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RESUMO 

O decocto feito de cascas da Aroeira (Schinus terebinthifolius, Raddi) é usado na 

medicina popular como cicatrizante e anti-inflamatório, mas, apesar de seu efeito 

medicinal, também foi demonstrado um efeito mutagênico. O objetivo deste trabalho foi 

determinar se os flavonóides da aroeira são os responsáveis pela mutagenicidade bem 

como propor um mecanismo de ação. Para tanto, diferentes frações enriquecidas em 

flavonóides foram preparadas e os flavonóides foram isolados, purificados e quantificados 

via cromatografia de adsorção em gel de sílica. Testes de genotoxicidade, in vitro e em 

sistemas bacterianos foram realizados a fim de determinar o mecanismo de ação. Testes 

realizados com DNA plasmidial In vitro foram indicativos de que as frações enriquecidas 

de flavonóides são capazes de gerar dupla quebra na fita do DNA, bem como são 

capazes de gerar sítios abásicos, evidenciados na presença da exonuclease III. O mesmo 

teste com DNA plasmidial, mas na presença de cobre [10 µM] e de tampão Tris-HCl pH 

7.5 [10 µM], foi realizado, para determinar se haveria ou não participação de espécies 

reativas de oxigênio na indução de danos. A transformação do DNA plasmidial em 

diferentes cepas bacterianas, proficientes e deficientes em diferentes vias de reparo de 

DNA, na ausência e presença de tampão Tris-HCl pH 7.5 [10 µM], sugerem que enzimas 

de reparo de lesões oxidativas são necessárias para reparar as lesões geradas pelos 

flavonóides e que espécies reativas de oxigênio são geradas e necessárias para 

promover as lesões. Teste de mutagenicidade direta com diferentes cepas de Escherichia 

coli derivadas da linhagem CC104 sugeriram que os flavonóides aumentam a freqüência 

de mutação em cepas deficientes nas enzimas MutM e MutY glicosilases, principalmente 

na duplo mutante, sugerindo que as lesões predominantemente oxidativas, são substratos 

destas enzimas no DNA. A fim de determinar o espectro de mutação causado pelos 

flavonóides da aroeira, DNA plasmidial foi transformado previamente tratado com as 

frações enriquecidas em flavonóides em cepas deficientes em enzimas de reparo de 

DNA, seguido de seleção por coloração com x-gal (seleção azul-branco), amplificação de 
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DNA por PCR e sequenciamento dos clones mutantes. Análise dos mutantes obtidos nas 

cepas CC104, CC104mutM, CC104mutY e CC104mutMmutY indicaram a predominância 

de mutações do tipo G:C para C:G, que pode estar correlacionada a origem de 8-oxoG, 

devido a lesões oxidativas causadas pelos flavonóides. Assim, pode-se concluir que os 

flavonóides isolados ou em frações enriquecidas nos mesmos são responsáveis pelo 

potencial mutagênico dos extratos da aroeira, que as lesões geradas são oxidativas, 

predominando a formação de 8-oxoG, devido à formação de EROs, e que são 

reconhecidas por enzimas do sistema de reparo por excisão de base. Desta forma, 

propõe-se que os flavonóides possam gerar espécies reativas de oxigênio de duas 

maneiras diferentes: i) em uma reação Fenton-like, quando os flavonóides estão na 

presença de metais e água ou ii) devido à estrutura interna da molécula de flavonóide 

pela disposição e quantidade de grupamento hidroxilas na própria molécula.  As lesões 

podem ser geradas diretamente (sugerido pelos experimentos de tratamento in vitro) ou 

indiretamente (pelos experimentos obtidos com as linhagens CC). 

PALAVRAS-CHAVES: Mutagenicidade, Flavonóides, EROs, Schinus terebinthifolius. 
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ABSTRACT 

Flavonoids are a diversified family of plant compounds that are involved in pigmentation 

and protection of plants from the toxicity of sunlight. Flavonoids also have medicinal applications, 

suggesting that they may be chemoprotective. Recent studies show, however, that some plant 

flavonoids have oxidative and toxic effects, including Schinus terebinthifolius. In Brazil, extracts of 

this plant is very used for medical purposes. In this study, we have analyzed the mutagenic potential 

of three flavonoid-enriched fractions from Brazilian pepper tree bark, using E. coli CC strains 

deficient and proficient in enzymes involved in DNA repair of oxidative lesions. The highest 

mutagenic responses were detected in strains MutY defective enzyme and double mutant 

(CC104mutY and CC104mutMmutY). The spectrum of mutations (resulted from DNA sequencing) 

induced in a plasmidial DNA was composed mainly of mutations typically caused by oxidative 

agents; the mutations were predominantly transversions at G:C base pairs, with G:C→T:A and 

G:C→C:G transversions the most commonly detected mutations.  These data support the hypothesis 

that the flavonoids in pepper tree bark extract are mutagenic and that the mutations results from the 

generation of reactive oxygen species (ROS). 
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