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RESUMO 
 

HERNANDES, L.C. Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade, 
antigenotoxicidade e expressão dos genes iNos e COX-2 em ratos tratados 
com a polpa do fruto de Solanum sessiliflorum Dunal. 2013. 90 f. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo. 
 
O cubiuzeiro (Solanum sessiliflorum Dunal) é uma planta nativa da Amazônia, 

utilizada na medicina popular no tratamento de queimaduras e no controle da 

glicemia e colesterolemia. Análises fitoquímicas da polpa dos frutos do cubiuzeiro, 

conhecidos como maná-cubiu, revelaram que este apresenta em sua constituição 

carotenoides, compostos fenólicos e vitaminas. Devido aos poucos estudos sobre a 

atividade biológica do fruto e à presença de compostos com propriedades 

antioxidantes, os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos da polpa do maná-

cubiu sobre a estabilidade genômica, parâmetros de estresse oxidativo, expressão 

de genes pró-inflamatórios (iNos e COX-2) em ratos Wistar e determinar a presença 

de elementos químicos na polpa liofilizada por ICP-MS. Os animais receberam, por 

gavagem, a polpa liofilizada do maná-cubiu (125, 250, 375 ou 500 mg/kg p.c.) 

durante 14 dias. No último dia de tratamento foi administrada intraperitonealmente 

salina ou doxorrubicina (DXR, 16 mg/kg p.c.), usada como agente indutor de danos, 

e após 24 horas os animais foram eutanasiados. O sangue periférico e a medula 

óssea foram usados no teste do micronúcleo. No ensaio do cometa foram 

analisados fígado, coração e sangue periférico. Fígado e coração foram utilizados 

nas análises das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e glutationa 

reduzida (GSH) e na avaliação da expressão de RNAm dos genes COX-2 e iNos. Os 

resultados mostraram que a polpa do maná-cubiu não foi mutagênica nem citotóxica 

à medula óssea e ao sangue periférico dos animais. Nas doses 250 e 375 mg/kg 

p.c., a polpa do maná-cubiu reduziu o número de células micronucleadas induzidas 

pela DXR no sangue periférico, enquanto que na medula óssea somente a dose de 

375 mg/kg p.c. foi antimutagênica. A polpa do maná-cubiu não foi genotóxica no 

fígado, coração e sangue periférico, e os animais tratados com a associação da 

polpa do maná-cubiu e DXR apresentaram uma redução de danos ao DNA. Nas 

doses de 250, 375 e 500 mg/kg p.c., a polpa do maná-cubiu foi capaz de reduzir a 

peroxidação lipídica induzida pela DXR em células hepáticas, mas não alterou as 

concentrações de GSH no fígado e no coração. Os dados obtidos da reação em 

cadeia da polimerase em tempo real referentes ao gene COX-2 mostraram que a 

polpa do maná-cubiu não modulou a transcrição deste gene. Ainda, a polpa 

liofilizada do maná-cubiu apresentou em sua composição a presença de elementos-

traço como zinco, manganês, selênio, cobre e crômio, mas não em quantidades 

significativas. Compostos bioativos presentes na polpa do maná-cubiu como 

carotenoides e compostos fenólicos podem estar relacionados com os efeitos 

protetores em certos tecidos e doses de maná-cubiu observados neste estudo. 

Palavras-chave: maná-cubiu, doxorrubicina, carotenoides, compostos fenólicos, 

mutagênese  
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ABSTRACT 

 
HERNANDES, L.C. Cytotoxicity, genotoxicity and antigenotoxicity evaluations 
and gene expression of iNos and COX-2 in rats treated with the fruit pulp of 
Solanum sessiliflorum Dunal. 2013. 90 f. Dissertation (Master). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2013. 

 
Cubiuzeiro (Solanum sessiliflorum Dunal) is a native plant from Amazonian Forest, 

used in folk medicine to treat burns and to control cholesterol and blood glucose 

levels. Phytochemical analysis of the cubiuzeiro fruit, known as maná-cubiu, revealed 

that its composition exhibits carotenoids, phenolic compounds and vitamins. Due to 

the few studies that have assessed the biological activity and the presence of 

compounds with antioxidant properties in this fruit, the objectives of this study were to 

evaluate the effects of maná-cubiu pulp on genomic stability, oxidative stress 

parameters and expression of pro-inflammatory genes (iNos and COX-2) in Wistar 

rats and to determine the presence of chemical elements in the lyophilized pulp by 

