dose diminuiu a transcrição desse gene 
induzida pela DXR. No fígado as doses de 75 e 300 mg/kg p.c. diminuíram os níveis 
de mRNA do gene Ephx2 induzidos pela DXR. A dose de 300 mg/kg p.c. da polpa 
diminuiu a expressão de mRNA do gene Tp53 nos grupos da associação piquiá + 
DXR no fígado, rim e coração. O extrato etanólico da polpa do piquiá modulou a 
expressão de mRNA do gene Ephx2 apenas no fígado, aumentando os níveis desse 
transcrito, enquanto que no coração houve diminuição da transcrição do gene Tp53. 
Foi encontrada uma diferença de composição fitoquímica entre a polpa liofilizada e 
seu extrato etanólico. O extrato apresentou 1,4x mais compostos fenólicos e 3x 
menos carotenoides quando comparado com a polpa. Além disso, o ácido gálico foi 
o composto fenólico predominante na polpa, enquanto que no extrato o fenol mais 
abundante foi o ácido elágico. A diferença dos efeitos biológicos entre a polpa 
liofilizada do piquiá e seu extrato etanólico pode ser devido à alteração da 
composição fitoquímica.  
 
Palavras-chave: Piquiá, ensaio do cometa, micronúcleo, compostos fenólicos, 
nutrigenômica 

 



	  

ABSTRACT 
 

ALMEIDA, M. R. Evaluation of cytotoxicity, genotoxicity, antigenotoxicity and 
expression of Tp53 and Ephx2 genes in rats treated with Caryocar villosum. 
2012. 102 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
Fruit and vegetables intake has been related to the promotion of health because it 
has been associated to reduced risk of chronic diseases development such as 
cancer, and cardiovascular and degenerative diseases. Thus, the study of the 
biological effects of these foods has increased in recent years. Piquiá (Caryocar 
villosum) is a fruit native of the Amazon and it is rich in antioxidant compounds such 
as phenolic compounds. Therefore, the aim of this study was to evaluate the in vivo 
genotoxicity and antigenotoxicity effects of the piquiá lyophilized pulp fruit and its 
ethanolic extract. Moreover, the phytochemical characterization of pulp and extract 
was determined. Wistar rats were treated by gavage, for 14 days, with three doses of 
piquiá pulp (75, 150 or 300 mg/kg b.w.) or with its ethanolic extract (75 mg/kg b.w.). 
On 14th day, the animals received saline (0.9% i.p.) or doxorubicin (DXR, 15 mg/kg 
b.w.) and after 24 hours they were euthanized. Bone marrow and peripheral blood 
were used in micronucleus (MN) test, and the liver, kidney and heart were used in 
comet assay, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), reduced gluthatione 
(GSH), and in the evaluation of mRNA expression of epoxide hydrolase (Ephx2) and 
tumor protein p53 (Tp53) genes. The piquiá pulp was not genotoxic nor mutagenic, 
demonstrated antigenotoxic effects and reduced the TBARS levels induced by DXR 
in heart. The ethanolic extract had opposite effects, whereas it was genotoxic, but not 
mutagenic, and increased the TBARS levels in heart. Ephx2 mRNA levels in kidney 
and heart were increased after treatment with the higher dose of piquiá pulp, 
however, in kidney the lowest dose decreased the transcription of this gene induced 
by DXR. In liver, the 75 and 300 mg/kg b.w. doses of piquiá pulp decreased the 
Ephx2 mRNA levels induced by DXR. The piquiá pulp 300 mg/kg + DXR group, 
presented lower levels of Tp53 mRNA in liver, kidney and heart. The ethanolic 
extract of piquiá pulp modulated the mRNA Ephx2 expression only in the liver, 
increasing the levels of this transcript, while in the heart decreased the transcription 
of Tp53 gene. There was a difference on phytochemical composition between the 
pulp and its ethanolic extract. The extract presented 1.4-fold more phenolic 
compounds and 3-fold less carotenoids than piquiá pulp. Furthermore, gallic acid 
was the predominant phenol in the pulp, whereas in the ethanolic extract the most 
abundant phenol was the ellagic acid. The difference in the biological effects 
between piquiá pulp and is ethanolic extract may be due the change of the 
phytochemical composition. 
 
