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RESUMO
Os produtos naturais apresentam uma rica diversidade química, que é usada como
base para o desenvolvimento de muitos fármacos atualmente disponíveis
comercialmente para o tratamento de várias doenças humanas.. Assim, dos extratos
vegetais podem ser isoladas substâncias bioativas, que podem ser usadas com
modificações estruturais, ou, utilizadas como protótipos para o desenho de fármacos
com atividades farmacológicas semelhantes às originais. Contudo, o uso de extratos
ou moléculas requer o emprego de testes de toxicidade, pois os mesmos podem
fornecem informações referentes à segurança e ao seu potencial tóxico. As espécies
Spondias mombin × Spondias tuberosa e Turnera subulata estão incluídas neste
contexto, devido ao seu uso generalizado pela medicina popular no Nordeste
brasileiro para o tratamento de várias doenças. Dessa forma, o objetivo deste estudo
foi avaliar as propriedades genotóxicas de extratos foliares dessas espécies pelo
teste SMART em células somáticas de asas de Drosophila melanogaster. Os
experimentos foram realizados utilizando o cruzamento padrão (ST) e o cruzamento
de alta bioativação (HB) com três concentrações diferentes do extrato aquoso (EAS
e EAT) a 5,0; 10,0 e 20,0 mg/mL, extrato etanólico (EES e EET) e fração de acetato
de etila (FAES e FAET) a 0,625; 1,25 e 2,5 mg/mL. Os resultados indicaram que os
extratos e as frações induziram frequências espontâneas de pontos mutantes em
ambos os cruzamentos de D. melanogaster. Neste sentido, altas concentrações dos
agentes químicos vegetais testados foram responsáveis por um efeito mutagênico
estatisticamente significativo. Portanto, S. mombin × S. tuberosa e T. subulata
apresentaram efeito mutagênico sob as condições experimentais utilizadas. Estes
dados são relevantes, pois os mesmos indicaram o efeito deletério, bem como o
efeito colateral, considerando o uso indiscriminado de extratos destas plantas pela
medicina popular para tratar diversas doenças.
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ABSTRACT
Natural products exhibit a rich chemical diversity which is used as the basis for the
development of many currently commercially available drugs for the treatment of
various human diseases. Thus, bioactive substances can be isolated from plant
extracts, which can be used with structural modifications, or used as prototypes for
the design of drugs with pharmacological activities similar to the original ones.
However, the use of extracts or molecules requires the use of toxicity tests as they
may provide information regarding safety and its toxic potential. The species
Spondias mombin × Spondias tuberosa and Turnera subulata are included in this
context, due to their widespread use by folk medicine in the Brazilian Northeast for
the treatment of various diseases. Thus, the objective of this study was to evaluate
the genotoxic properties of leaf extracts of these species by the SMART test in
somatic cells of Drosophila melanogaster wings. The experiments were performed
using the standard cross (ST) and high bioactivation (HB) crosses using three
different concentrations of the aqueous extract (EAS and EAT) at 5.0; 10.0 and 20.0
mg/mL, ethanolic extract (ESS and EET) and ethyl acetate fraction (FAES and FAET)
at 0.625; 1.25 and 2.5 mg/mL. The results indicated that extracts and fractions
induced spontaneous frequencies of mutant points at both D. melanogaster crosses.
In this sense, high concentrations of the tested chemical agents were responsible for
a statistically significant mutagenic effect.Therefore, S. mombin × S. tuberosa and T.
subulata displayed a mutagenic effect under the experimental conditions. These data
are relevant because they indicate the deleterious effect as well as the side effect,
considering the indiscriminate use of extracts of these plants by popular medicine to
treat several diseases..

Key Words: Drosophila melanogaster, Phytotherapic, Genotoxicity, Mutagenicity,
SMART.
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1 INTRODUÇÃO