ICP-MS. The animals received lyophilized maná-cubiu pulp (125, 250, 375 or 500 

mg/kg b.w.) by gavage for 14 days. On the last day of treatment, saline or 

doxorubicin (DXR, 16 mg/kg b.w.), used as a genotoxic agent, were administered 

intraperitoneally, and after 24 hours the animals were euthanized. Peripheral blood 

and bone marrow were used in the micronucleus test. In the comet assay, liver, heart 

and peripheral blood cells were analyzed. Liver and heart tissues were used to 

analyze the thiobarbituric acid reactive substances and reduced glutathione (GSH) 

and to evaluate the mRNA expression of COX-2 and iNos genes. The results showed 

that maná-cubiu pulp was not mutagenic or cytotoxic in bone marrow and peripheral 

blood of the animals. At 250 and 375 mg/kg b.w. doses, the maná-cubiu pulp 

reduced the number of micronucleated cells induced by DXR in peripheral blood, 

while only the 375 mg/kg b.w. dose was antimutagenic in bone marrow cells. The 

maná-cubiu pulp was not genotoxic on liver, heart and peripheral blood cells, and the 

animals treated with maná-cubiu and DXR exhibited lower levels of DNA damage. At 

250, 375 and 500 mg/kg b.w. doses, maná-cubiu pulp was able to reduce lipidic 

peroxidation induced by DXR on liver cells, however did not change the GSH levels 

on heart and liver cells. The data obtained by real time polymerase chain reaction 

(RT-qPCR) from COX-2 gene showed that mana-cubiu pulp did not alter the 

expression of this gene. Also, the maná-cubiu pulp presented trace elements as zinc, 

manganese, selenium, copper and chromium, but not in significant amounts. 

Bioactive compounds in the maná-cubiu pulp as carotenoids and phenolic 

compounds may be associated with the protective effect in certain tissues and doses 

of maná-cubiu shown in this study. 

 
Keywords: maná-cubiu, doxorubicin, carotenoids, phenolic compounds, 
mutagenesis 
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1 
Introdução 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o interesse da população por uma alimentação 

saudável intensificou a busca por alimentos e compostos isolados com propriedades 

quimiopreventivas. Vários estudos sugerem que o consumo de frutas, hortaliças e 

grãos integrais diminui o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

diabetes e câncer (SALAS-SALVADO et al., 2011; TEMPLE; GLADWIN, 2003). Essa 

relação pode estar associada à presença de macronutrientes, micronutrientes e 

compostos bioativos nos alimentos, como vitaminas, ácidos graxos, carotenoides e 

compostos fenólicos, os quais atuam por diferentes mecanismos na proteção do 

organismo.  

A incidência de doenças em algumas regiões parece ser influenciada 

amplamente pelo estilo de vida e a dieta (PARKIN; KHLAT, 1996). Na França, o 

consumo de vinho tinto tem sido relacionado a uma menor incidência de doenças 

cardiovasculares (HARIKUMAR; AGGARWAL, 2008). Estudos indicam que mulheres 

asiáticas apresentam menor risco de desenvolvimento de câncer de mama, devido 

ao consumo habitual de soja (WU et al., 2008). Habitantes do Sul da Europa e Norte 

da África, que possuem como base a dieta Mediterrânea, rica em frutas, hortaliças e 

azeite de oliva, apresentam também um menor risco de desenvolvimento de 

doenças crônicas incluindo doenças cardiovasculares e o câncer (ORTEGA, 2006).  

Apesar dos efeitos benéficos já demonstrados pela ingestão de alimentos de 

origem vegetal, como frutas, alguns estudos têm identificado que a população 

brasileira consome uma quantidade inferior destes alimentos em relação à 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que é de 400 gramas ao 

dia, ou cinco porções diárias de frutas e hortaliças (JAIME et al., 2009). No município 

de Ribeirão Preto (SP), uma pesquisa realizada com a população urbana em 2006 

mostrou que apenas 24% dos homens e 38% de mulheres consumiam a quantidade 

mínima de frutas e hortaliças proposta pela OMS  (MONDINI et al., 2010). 

Dentre os compostos bioativos encontrados nos alimentos, carotenoides e 

compostos fenólicos têm sido amplamente pesquisados nos últimos anos, sendo 

evidenciados efeitos protetores frente a agentes indutores de danos ao DNA (CHEN; 

KONG, 2005).  
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Por outro lado, acredita-se ainda que a dieta possa contribuir para o aumento 

do risco de câncer. Estimativas indicam que entre 90-95% dos cânceres estão 

relacionados a fatores ambientais e ao estilo de vida, incluindo hábitos alimentares 

(ANAND et al., 2008). A ingestão de compostos mutagênicos como nitratos, 

nitrosaminas, praguicidas e micotoxinas pode ser proveniente de alimentos e estas 

substâncias podem alterar o funcionamento normal da célula, desencadeando 

inúmeros processos patológicos, inclusive o desenvolvimento do câncer (ANAND et 

al., 2008; PRESTON, 2007). Assim, o estudo dos efeitos mutagênicos dos alimentos 

é de grande importância na prevenção de doenças e na promoção da saúde.  

 

1.1 Solanum sessiliflorum Dunal 

A Amazônia destaca-se por sua inigualável variedade de espécies vegetais, 

muitas delas pouco exploradas pela comunidade científica, assim como ocorre com 

o cubiuzeiro (Solanum sessiliflorum Dunal). Pertencente à família Solanaceae, o 

cubiuzeiro pode ser encontrado em toda Amazônia Brasileira, Peruana e 

Colombiana. O fruto do cubiuzeiro é conhecido como “cocona” na Venezuela e 

Colômbia, “topiro” no Peru, “peach-tomato” nos países de língua inglesa, “cubiu” na 

Amazônia ou “maná-cubiu” na região Sudeste do Brasil (Figura 1) (PAHLEN, 1977).  