Keywords: Piquiá, comet assay, micronucleus, phenolics, nutrigenomics  
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Piquiá (Caryocar villosum) 
 

O consumo de frutas e vegetais está relacionado com a promoção da saúde 

porque tem sido associado com a redução do risco de desenvolvimento de muitas 

doenças crônicas como, por exemplo, câncer e doenças degenerativas e 

cardiovasculares (ESFAHANI et al., 2011; HUNG et al., 2004). Os compostos 

presentes nesses alimentos apontados como os responsáveis pelos efeitos 

benéficos são os chamados compostos bioativos, como vitaminas, fenóis, 

carotenoides e fibras (ESFAHANI et al., 2011). Vários são os mecanismos pelos 

quais os compostos bioativos exercem seus efeitos salutares e entre eles destacam-

se a ação antioxidante e a proteção sobre o material genético. Apesar dos efeitos 

benéficos, os compostos presentes nos alimentos, em determinadas situações, 

podem não ser inócuos e causar danos ao DNA (BOEIRA et al., 2010; GROVER et 

al., 2009; OSOWSKI et al., 2010).  

Um mutágeno pode ser definido como um agente físico ou químico que altera o 

material genético, aumentando a frequência de mutações acima dos níveis basais. 

Por outro lado, um anti-mutágeno é qualquer substância que reduz a taxa de 

mutações espontâneas ou diminui ou reverte a ação de um mutágeno (FERGUSON, 

2011). As mutações nas células somáticas não apenas estão envolvidas com a 

carcinogênese, mas também podem causar outras desordens como aterosclerose, 

doenças cardíacas e degenerativas. Uma vez que os mutágenos estão envolvidos 

na iniciação e progressão de diversos tipos de doenças, a investigação de 

compostos bioativos que neutralizem esses efeitos mutagênicos tem crescido 

ultimamente (BHATTACHARYA, 2011). Dessa forma, a avaliação dos potenciais 

genotóxico e antigenotóxico dos alimentos tornou-se um evento crítico e importante 

na promoção da saúde, e a exploração de espécies exóticas de frutos tem ganhado 

atenção nos últimos anos. A região Amazônica, que é a maior área florestal tropical 

do mundo, oferece uma variedade de espécies de frutos que ainda não foram 

explorados e industrializados (GORDON et al., 2011) e entre essas espécies 

encontra-se o piquiá (Caryocar villosum). 
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O piquiazeiro pertence à grande família das Caryocaracea e se encontra 

amplamente distribuído pela América tropical, principalmente na região da floresta 

Amazônica. Seus frutos e troncos são usados tradicionalmente pelos povos nativos 

da Amazônia como alimento e na construção de casas e barcos, respectivamente. 

As árvores do piquiazeiro são altas (40 a 50 metros), a floração ocorre na estação 

seca de julho a novembro, enquanto que a frutificação ocorre na estação chuvosa de 

março a maio (MARX; ANDRADE; MAIA, 1997). 

Os frutos do piquiazeiro são globulares e irregulares, com aproximadamente 7-

9 cm de diâmetro e possuem casca de cor acinzentada, que pode ser facilmente 

removida. A principal fonte de alimento do piquiá é o mesocarpo, camada oleosa de 

até 11 mm de espessura em volta das sementes de textura amanteigada e 

coloração amarelada. As sementes possuem forma de rim, são oleosas, 

comestíveis, apresentam coloração branca e podem ser encontradas entre 1 a 4 

sementes por fruto. A polpa do piquiá, que normalmente é consumida após 

cozimento em água salgada ou cozida em conjunto com arroz ou feijão, é muito 

apreciada pelos habitantes da região devido à sua agradável fragrância e ótimo 

sabor. Ocasionalmente, o óleo é extraído do mesocarpo e pode ser usado como 

óleo de salada ou como óleo para cozinhar (MARX; ANDRADE; MAIA, 1997). 