O uso de plantas como recurso terapêutico alternativo vem crescendo nos
últimos anos.1,2 Apesar de sua ampla utilização, ainda há poucas informações
disponíveis quanto a seus constituintes, e possíveis riscos que esse uso possa
causar à saúde humana.2,3 Maiores informações são fundamentais devido ao uso
indiscriminado de plantas por parte da população, sem qualquer conhecimento
fitoquímico, farmacológico e toxicológico das espécies. 4,5
A população considera os fitoterápicos isentos de efeitos adversos por serem
obtidos de fontes naturais.4 No entanto, os metabólitos secundários de plantas
podem apresentar tanto efeitos benéficos como também indesejáveis ou tóxicos. 3,6,7
Muitas plantas contêm constituintes tóxicos, tais como os alcalóides pirrolizidínicos,
ácido erúcico, ácido nítrico, ácido oxálico, digitálicos, flavonóides, furocumarinas,
hidrazinas e as quinonas,3,8-10 além de agentes tóxicos responsáveis por efeitos
sobre o DNA, aceleram o surgimento de mutações associadas ao desenvolvimento
de neoplasias.3
Intensificando o interesse da comunidade científica no sentido de confirmar o
potencial medicinal dessas plantas, seus compostos e como agem, estudos
relacionados à vulnerabilidade do material genético impostas pelo ambiente fez que
surgisse uma nova área de pesquisa - a genética toxicológica.11 Esta é uma das
áreas da ciência que tem se dedicado à pesquisa das propriedades mutagênicas
desses agentes, substâncias ou fenômenos, fazendo o uso de diversos sistemas
testes. Estes ensaios avaliam diversos tipos de lesões causados ao DNA.11
Um dos princípios da genética toxicológica é que o DNA, quando atingido por
um agente mutagênico, torna-se testemunha, uma prova circunstancial, do efeito
mutagênico testado. Entende-se por mutagenicidade a ação de qualquer agente,
substância ou fenômeno capaz de induzir e/ou aumentar a frequência de mutação
num organismo.10,11
O SMART (Somatic Mutation And Recombination Test) em células somáticas
de Drosophila melanogaster permite a detecção simultânea de recombinação
mitótica e mutações gênicas e cromossômicas através da análise dos genótipos
trans-heterozigotos para os genes marcadores mwh e flr3 (mwh/flr3) e heterozigotos
para o cromossomo balanceador TM3 (mwh/TM3).12 Os fenótipos flr3 e mwh
manifestam-se devido à perda da heterozigose induzida por diferentes eventos
mutacionais ocorridos, como mutações gênicas e cromossômicas e recombinações
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somáticas. Ademais, quantifica a contribuição da recombinação e detecta agentes
de ação direta ou indireta, de acordo com o nível basal/alto de enzimas de
metabolização do tipo citocromo P450.12
Este bioensaio torna possível mensurar o potencial risco em relação ao uso de
Spondias mombin × Spondias tuberosa (umbucajá), onde suas folhas são
empregadas na medicina popular para tratar processos inflamatórios e infecciosos, e
seus frutos na alimentação, através da produção de polpa e fabricação de sorvetes,
devido aos seus altos teores energéticos e nutritivos; 13 e as folhas de Turnera
subulata (chanana) as quais vem sendo utilizadas como antiinflamatória para
tratamento do sistema urinário masculino.14,15 Apesar da prática comum entre a
população, não há estudos que comprovem a segurança de seu uso. Com base
nessas considerações, este trabalho se torna o primeiro a avaliar o efeito
mutagênico de extratos foliares de S. mombin × S. tuberosa e T. subulata do
Nordeste do Brasil.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Plantas Medicinais

Plantas medicinais são utilizadas por um público cada vez maior e este uso é
incentivado pela “World

Health Organization”,16,17 além de recomendar o

desenvolvimento de pesquisas visando o uso da flora para fins terapêuticos.16-18
Assim, o uso de plantas medicinais tem renovado e estimulado o interesse pelo
conhecimento das características quanto à morfologia, à composição química e às
propriedades farmacológicas.19 A ação farmacológica e a eficácia terapêutica de
muitas plantas medicinais já foram comprovadas através de testes pré-clínicos e
clínicos cujos resultados têm sido publicados em periódicos especializados.20
Dados da WHO indicam que cerca de 80% da população de países em
desenvolvimento usa as práticas tradicionais na atenção primária à saúde,
empregando as plantas medicinais para o tratamento de diversas doenças.16,20,21
Esta situação é análoga e rotineira no Brasil, onde as plantas medicinais, muitas
vezes, são o único recurso terapêutico de inúmeras comunidades e grupos étnicos. 22
Por outro lado, a indústria farmacêutica utiliza as plantas medicinais como fonte
de novos recursos terapêuticos para desenvolver medicamentos, pois a procura por
novos fármacos passou a ser um grande desafio para essa indústria. 7 Neste sentido,
estudos para a descoberta de protótipos de fármacos propiciam o avanço da
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do País.23 Deste modo, produtos naturais
representam um reservatório de moléculas que combinadas a metodologias
sintéticas/biossintéticos são uma fonte para a formulação de novos medicamentos.
2,24-27

Nesta área de estudo, o conhecimento está relacionado aos usos tradicionais
de plantas medicinais, o qual é transmitido ao longo das gerações. Neste ponto, a
tradição raizeira está intrínseca no Nordeste do Brasil, onde há um uso continuo de
plantas sob a forma de infusões, decoctos e/ou extratos para o tratamento de
diversas doenças.2