 

                                 

Figura 1. Fruto maná-cubiu. Foto Eliseu Rodrigues 

 

 Intensos esforços do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) têm 

sido direcionados à ampla divulgação e propagação deste fruto ainda pouco 

explorado comercialmente. O manual técnico proposto por Silva Filho (1998) 

descreve informações inovadoras como aspectos biológicos, ecológicos, 

econômicos e agronômicos deste fruto, buscando informar a população local, bem 

como a comunidade científica.  
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O cubiuzeiro é um arbusto herbáceo de 1 a 2 metros de altura, que cresce 

preferencialmente em regiões de clima quente e úmido (SILVA FILHO, 1998). A 

produção de frutos inicia-se 7 meses após a semeadura. O tamanho, a forma e o 

peso dos frutos são muito variáveis. Há relatos de frutos com peso entre 20 a 450 

gramas e uma diversidade de formatos como cilíndrico, achatado, redondo ou 

cordiforme. Quando imaturos, os frutos apresentam-se na cor verde e a fase madura 

é caracterizada por tons alaranjados (MARX; ANDRADE; MAIA, 1998). A facilidade 

de cultivo aliada à alta produtividade, a qual pode atingir 100 toneladas de frutos por 

hectare, tornam o maná-cubiu uma importante matéria-prima para a agroindústria 

(SILVA FILHO, 1998). 

Silva Filho (1998) retrata o sabor do maná-cubiu como sendo muito 

característico, não podendo ser comparado ao gosto de qualquer outro fruto. O 

maná-cubiu pode ser consumido na forma in natura, sendo preferencialmente 

processado em sucos, doces e geleias. Seu uso como tempero e molho para pratos 

à base de frangos e carnes também é bastante apreciado. Os povos indígenas 

utilizam a polpa do maná-cubiu como cosmético, com intuito de conferir brilho aos 

cabelos. Na medicina popular, o suco do maná-cubiu é utilizado no controle de 

concentrações elevadas de colesterol, ácido úrico e glicose no sangue, bem como 

no tratamento de anemias e queimaduras (SALICK, 1989).  

A avaliação da composição química da polpa do maná-cubiu revelou alto teor 

relativo de água, aproximadamente 90%, e grande variação de macro elementos 

minerais em relação às diferentes etnovariedades (MARX; ANDRADE; MAIA, 1998). 

A polpa dos frutos apresentou uma concentração significativa de selênio (0,13 mg/ 

100 g de polpa), sendo que os efeitos benéficos deste micronutriente já foram 

descritos na literatura, bem como sua ação antioxidante (DOS SANTOS et al., 2007; 

MARX; ANDRADE; MAIA, 1998). Também foi reportado um conteúdo significativo de 

fibras alimentares totais na polpa do maná-cubiu (MARX; ANDRADE; MAIA, 1998). 

Outros estudos evidenciaram a baixa concentração de carboidratos e o baixo valor 

energético do maná-cubiu (PAHLEN, 1977; YUYAMA et al., 2007). De Andrade e 

Andrade (2012) verificaram que em relação à outros frutos da família Solanaceae na 

fase madura, o maná-cubiu é relativamente pobre em macronutrientes como lipídios 

e proteínas, por outro lado apresenta uma quantidade significativa de metabólitos 

secundários como carotenoides.  
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Uma pesquisa com plantas da Colômbia, incluindo o maná-cubiu, revelou que 

folhas, frutos ou cascas de 19 plantas apresentaram atividade antioxidante 

(LIZCANO et al., 2010). Um diferencial da polpa do maná-cubiu refere-se à alta 

quantidade de niacina, uma vitamina do complexo B, que contribui na síntese e 

reparo do DNA e no sistema imune.  Estudos in vitro e in vivo indicam que a 

deficiência de niacina pode conduzir à instabilidade genômica e carcinogênese 

(HENNING; SWENDSEID; COULSON, 1997; TANG et al., 2008).  

Na polpa do fruto do cubiuzeiro também foram identificados compostos 

fenólicos, carotenoides e vitamina C (LIZCANO et al., 2010; YUYAMA et al., 2007). 

Rodrigues, Mariutti e Mercadante (2013) realizaram a caracterização dos compostos 

fenólicos e carotenoides presentes na polpa do maná-cubiu, sendo identificados 17 

carotenoides e 5 compostos fenólicos, dos quais β-caroteno, luteína, luteoxantina, 

violaxantina e ácido 5-cafeoilquínico (ácido clorogênico) representam os compostos 

majoritários. 

Yuyama et al. (2005) avaliaram a influência do maná-cubiu sobre a 

concentração sérica de glicose em ratos diabéticos, sendo constatado que o grupo 

que recebeu a fibra oriunda do maná-cubiu apresentou uma redução significativa da 

glicose em relação ao grupo controle. É importante ressaltar que ainda não há 

relatos na literatura de estudos sobre os efeitos da polpa do maná-cubiu no DNA, 

evidenciando a necessidade de se obter informações biológicas a respeito deste 

fruto.  