 

	  
Figura 1: Piquiá (Fonte: Renan Chisté) 

 

De acordo com Chiste e Mercadante (2012), a polpa do piquiá apresenta 

composição fitoquímica promissora para pesquisas de compostos bioativos com 

propriedades antioxidantes. Esses pesquisadores identificaram a composição e a 

capacidade antioxidante da polpa do piquiá, e encontraram que a água (52%) e os 

lipídeos (25%) são seus maiores componentes. Os autores também reportaram que 

o valor energético total é de 291 kcal/100 g. A capacidade antioxidante da polpa do 

piquiá, avaliada in vitro pelo método ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), 
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foi de 3,74 mmol Trolox/100g, o que é considerado um alto valor quando comparado 

com a média reportada de outras frutas (2,7 mmol Trolox/100 g) como por exemplo o 

murici (Byrsonima crassifólia) (2,65 mmol Trolox/100 g) e o ingá-cipó (Inga edulis) 

(2,34 mmol Trolox/100 g). Também foi determinado nesse mesmo trabalho que a 

polpa do piquiá é uma fonte rica em compostos fenólicos e flavonoides totais.  

Uma vez que a polpa do piquiá é parte da dieta da população amazônica, 

estudos sobre seus possíveis efeitos biológicos podem fornecer importantes 

conhecimentos para o consumo deste alimento in natura e a comercialização desse 

fruto pela indústria de alimentos. Além disso, a avaliação da genotoxicidade é 

importante para estabelecer a segurança do consumo desse fruto. Como a polpa do 

piquiá é rica em compostos fenólicos e flavonoides e possui atividade anti-radical 

livre, a investigação do possível efeito antigenotóxico do piquiá também torna-se 

relevante. 

Considerando que humanos consomem a polpa dos frutos e não seus extratos 

ou seus compostos bioativos isolados, o tratamento com a polpa liofilizada simula 

com precisão os possíveis efeitos biológicos dos compostos presentes na polpa 

após sua ingestão. Por outro lado, os produtos naturais precisam ser processados, 

preservados e/ou extraídos (CHEMAT; ZILL E; KHAN, 2011) para sua 

comercialização e aplicação nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e/ou 

químicas. Por isso, os efeitos in vivo da polpa liofilizada do piquiá e também do seu 

extrato etanólico foram avaliados neste estudo. 

No presente trabalho, os efeitos genotóxicos e antigenotóxicos avaliados pelo 

teste do micronúcleo e cometa, as dosagens das substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS – Thiobarbituric Acid Reactive Substances) e da glutationa 

reduzida (GSH) e a modulação da expressão de mRNA dos genes epóxido hidrolase 

2 (Ephx2) e proteína tumoral p53 (Tp53) foram avaliados in vivo, após tratamento 

com a polpa liofilizada do piquiá ou com seu extrato etanólico. 

 

1.2 Doxorrubicina 
 
Para a avaliação dos possíveis efeitos protetores da polpa do piquiá, foi 

escolhida a doxorrubicina (DXR) como controle positivo, ou seja, como agente 

indutor de danos ao DNA, uma vez que esse fármaco é frequentemente empregado 
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em investigações que utilizam biomarcadores de danos no genoma (AISSA et al., 

2012; ALEISA et al., 2007; ANTUNES; TAKAHASHI, 1998; RIBEIRO et al., 2010). 

Além disso, os antioxidantes têm sido usados para diminuir as espécies reativas de 

oxigênio (ROS – Reactive Oxygen Species) geradas pela DXR, sem reduzir a 

eficácia desse antitumoral nas células cancerosas, e inibir os danos no DNA 

induzidos pela DXR nas células saudáveis (GRANADOS-PRINCIPAL et al., 2010).  

A DXR é um fármaco produzido por uma variante do Streptomyces peucetius 

(var.caesius) pertencente à classe das antraciclinas de classe I não seletivas, que 

inibem tanto a síntese de DNA, quanto de RNA. Possui um amplo espectro de 

atividade antitumoral e é amplamente utilizada no tratamento de linfomas, 

leucemias, cânceres de mama, pulmão, ovário e de estômago e também nas 

malignidades da tireoide (GRANADOS-PRINCIPAL et al., 2010; MINOTTI et al., 

2004). O uso da DXR no tratamento do câncer teve início na década de 60 e ainda é 

incluída na maioria dos protocolos de quimioterapia, devido à sua elevada eficácia 

(LUDKE et al., 2009).  

No plasma, aproximadamente 50-80% da DXR se encontra ligada a proteínas 

e possui um volume de distribuição (Vd) variando entre 500-800 L/m2. Os níveis 

sanguíneos de DXR caem rapidamente, devido à sua distribuição para os tecidos, e 

sua alta penetração e retenção nas células nucleadas tem sido atribuída à sua 

lipofilicidade e capacidade de ligação ao DNA. A DXR penetra nas células através 

de difusão passiva e seu acúmulo intracelular resulta em concentrações que são de 

10 a 500 vezes maiores que os níveis extracelulares (LAL et al., 2010). No meio 

intracelular, as concentrações nucleares da DXR são 50 vezes maiores do que no 

citoplasma (atingindo 340 µM de saturação), o que representa uma molécula 

intercalada a cada 5 pares de bases do DNA, enquanto que a concentração de DXR 

livre é muito baixa (0,2% do total intracelular) e se encontra distribuída de forma 

heterogênea, devido ao sequestro em organelas como lisossomos, mitocôndrias e 

complexo de Golgi (DANESI et al., 2002; PETERSON; TROUET, 1978; ZUNINO et 

al., 1972). A DXR não atravessa a barreira hematoencefálica. Sua biotransformação 

ocorre principalmente no fígado, pela redução específica da cetona no C-13 

produzindo doxorrubicinol, um 13-dihidroderivado com um agrupamento hidroxila. O 

clearance da DXR é predominantemente mediado pelo caminho hepato-biliar, com 
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mais de 50% do fármaco excretado pela bile, sendo baixa sua excreção renal 

(aproximadamente 12%) (LAL et al., 2010). 

Os efeitos antineoplásicos da DXR resultam em citotoxicidade e inibição da 

proliferação celular, atribuídos a sua ação em múltiplos alvos moleculares incluindo 

enzimas nucleares como as topoisomerases I e II (TEWEY et al., 1984). Os danos 

ao DNA mediados pela DXR por meio da inibição da topoisomerase II resultam em 

parada do ciclo celular nas fases G1 e G2 e indução de apoptose (BUCHHOLZ et 

al., 2002). A DXR também intercala com a molécula de DNA, inibindo a DNA e RNA 

polimerases, causando diminuição da replicação do DNA e da transcrição (TACAR; 

SRIAMORNSAK; DASSA, 2012). Os  efeitos adversos da DXR incluem a 

intercalação com a molécula de DNA, levando à inibição da síntese de 

macromoléculas e geração de radicais livres, resultando em danos ao DNA ou 

peroxidação lipídica, ligação ao DNA e alquilação, cross-linking e interferência com a 

separação das fitas de DNA e com a atividade da helicase (GEWIRTZ, 1999; 

MINOTTI et al., 2004). 

O uso clínico da DXR, assim como ocorre com outros agentes antitumorais, é 

limitado pelo aparecimento de graves efeitos adversos, como a toxicidade nos 

tecidos normais, e também pela resistência adquirida pelas células cancerosas   

(CARVALHO et al., 2009). Sua principal limitação clínica é a toxicidade cardíaca 

aguda e crônica, além de exercer efeito acumulativo com o tratamento. Acredita-se 

que o mecanismo responsável pela cardiotoxicidade esteja relacionado à indução de 

estresse oxidativo, resultando em lesões letais nos miócitos cardíacos (OCTAVIA et 

al., 2012). A forma aguda de cardiotoxicidade induzida pela DXR manifesta-se 

poucos minutos após o tratamento com o antitumoral e é caracterizada pela 

diminuição da contratilidade e subsequente hipotensão (JAIN, 2000).  

Os aumentos da expressão de óxido nítrico sintetase (NOS – Nitric Oxide 

Synthase) e de nitrotirosina, um marcador de espécies reativas de nitrogênio (RNS – 

Reactive Nitrogen Species), tem sido encontrados em cardiomiócitos após 

exposição a DXR (MIHM et al., 2002; WEINSTEIN; MIHM; BAUER, 2000). O 

mecanismo proposto para explicar a cardiotoxicidade induzida pela DXR envolve a 

geração de radicais livres como o óxido nítrico, ânions superóxido e peroxinitrito. 