1.2 O antitumoral doxorrubicina 

Em estudos de toxicologia genética, a utilização de agentes 

reconhecidamente indutores de danos ao DNA é fundamental e recomendada em 

diversos protocolos (MACGREGOR et al., 1987; OECD, 1997). A inclusão de um 

grupo controle positivo mostra-se essencial para validar um ensaio realizado em 

sistemas modelo in vitro ou in vivo, bem como evidenciar um efeito protetor de uma 

determinada substância (KRISHNA; URDA; PAULISSEN, 2000). Dentre as inúmeras 

substâncias utilizadas como controle positivo, a doxorrubicina tem sido 

frequentemente empregada em diversos estudos para avaliação de genotoxicidade 

(PATEL, 2010; SANTOS; TAKAHASHI, 2008), inclusive em trabalhos do nosso 

grupo de pesquisa (AISSA et al., 2012; ALMEIDA et al., 2012; AMARAL et al., 2011; 

ANTUNES; TAKAHASHI, 1998). 
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A doxorrubicina é um antitumoral pertencente à classe das antraciclinas, 

considerada um dos medicamentos mais utilizados na quimioterapia, apresentando 

um largo espectro de atividade sobre tumores sólidos, linfomas e leucemias (SWIFT 

et al., 2006). Apesar de ser um dos mais efetivos agentes antitumorais, o uso clínico 

da doxorrubicina é limitado, devido à sua cardiotoxicidade descrita em diversos 

estudos clínicos e experimentais (KONOREV; VANAMALA; KALYANARAMAN, 

2008; ZHU et al., 2008). Além dos efeitos cardiotóxicos, a doxorrubicina ainda pode 

induzir danos a outros órgãos como fígado, rim e cérebro (AGAPITO et al., 2001; 

ANANDAKUMAR et al., 2007; BULUCU et al., 2008). 

 Há mais de 50 anos a doxorrubicina vem sendo empregada com sucesso na 

clínica médica, entretanto os mecanismos responsáveis pela sua ação 

antineoplásica ainda não foram completamente elucidados. Espera-se ainda que 

uma melhor compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na ação da 

doxorrubicina possa permitir o desenvolvimento de novas terapias na prevenção ou 

o tratamento de seus efeitos adversos, principalmente a cardiomiopatia, sem que 

haja diminuição da atividade antitumoral desta antraciclina (OCTAVIA et al., 2012; 

TAKEMURA; FUJIWARA, 2007).  

 Dentre os vários mecanismos propostos para a ação antineoplásica da 

doxorrubicina, a inibição da enzima topoisomerase II e a intercalação no DNA 

parecem ser os mais relevantes (DEAVALL et al., 2012). Antraciclinas interagem 

com a topoisomerase II, a qual é uma enzima importante na abertura e estabilização 

do DNA nos processos de replicação e transcrição (SIMUNEK et al., 2009). Já a 

intercalação no DNA pela doxorrubicina pode acarretar na inibição da síntese de 

RNA e DNA e formação de ligações cruzadas. Além disso, a doxorrubicina parece 

estar envolvida com efeitos diretos na membrana celular e indução de apoptose em 

resposta à inibição da topoisomerase II (GEWIRTZ, 1999; DEAVALL et al., 2012). 

Alguns estudos sugerem que a formação de espécies reativas de oxigênio 

pela doxorrubicina desempenhe um papel crucial no desenvolvimento da 

cardiotoxicidade (BERTHIAUME; WALLACE, 2007). Um dos alvos mais susceptíveis 

às espécies reativas de oxigênio são as membranas celulares, conduzindo à 

peroxidação lipídica (KALENDER; YEL; KALENDER, 2005). Além disso, as espécies 

reativas de oxigênio podem provocar danos ao DNA, resultando em instabilidade 

genômica, a qual representa um fator relevante nos processos de mutagênese e 

carcinogênese (KRYSTON et al., 2011). 
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 A exposição de diferentes linhagens celulares à doxorrubicina, assim como 

tratamentos em camundongos, está associada ao aumento da instabilidade 

genômica avaliada por meio do teste do micronúcleo (NETO et al., 2011; 

SERPELONI et al., 2011a) e em ensaios de detecção de aberrações cromossômicas 

(ANTUNES; TAKAHASHI, 1999b). Estudos em roedores indicaram que a 

administração de compostos bioativos da dieta, tais como flavonoides e 

carotenoides inibiram de forma significativa a peroxidação lipídica e a depleção de 

glutationa (GSH) induzidas pela doxorrubicina (TRIVEDI et al., 2011).  

Além disso, a doxorrubicina tem sido muito utilizada como agente indutor de 

danos para verificação do efeito protetor de extratos de frutos como “cranberry” 

(Vaccinium macrocarpon), romã (Punica granatum L.) e “turkey berry”(Solanum 

torvum) (ELBERRY et al., 2010; FARD et al., 2011; MOHAN et al., 2010). Uma vez 

evidenciada a indução de danos cromossômicos pela doxorrubicina em animais, 

este antitumoral foi empregado neste estudo como controle positivo na avaliação do 

potencial antigenotóxico da polpa do maná-cubiu. 

 

1.3 Avaliação de danos ao DNA 

A realização de uma série de testes em sistemas modelos in vitro ou in vivo é 

recomendada por agências internacionais e instituições governamentais para o 

registro de novos produtos, que entram no mercado mundial anualmente (CUSTER; 

SWEDER, 2008). Os resultados obtidos podem ser um indicativo para o 

desenvolvimento de diversas doenças, dentre elas o câncer, uma vez que estes 

testes possibilitam a identificação dos estágios de iniciação e promoção da 

tumorigênese (RIBEIRO, 2003).  

Dentre os ensaios recomendados pelas agências regulatórias, o teste do 

micronúcleo é o mais amplamente utilizado na detecção de agentes clastogênicos, 

que quebram cromossomos, e aneugênicos, que induzem aneuploidia (HAYASHI et 

al., 2007; HAYASHI; SOFUNI; MORITA, 1991). Desenvolvido por Schmid (1975), o 

teste do micronúcleo constitui uma importante ferramenta em pesquisas na área de 

toxicologia genética.  

Durante o processo de divisão celular na medula óssea, os eritroblastos 

sofrem duplicação final dos cromossomos, diferenciando-se em eritrócitos 

policromáticos (PCE). Estes eritrócitos jovens, caracterizados por uma grande 
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quantidade de ribossomos, diferenciam-se em eritrócitos normocromáticos (NCE) ou 

maduros, os quais não contêm ribossomos. Na presença de agentes aneugênicos 

e/ou clastogênicos, os fragmentos cromossômicos resultantes de cromossomos 

inteiros ou quebras do material genético podem não ser incorporados no núcleo 

principal do eritroblasto, o qual será posteriormente expulso das células filhas após a 

mitose, originando-se assim o micronúcleo (FENECH et al., 1999). 

Em ensaios in vivo, a análise de micronúcleos é realizada, principalmente, em 

eritrócitos policromáticos de medula óssea e reticulócitos de sangue periférico 

(Figura 2) (HAYASHI; SOFUNI; ISHIDATE, 1983). Outros tecidos como fígado, 

pulmão, baço e intestino também são utilizados no teste do micronúcleo, contudo 

não há ainda protocolos validados para a maioria destes tecidos (MORITA; 

MACGREGOR; HAYASHI, 2011).  

 

 
 

Figura 2.   Fotomicrografias obtidas no teste do micronúcleo em células da medula óssea (A) 

e do sangue periférico (B) de ratos Wistar. Coloração Giemsa e Laranja de 

Acridina, respectivamente. Aumento original de 1000X. Fonte: Lívia Cristina 

Hernandes. Laboratório de Nutrigenômica - FCFRP/USP, 2011. Em (A) e (B), 

tem-se: (1) Eritrócito policromático (PCE); (2) Eritrócito normocromático (NCE); 

(3) Eritrócito policromático micronucleado (MNPCE); (4) Reticulócito 

micronucleado (MNRET) 

 

Além de fornecer informações valiosas sobre danos cromossômicos, o teste 

do micronúcleo em medula óssea também possibilita a determinação da 

citotoxicidade de uma substância. Esse efeito é obtido pela relação entre os PCE e 

os eritrócitos totais (PCE+NCE), da qual se pode inferir a inibição da eritropoiese. Ou 

seja, a interferência do agente pode impedir o ciclo de maturação dos eritrócitos, 

resultando em baixa quantidade de PCE. Assim, menores valores dessa relação 

indicam citotoxicidade, enquanto maiores valores indicam que não houve influência 
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da substância teste na maturação dos eritrócitos (MACGREGOR et al., 1987). 

O teste do micronúcleo tem sido muito empregado na identificação de 

compostos bioativos da dieta capazes de minimizar a instabilidade cromossômica, 

diminuindo assim o risco de desenvolvimento de doenças (THOMAS et al., 2011). 

Com o intuito de aprimorar os ensaios de genotoxicidade in vivo foi discutida no 5º 

IWGT (International Workshop on Genotoxicity Testing) a combinação do teste do 

micronúcleo e do ensaio do cometa em um mesmo animal, a fim de reduzir o 

número de animais, bem como a quantidade necessária do composto teste 

(ROTHFUSS et al., 2011).   

A revisão do protocolo S2 para testes de genotoxicidade proposto pela ICH 

(International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use) foi fundamentada sob o 

compromisso de promover a política dos 3Rs (Reduce, Refine, Replace) na 

experimentação animal em estudos pré-clínicos. Dentro desta proposta, a redução 

de animais pode ser aplicada na combinação de testes de genotoxicidade in vivo 

tanto em ensaios agudos, como em ensaios com doses repetidas. Esta política 

também pode ser empregada na redução de custos e do tempo necessário para 

determinação de dados relevantes (BOWEN, et al., 2011; ICH, 2011). 

A integração do ensaio do cometa e teste do micronúcleo foi aplicada com 

sucesso na avaliação de substâncias reconhecidamente genotóxicas por Bowen et 

al. (2011). Neste projeto foi empregada a associação destes ensaios, uma vez que 

esta integração representa uma importante aliada na política de redução de tempo, 

custos e uso de animais.  