Inicialmente, a DXR aumenta a produção de ânions superóxido pelas mitocôndrias 

dos cardiomiócitos, e consequentemente, ocorre aumento da geração de outros 
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radicais livres e também aumento das produções de NOS e óxido nítrico (NO). O NO 

reage com os ânions superóxido formando peroxinitrito, o qual induz danos celulares 

através de peroxidação lipídica, inativação de enzimas e ativação de vias de 

sinalização de estresse. Na mitocôndria, o peroxinitrito e outros radicais livres, 

causam um evento persistente de geração de estresse oxidativo, levando à 

liberação de fatores pró-apoptóticos (como o citocromo c e fatores indutores de 

apoptose) e mediando caminhos de morte celular dependente e independente de 

caspases. O peroxinitrito também causa quebras nas fitas do DNA, ativando 

enzimas nucleares, como a PARP-1 (Poly ADP ribose polymerase). A 

superexpressão de PARP, uma proteína envolvida principalmente no reparo do DNA 

e na morte celular,  inicia um ciclo de consumo de energia, resultando em rápida 

depleção de NAD+ e ATP intracelulares, levando à disfunção celular e, 

consequentemente, morte celular por necrose (MUKHOPADHYAY et al., 2009). 

Uma vez que o principal mecanismo responsável pela toxicidade da DXR é a 

indução de estresse oxidativo, muitos estudos têm sido realizados com o objetivo de 

verificar se os antioxidantes podem diminuir os efeitos cardiotóxicos desse 

quimioterápico. O flavonoide hesperetina, encontrado principalmente em frutas 

cítricas (TRIVEDI et al., 2011), e os polifenóis de extratos do própolis (BOUTABET et 

al., 2011) e de extratos da semente e da casca da uva (YALCIN et al., 2010) 

demonstraram efeitos protetores sobre a cardiotoxicidade e o estresse oxidativo 

induzidos pela DXR em coração de ratos e camundongos. Além dos efeitos 

antioxidantes, a hesperetina e o extrato da semente e casca de uva também 

reduziram a genotoxicidade induzida pela DXR em células cardíacas e na medula 

óssea, respectivamente. 

 

1.3 Ensaios de genotoxicidade e antigenotoxicidade 
 

As avaliações dos efeitos genotóxicos e antigenotóxicos podem ser realizadas 

usando diferentes ensaios. Dentre eles, o ensaio do cometa e o teste do 

micronúcleo (MN) são bastante empregados (AISSA et al., 2012; BOEIRA et al., 

2010; GROVER et al., 2009; RIBEIRO et al., 2010) e internacionalmente aceitos 

pelas agências regulatórias (ROTHFUSS et al., 2011). O ensaio do cometa 

(eletroforese em gel de célula única) é um procedimento rápido e sensível para 
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quantificar danos no DNA em células de mamíferos (ROTHFUSS et al., 2011; 

SINGH et al., 1988; TICE et al., 2000). Nesse ensaio, as células são embebidas em 

agarose, lisadas em tampão alcalino e submetidas a uma corrente elétrica. Os 

fragmentos de DNA quebrados migram a partir do DNA intacto do núcleo e, dessa 

forma, a extensão dos danos pode ser medida pelo comprimento da migração 

(Figura 2) (TICE et al., 2000).  

 

 
Figura 2: Fotomicrografias de nucleoides de células do coração de ratos Wistar. (a) 
nucleoide sem dano e (b) nucleoide com dano. Coloração: Brometo de etídio. 
Microscópio de fluorescência, aumento de 400×. Laboratório de Nutrigenômica – 
FCFRP/USP, 2011 (Fonte: Acervo pessoal) 

 

Comparado com outros ensaios de genotoxicidade, as vantagens da técnica do 

cometa são: (1) alta sensibilidade para detectar baixos níveis de danos ao DNA; (2) 

detecta danos ao DNA do tipo quebras de fita simples e duplas, sítios álcali-lábeis, 

pontes entre DNA-DNA e DNA-proteína; (3) habilidade para detectar danos em 

células que não se dividiram; (4) requer pequeno número de células por amostra; (5) 

baixo custo; (6) fácil aplicação e (7) é necessário um tempo relativamente curto para 

completar um experimento (TICE et al., 2000). A versão in vivo do teste vem sendo 

amplamente utilizada e pode ser aplicada em vários tipos de tecidos e células, 

sendo o fígado (órgão principal de metabolização de compostos) o mais 

recomendado (HARTMANN et al., 2003; TICE et al., 2000).  