O ensaio do cometa ou eletroforese de célula única (Single cell 

electrophoresis test), desenvolvido por Ostling e Johanson (1984) é um ensaio de 

toxicologia genética amplamente utilizado na avaliação da genotoxicidade de um 

composto. A versão alcalina do ensaio do cometa foi proposta por Singh et al. (1988) 

o que possibilitou a otimização da desnaturação do DNA, permitindo uma avaliação 

de quebras de fita-simples, fita-dupla e sítios álcali-lábeis. Considerado simples e 

rápido na execução, o ensaio do cometa ainda apresenta como vantagens a 

necessidade de pequeno número de células, a aplicação em diferentes tecidos, alta 

sensibilidade e baixo custo (TICE et al., 2000). Enquanto o teste do micronúcleo 

detecta alterações cromossômicas como quebra ou perda de cromossomos inteiros, 

o ensaio do cometa detecta alterações primárias no DNA ainda passíveis de serem 



9 
Introdução 

 

eliminadas pelo sistema de reparo. Essas alterações podem ou não ser fixadas no 

DNA (ROTHFUSS et al., 2011). 

Basicamente, o ensaio do cometa envolve a lise de células depositadas em 

uma lâmina com agarose, levando à formação dos nucleoides, os quais 

correspondem ao DNA livre de histonas. Quando os nucleoides são submetidos à 

eletroforese, ocorre migração de DNA danificado em direção ao pólo positivo 

formando um cometa (Figura 3). Assim, a extensão e a quantidade de DNA na 

cauda do cometa reflete a intensidade do dano de um composto, sendo que quanto 

maior a cauda, maior o dano ao material genético (SINGH et al., 1988; SPEIT; 

HARTMANN, 1995).  

 

  

Figura 3.  Fotomicrografias de nucleoides sem migração de DNA (A) e com migração 

formando cauda (B) obtidos de células do fígado de ratos Wistar na análise do 

ensaio cometa em microscópio de fluorescência. Coloração brometo de etídio. 

Aumento original de 400X. Fonte: Lívia Cristina Hernandes. Laboratório de 

Nutrigenômica - FCFRP/USP, 2011. 

 

 

Vários estudos têm aplicado o ensaio do cometa e o teste do micronúcleo na 

investigação dos efeitos antigenotóxicos de compostos da dieta, tais como a bixina 

(DOS SANTOS et al., 2012), clorofila b (SERPELONI et al., 2011b), curcumina 

(MENDONÇA et al., 2010), quercetina (BARCELOS et al., 2011) e luteína 

(SERPELONI et al., 2010). 

 

1.4 Biomarcadores de estresse oxidativo 

O estresse oxidativo resulta de situações em que a produção de espécies 

reativas de oxigênio excede a capacidade de defesa antioxidante celular de remover 

estas espécies químicas (LIMON-PACHECO; GONSEBATT, 2009). Estudos têm 
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associado o estresse oxidativo à inúmeras condições clínicas como diabetes, 

aterosclerose e câncer (GIUSTARINI et al., 2009).  

 A ação de espécies reativas de oxigênio sobre os lipídios de membrana pode 

conduzir a um processo denominado peroxidação lipídica. Basicamente, a 

peroxidação lipídica envolve três fases: iniciação, propagação e terminação, sendo 

que um dos produtos finais é o malondialdeído (MDA), o qual pode formar adutos 

com o DNA (VALKO et al., 2007). Vários estudos têm identificado uma correlação 

entre o aumento de MDA e inúmeras doenças como Diabetes Mellitus, 

aterosclerose, doenças neurodegenerativas e câncer (DILLIOGLUGIL et al., 2012; 

REED, 2011; VALKO et al., 2007).  

Além do MDA, outros produtos podem ser produzidos ao final do processo de 

clivagem de lipídios insaturados como o 4-hidroxinonenal e isoprostanos 

(GIUSTARINI et al., 2009). A peroxidação lipídica é, frequentemente, um dos 

parâmetros analisados pelos pesquisadores na tentativa de elucidar a relação entre 

danos celulares e espécies reativas de oxigênio (PALMIERI; SBLENDORIO, 2007). 

Entre as metodologias mais confiáveis na determinação da peroxidação 

lipídica em amostras biológicas estão a cromatografia líquida de alta eficiência e os 

testes imuno-histoquímicos (PALMIERI; SBLENDORIO, 2007). No entanto, outras 

técnicas mais simples e acessíveis também são bastante empregadas, como o 

método proposto para determinação de MDA denominado teste das substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS - Thiobarbituric acid reactive substances). 

Este ensaio baseia-se na medida espectrofotométrica de uma substância formada 

pela reação de aldeídos como o MDA com duas moléculas de ácido tiobarbitúrico, 

em altas temperaturas e meio ácido (BUEGE; AUST, 1978).  

As defesas antioxidantes são fundamentais para proteger nosso organismo 

contra a ação das espécies reativas de oxigênio. Um antioxidante pode ser definido 

como "qualquer substância que, presente em baixas concentrações quando 

comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de 

maneira eficaz" (SIES; STAHL, 1995). Esta ação protetora dos antioxidantes se deve 

a compostos enzimáticos, como as enzimas catalase, glutationa redutase, glutationa 

peroxidase e superóxido dismutase, e não-enzimáticos, como a glutationa, o ácido 

ascórbico (vitamina C), o alfa-tocoferol (vitamina E) e o β-caroteno (SIES, 1993).  

Os antioxidantes podem proteger o organismo por meio de diferentes 

mecanismos de ação como pela inibição da formação de radicais livres, através da 
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interceptação destes compostos gerados pelo metabolismo celular ou por fontes 

exógenas, e ainda pelo reparo de lesões causadas por radicais livres (ANTUNES; 

BIANCHI, 1999).  

Outro importante biomarcador de estresse oxidativo é a glutationa, a qual se 

encontra em todos os órgãos, mas o fígado é o tecido que apresenta as maiores 

quantidades deste antioxidante (IWASAKI et al., 2009). Por ser um cofator de várias 

enzimas de desintoxicação como a glutationa peroxidase e a glutationa S-

transferase, a glutationa constitui-se uma importante defesa contra o estresse 

oxidativo (VALKO et al., 2007).  As espécies reativas de oxigênio podem conduzir à 

oxidação da glutationa reduzida (GSH) em glutationa oxidada (GSSG) e a 

quantificação das concentrações destas diferentes moléculas oferece uma 

informação relevante sobre o estado redox de um tecido (GIUSTARINI et al., 2009). 

A diminuição da concentração da GSH e o aumento da GSSH têm sido associados 

ao desenvolvimento de algumas doenças como insuficiência hepática, doenças 

cardiovasculares e neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer (PASTORE et 

al., 2003). 

Um dos mecanismos apontados na toxicidade da doxorrubicina refere-se à 

formação de espécies reativas de oxigênio, as quais podem induzir danos ao DNA, 

proteínas e lipídios (BERTHIAUME; WALLACE, 2007). Nesse sentido, inúmeros 

estudos têm identificado a ação de compostos da dieta como carotenoides e 

flavonoides no sequestro de espécies reativas de oxigênio (BOHM; EDGE; 

TRUSCOTT, 2012). Assim, neste trabalho também foi avaliada a associação da 

polpa do maná-cubiu e da doxorrubicina na peroxidação lipídica e na depleção de 

glutationa em fígado e coração.  

 

1.5 Genes óxido nítrico sintase indutível (iNos) e ciclooxigenase-2  

(COX-2)  

A utilização de ferramentas de biologia molecular, como a técnica de reação 

em cadeia da polimerase em tempo real (RT-qPCR), possibilita a quantificação da 

expressão de RNA mensageiro (RNAm) de genes induzidos ou inibidos em 

diferentes tratamentos (SCHMITTGEN; LIVAK, 2008), permitindo assim avaliar a 

influência dos compostos bioativos provenientes da dieta no padrão de expressão 

gênica. Este estudo também visa investigar os efeitos da polpa do maná-cubiu na 
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quantificação de RNAm de genes envolvidos no processo inflamatório em células do 

fígado e coração de ratos Wistar. 

O gene Nos 2 (Nitric oxide synthase 2, inducible) também conhecido como 

iNos, localiza-se no cromossomo 17 em humanos e no cromossomo 10 em ratos 

(GENE DATABASE). Este gene codifica a enzima óxido nítrico sintase indutível, a 

qual catalisa a formação de óxido nítrico (NO) e L-citrulina a partir de L-arginina 

(ALDERTON; COOPER; KNOWLES, 2001). Existem três isoformas desta enzima 

descritas na literatura: nNOS (óxido nítrico sintase neuronal); eNOS (óxido nítrico 

sintase endotelial) e iNOS. As duas primeiras isoformas nNOS e eNOS são 

expressas constitutivamente, principalmente em células neuronais e endoteliais, 

respectivamente, enquanto que a iNOS não é normalmente expressa nas células, 

sendo induzida e modulada por citocinas inflamatórias como o fator de necrose 

tumoral-α (TNF-α), interleucina-1 β (IL-1β) e interferon-γ (IFN-γ), endotoxinas, 

hipóxia e estresse oxidativo (FUKUMURA; KASHIWAGI; JAIN, 2006; PAUTZ et al., 

2010). No entanto, alguns trabalhos têm relatado a expressão do gene iNos em 

certos tecidos sob condições normais como fígado, pulmão, cérebro e estômago 

(MCNAUGHTON et al., 2002; PARK et al., 2000; PHILLIPSON et al., 2003). 

As isoformas nNOS e  eNOS produzem pequenas quantidades de NO, as 

quais podem atuam como neurotransmissores e vasodilatadores (GARTHWAITE, 

2008; REES; PALMER; MONCADA, 1989). Por outro lado, a isoforma iNOS participa 

da formação de grandes quantidades de NO, principalmente em processos 

inflamatórios. Ao se combinar com ânions superóxido, o NO torna-se o precursor de 

um potente agente oxidante: o peroxinitrito, o qual tem sido amplamente associado à 

danos ao DNA, proteínas e lipídios (BENTZ et al., 2012; HALL; WANG; MILLER, 

2012). 

 A inibição da expressão do gene iNos tem sido proposta como alvo na 

prevenção de doenças em que este gene é expresso em demasia como na artrite, 

síndrome do cólon irritável e no câncer (OHTA; TAKAHASHI; OCHIAI, 2006). 