O teste do MN em roedores é bastante utilizado para a detecção de agentes 

clastogênicos, que quebram cromossomos, e aneugênicos, que interferem nas fibras 

do fuso. Seu resultado fornece fortes evidências da mutagenicidade sistêmica do 

composto químico avaliado sob condições experimentais apropriadas. O 
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micronúcleo se expressa em células em divisão, como resultado de quebras 

cromossômicas, formando fragmentos acêntricos, ou como consequência de 

cromossomos inteiros que não se prenderam ao fuso de divisão. Na telófase, estes 

fragmentos ou cromossomos inteiros são encapsulados em um pequeno núcleo, e 

são encontrados no citoplasma separados do núcleo principal (Figura 3). Durante a 

maturação das células da linhagem eritrocitária na medula óssea, o núcleo principal 

é expelido do eritrócito nucleado, enquanto os MNs ficam retidos. Estes pequenos 

núcleos são analisados em eritrócitos policromáticos (PCEs, eritrócitos jovens) tanto 

na medula óssea quanto no sangue periférico (Figuras 3 e 4) (RIBEIRO, 2006). 

Os MNs são tipicamente arredondados, com diâmetro de 1/20 a 1/5 do 

diâmetro do eritrócito e correspondem ao que se denomina, em hematologia, de 

Corpúsculos de Howell-Jolly (RABELLO-GAY; RODRIGUES, 1991). Na medula 

óssea, avalia-se também a relação PCE/NCE (NCE – eritrócito normocromático). A 

diminuição na proporção de eritrócitos imaturos (PCE) reflete em uma diminuição na 

relação PCE/NCE, sendo considerado, portanto, um parâmetro de citotoxicidade ou 

depressão celular (RIBEIRO, 2006). 

 

 

 

Figura 3: Fotomicrografia de eritrócitos normocromático (NCE) e policromático 
(PCE) de medula óssea de rato Wistar. A seta indica micronúcleo em PCE. 
Coloração: Giemsa. Microscopia de luz, aumento de 1000×. Laboratório de 
Nutrigenômica – FCFRP/USP, 2011 (Fonte: Lívia Cristina Hernandes) 
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Figura 4: Fotomicrografia de eritrócitos policromáticos (PCEs) de sangue periférico 
de rato Wistar. A seta indica micronúcleo. Coloração: Laranja de acridina. 
Microscopia de fluorescência, aumento de 1000×. Laboratório de Nutrigenômica – 
FCFRP/USP, 2011 (Fonte: Lívia Cristina Hernandes) 

 
1.4 Biomarcadores de estresse oxidativo 

 

Dentre os mecanismos relacionados com a genotoxicidade e 

antigenotoxicidade estão a indução de estresse oxidativo (KIRSCH-VOLDERS et al., 

2003) e a ação antioxidante (BHATTACHARYA, 2011), respectivamente. Dessa 

forma, foi avaliado no presente trabalho as dosagens bioquímicas das espécies 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS - Thiobarbituric Acid Reactive Substances) e 

da glutationa reduzida (GSH) nos tecidos hepático, renal e cardíaco. 

A peroxidação lipídica é o resultado do ataque dos radicais livres com a 

camada de lipídeos poliinsaturados das membranas celulares, resultando 

posteriormente em peroxidação de proteínas, perda ou enfraquecimento da estrutura 

e da função da membrana celular, além da geração de produtos de aldeído tais 

como acroleína, crotonaldeído, malondialdeído (MDA) e 4-hidroxi-2-nonenal (HNE). 

Embora em baixas concentrações esses aldeídos tenham importantes funções 

fisiológicas, como proliferação, transformação e diferenciação celulares e apoptose, 

altas concentrações desses compostos podem ser prejudiciais para todos os 

componentes celulares. O MDA e o HNE, quantificados por meio do teste de 

TBARS, são os principais produtos da peroxidação lipídica e várias são as 

consequências dos efeitos desses compostos nas células, sendo os mais 

conhecidos a interação com os ácidos nucleicos, as mutações, a modificação de 
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proteínas e as alterações na transcrição gênica e na sinalização celular 

(KARIHTALA; SOINI, 2007; WINCZURA; ZDZALIK; TUDEK, 2012).  

O organismo está constantemente exposto ao ataque dos radicais livres, os 

quais podem surgir de processos endógenos ou do ambiente e, por isso, os 

sistemas biológicos utilizam-se das defesas antioxidantes de forma a proteger-se de 

possíveis danos celulares. Por definição, pode ser denominado como antioxidante 

qualquer molécula que inibe ou minimiza o processo de oxidação (KARIHTALA; 

SOINI, 2007). No organismo existem vários mecanismos e enzimas antioxidantes. 

Dentre eles, a glutationa reduzida (GSH), usada como substrato pela enzima 

glutationa peroxidase (GPx), está envolvida na redução de radicais hidroperóxidos, 

incluindo hidroperóxidos lipídicos. Além disso, reações com GSH representam o 

mecanismo mais rápido e efetivo para neutralizar o HNE nas células. Nesse 

processo, a enzima glutationa S-transferase catalisa a conjugação dos HNEs com a 

GSH (KARIHTALA; SOINI, 2007; WINCZURA; ZDZALIK; TUDEK, 2012).  

O estresse oxidativo é definido como o aumento na produção de radicais livres 

combinado com a diminuição das defesas antioxidantes (VALKO et al., 2007; 

WINCZURA; ZDZALIK; TUDEK, 2012). Por isso, quantificar as concentrações das 

enzimas e/ou proteínas antioxidantes e avaliar os efeitos dos radicais livres sobre as 

moléculas celulares são meios indiretos de avaliação do estresse oxidativo e podem 

ser chamados genericamente de biomarcadores de estresse oxidativo.  

 

1.5 Genes epóxido hidrolase 2 (Ephx2) e proteína tumoral p53 (Tp53) 
 

Além dos efeitos genotóxicos ou antigenotóxicos, a nutrição também pode 

exercer impacto na saúde por afetar diretamente a expressão gênica (FENECH et 

al., 2011). Desta forma, também foi investigado neste trabalho o efeito do tratamento 

com a polpa do piquiá e com seu extrato etanólico sobre a transcrição dos genes 

Ephx2 e Tp53. O gene Ephx2 (Epoxide hydrolase 2) codifica a enzima epóxido 

hidrolase solúvel (sEH – Soluble Epoxide Hydrolase) e está localizado no 

cromossomo 8 (8p21-12) em humanos (LARSSON et al., 1995) e no cromossomo 

15 (15p12) em ratos (GENE DATABASE). A enzima sEH hidrolisa os ácidos 

epoxieicosatrienoicos (EETs – Epoxy Eicosatrienoic-acids) a seus ácidos derivados 

dihidroxi-eicosatrienoicos (DHETs – Dihydroxy Eicosatrienoic Acid Derivates), que 



Resultados e discussão  ___________________________________________  

Mara Ribeiro de Almeida 

25	  

possuem menor função biológica que os EETs. Os ácidos EETs são derivados do 

metabolismo do ácido araquidônico, possuem atividade antioxidante e são 

importantes moléculas sinalizadoras com funções na biologia cardiovascular, renal, 

resposta inflamatória e dor (ABOUTABL et al., 2011; TANAKA et al., 2008).  