Estudos in vitro conduzidos com extratos do fruto jamelão (Eugenia jambolana) em 

células de Leydig provenientes de ratos Holtzman identificaram uma redução da 

expressão dos transcritos do gene iNos, bem como da enzima iNOS em relação ao 

tratamento com peróxido de hidrogênio (ANAND et al., 2012).  

Em ratos, o gene Ptgs2 (Prostaglandin-endoperoxide synthase 2) também 

conhecido como COX-2 localiza-se no cromossomo 13, enquanto que em humanos 
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está localizado no cromossomo 1 (GENE DATABASE). A enzima ciclooxigenase-2, 

codificada pelo gene COX-2, é uma das principais enzimas envolvidas no processo 

inflamatório, atuando na catálise da formação de prostaglandina a partir do ácido 

araquidônico (CERELLA et al., 2010). Apesar da isoforma da enzima cicloogenase-1 

(COX-1) ser constitutivamente expressa na maioria dos tecidos, a COX-2 é induzida 

em eventos patofisiológicos como na inflamação e na carcinogênese (ROUZER; 

MARNETT, 2009).    

Vários trabalhos na literatura têm associado o aumento da expressão do gene 

COX-2 à patogenia do câncer gástrico, colorretal e de mama. Desta forma, 

pesquisas em torno da modulação da expressão do gene COX-2 tem ganhado 

destaque nos últimos anos (RAHMAN et al., 2012; WANG; DUBOIS, 2010). 

Recentemente, Dai et al. (2012) mostraram que o celocoxibe, um inibidor seletivo da 

enzima ciclooxigenase-2 , inibiu a proliferação celular em linhagens celulares de 

câncer de mama (MCF-7 e MDA-MB-231), bem como preveniu a formação de 

câncer de mama em ratas Sprague–Dawley, tratadas previamente com o indutor de 

carcinogênese dimetilbenzatraceno. 

Estudos evidenciando a ligação molecular entre a inflamação e o câncer 

abrem aos pesquisadores novos horizontes na busca por compostos com atividade 

quimiopreventivas (PHILIP; ROWLEY; SCHREIBER, 2004). A inibição da expressão 

dos genes iNos e COX-2 por compostos da dieta tem sido proposta como um alvo 

na prevenção de danos celulares. Prakobwong et al. (2011) observaram que a 

curcumina, um composto polifenólico, inibiu a expressão das proteínas pró-

inflamatórias, a ciclooxigenase-2 (COX-2) e a óxido nítrico sintase indutível (iNOS), 

em roedores nos quais foi induzida a carcinogênese pela N-nitrosodimetillamina.  

Estudos in vitro constataram a inibição da expressão dos genes COX-2 e iNOS em 

células de glioma C6 pelo resveratrol, um composto polifenólico encontrado em 

sementes de uva (KIM et al., 2006). O flavonoide quercetina, adicionado à dieta de 

ratos, resultou em uma diminuição de aproximadamente 24% na expressão do gene 

COX-2 em relação à expressão deste gene em animais que receberam uma dieta 

controle (TURNER et al., 2009). 

As características nutricionais aliadas ao fácil cultivo do maná-cubiu 

representam importantes fatores para a exploração comercial deste fruto pelas 

indústrias de cosméticos e de alimentos, tais como sucos, geleias e doces. Apesar 

de alguns trabalhos descreverem aspectos agronômicos, econômicos e nutricionais 
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deste fruto, ainda são raros os trabalhos que analisaram a atividade biológica da 

polpa do maná-cubiu. Assim, considerando o papel importante da dieta sobre a 

modulação de danos ao DNA torna-se relevante o estudo dos possíveis efeitos 

biológicos de frutos ainda pouco exploradoscomo o maná-cubiu.
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2. CONCLUSÕES  

 Com base nos resultados obtidos, nas condições empregadas neste estudo, 

pode-se concluir que a polpa do maná-cubiu: 

 Não apresentou efeitos genotóxicos em células hepáticas, cardíacas e 

sanguíneas, nem mutagênicos ou citotóxicos em células da medula óssea e 

sangue periférico de ratos Wistar; 

 Reduziu a frequência de micronúcleos induzidos pela doxorrubicina em 

sangue periférico nas doses de 250 e 375 mg/kg p.c., e na medula óssea 

somente a dose 375 mg/kg p.c. foi capaz de reduzir os danos ao DNA em 

ratos Wistar tratados com doxorrubicina; 

 Protegeu o DNA dos danos induzidos pela doxorrubicina em células 

cardíacas, hepáticas e sanguíneas de ratos Wistar, no ensaio do cometa; 

 Reduziu as concentrações de TBARS nas doses de 250, 375 e 500 mg/kg p.c 

em células hepáticas e na dose de 125 mg/kg p.c em células cardíacas de 

ratos Wistar; 

 Não teve influência sobre a transcrição do RNAm do gene COX-2 no tecido 

hepático de ratos Wistar, quando associada ou não ao antitumoral 

doxorrubicina; 

 Apresentou em sua composição os elementos-traço zinco, manganês, 

selênio, cobre, crômio determinados por ICP-MS, mas não em quantidades 

significativas.  
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