Em humanos e roedores, o gene Ephx2 tem expressão em diversos órgãos e 

tecidos como fígado, rim, pulmão, coração, intestino, cérebro, placenta, bexiga, 

próstata, testículos, pele, baço, ovário, endotélio vascular e tecido muscular, 

entretanto, a atividade da enzima sEH é maior em fígado e rim. Embora a 

distribuição tecidual da enzima sEH tenha sido descrita na literatura, os mecanismos 

moleculares envolvidos na sua regulação ainda não são completamente conhecidos 

(TANAKA et al., 2008). A inibição seletiva da enzima sEH resulta em aumento dos 

ácidos EETs, os quais são um alvo emergente para o tratamento farmacológico de 

doenças cardiovasculares. Os polimorfismos do gene Ephx2 e seus impactos na 

atividade catalítica da sEH tem sido relacionados com diversas doenças 

cardiovasculares (ZHAO et al., 2012). Zordoky et al. (2010) encontraram níveis 

baixos de EETs, aumento da expressão de mRNA do gene Ephx2 e aumento da 

atividade da enzima sEH no coração de ratos tratados com a DXR em comparação 

com o grupo controle, sugerindo a associação entre o aumento da expressão do 

gene Ephx2 nos miócitos cardíacos e a cardiotoxicidade induzida pelo 

quimioterápico. Os autores concluiram que as alterações na expressão do gene 

Ephx2 e da enzima sEH poderiam representar um novo mecanismo responsável 

pela cardiotoxicidade progressiva durante a quimioterapia com a DXR.  

O gene Tp53, também conhecido como gene supressor tumoral p53, codifica a 

proteína tumoral p53 e está localizado no cromossomo 17 (17p13.1) em humanos e 

no cromossomo 10 (10q24) em ratos (GENE DATABASE). Esse gene possui 

importante papel na manutenção da estabilidade genômica através de suas funções 

de reparo do DNA, promoção dos checkpoints do ciclo celular e indução da 

apoptose (HANEL; MOLL, 2012). Dependendo dos níveis celulares, a proteína p53 

pode funcionar como oxidante ou como antioxidante. Sob condições fisiológicas 

normais, baixas concentrações de p53 participam das defesas antioxidantes 

aumentando a expressão de genes antioxidantes, como glutationa peroxidase e 

superóxido dismutase 2, e suprimindo a formação de ROS. Por outro lado, altas 
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concentrações dessa proteína induz o acúmulo de ROS em reposta ao estresse 

oxidativo (VURUSANER; POLI; BASAGA, 2012). 

Os mecanismos envolvidos com a toxicidade da DXR são complexos, e entre 

eles, a via intrínseca da apoptose celular dependente de p53 tem sido bastante 

estudada (AROLA et al., 2000; XIAO et al., 2012). Ativação do gene Tp53 pode 

diretamente modular a família dos genes Bcl-2, levando a despolarização do 

potencial mitocondrial e consequente liberação de citocromo c para o citosol (ODA et 

al., 2000; XIAO et al., 2012). Estudos têm demonstrado que os efeitos adversos 

causados pela DXR podem ser mediados pela proteína p53 (VURUSANER; POLI; 

BASAGA, 2012) e que o pré-tratamento com antioxidantes diminui a expressão do 

gene Tp53 induzida pela DXR (DAS et al., 2011; PATEL et al., 2010; XIAO et al., 

2012). 
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5. CONCLUSÕES 
 
De acordo com os resultados obtidos, sob as condições experimentais 

empregadas no presente estudo, podemos concluir que a polpa liofilizada do piquiá: 

ü Apresentou atividade antigenotóxica sobre os danos ao DNA induzidos pela 

DXR, sendo esse efeito tecido específico e dependente da dose; 

ü Diminuiu a peroxidação lipídica induzida pela DXR no tecido cardíaco e 

aumentou os níveis de GSH no fígado; 

ü A maior dose (300 mg/kg p.c.) aumentou a expressão de mRNA do gene 

Ephx2 no rim e coração, enquanto que a menor dose (75 mg/kg p.c.) diminuiu 

a transcrição desse gene induzida pela DXR em fígado e rim; 

ü Diminuiu os níveis de mRNA do gene Tp53 no grupo da associação de piquiá 

300 mg/kg p.c. + DXR. 

 

Em relação ao extrato etanólico da polpa do piquiá, podemos concluir que: 

ü Apresentou efeito genotóxico, mas não mutagênico; 

ü Induziu a peroxidação lipídica no tecido cardíaco; 

ü Aumentou a transcrição do gene Ephx2 no tecido hepático; 

ü Diminuiu os níveis de mRNA do gene Tp53 no tecido cardíaco. 
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