19

2.1.1 Spondias mombin × Spondias tuberosa

A família Anacardiaceae constituída por cerca de 80 gêneros com
aproximadamente 875 espécies, com ampla distribuição em ambientes secos a
úmidos, predominando nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas do mundo.28
No Brasil, 14 gêneros de Anacardiaceae são encontrados correspondendo a 57
espécies, das quais 14 são endêmicas do País.29
As espécies desta família se caracterizam por frutos comestíveis, como por
exemplo, a mangueira (Mangifera indica), o cajueiro (Anacardium occidentale), a
cajazeira (Spondias mombin) e a sirigueleira (Spondias purpúrea). Ainda, diversas
espécies desta família são utilizadas na medicina popular, com atividades biológicas
comprovadas cientificamente, incluindo várias espécies do gênero Spondias.30,31
Quimicamente, esta família é também conhecida por apresentar altos conteúdos de
compostos fenólicos e outras moléculas de interesse farmacêutico.32
O gênero Spondias (família Anacardiaceae) é um gênero tropical com
aproximadamente 18 espécies. Destas, cerca de 8 espécies são encontradas nas
Américas, algumas de ampla ocorrência no Nordeste do Brasil. Este gênero tem
importância econômica para a indústria alimentícia devido à comercialização de
seus frutos in natura ou processados,33 além de serem usadas na medicina
tradicional.34-36 Do ponto de vista fitoquímico, este gênero apresenta um alto teor de
metabólitos secundários, especialmente compostos fenólicos, responsáveis por
importantes atividades biológicas.37
A espécie S. mombin × S. tuberosa é uma árvore frutífera tropical endêmica do
bioma caatinga da região Nordeste (Figura 1), sendo uma cultura agrícola de grande
importância econômica para a indústria de alimentos. Suas folhas são empregadas
na medicina popular para tratar processos inflamatórios e infecciosos.13,23 Conhecida
como umbu-cajá, está espécie é considerada um híbrido natural entre o umbuzeiro
(S. tuberosa Arruda) e a cajazeira (S. mombin).38
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A

B

Figura 1. S. mombin × S. tuberosa (cajá-umbu). Detalhes das folhas e flores (A) e frutos (B). Fonte:
39

Schmidt.

2.1.2 Turnera subulata

A família Turneraceae, constituída por 12 gêneros e aproximadamente 220
espécies, está distribuída nas regiões tropicais e subtropicais da América e África.
40,41

No Brasil, espécies desta família fazem parte dos domínios fitogeográficos da

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, onde são
encontrados dois gêneros: Piriqueta e Turnera, com cerca de 160.40
As espécies da família Turneraceae são plantas com hábitos herbáceos ou
arbustivos, raramente arbóreos, com folhas alternas espiraladas simples, às vezes
com um par de nectários extraflorais marginais na base da lâmina, com ou sem
estípulas. Suas flores são bissexuadas, actinomorfas, diclamídeas, com cinco
sépalas, unidas ou livres. Os estames são geralmente livres entre si, ovário
geralmente súpero, tricarpelar, unilocular com placentação parietal e estiletes livres
entre si. Os frutos das espécies de Turneraceaes são capsulares, globosos,
trivalvares e loculicidas.42
O gênero Turnera é o mais representativo da família Turneraceae, com cerca
de 120 espécies, distribuídas nas Américas e África. Suas espécies são conhecidas
pelo hábito herbáceo a arbustivo.40,42 A espécie Turnera subulata é uma erva de
pequeno porte (Figura 2), distribuída desde a Guiana até o sul do Brasil. No
Nordeste brasileiro, esta planta é conhecida popularmente como “chanana”.43 T.
subulata é muito utilizada na medicina tradicional devido a suas propriedades
antioxidante,14,15 antiulcerogênica,44 hipoglicemiante,45 e anti-inflamatória,46 motivo
pelo qual é alvo de diversos estudos.
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Figura 2. T. subulata (chanana). Fonte: Pingyuan.
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2.2 Mutagenicidade
Segundo Amorim,48 a mutação refere-se a qualquer alteração na sequência
do DNA, o que proporciona novas combinações genéticas e assim, permite uma
adaptação dos organismos às mudanças do meio ambiente. A transmissão deste
evento genético para os descendentes poderá ocorrer apenas se a linhagem celular
envolvida for uma célula germinativa.48,49
Entre os tipos de mutação mais ocorrente cita-se estão às mutações pontuais,
que afetam um único par de bases do DNA ou um pequeno número de pares de
bases próximos.48 As modificações causadas pelas mutações pontuais podem ser
provocadas por substituição, inserção ou deleção de bases. 48,50 Alguns autores
ainda classifica algumas mutações como espontâneas, quando as mesmas têm
origem em erros na replicação do DNA e podem acontecer naturalmente, ou
provocadas por lesões ou por alterações de base, entre outras. 48,51 Contudo, a
ocorrência de eventos mutacionais pode ser aumentada pela exposição do
organismo a agentes mutagênicos (fatores ambientais ou produtos do metabolismo),
a chamada mutação induzida.48 O potencial ou eficiência desses agentes é avaliado
pelo incremento da frequência de mutações em relação ao nível basal, quando se
analisa um organismo a ele exposto.48,52
Na maioria das vezes, é comum que as mutações exerçam um efeito negativo
no fenótipo, determinando até mesmo a perda do controle do ciclo celular e o
aparecimento de tumores e aberrações.48 O processo de carcinogênese, ou seja, do
câncer propriamente dito, é definido por diversos autores como um processo
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patológico que têm um crescimento desordenado de células que invadem os tecidos
e órgãos, e que pode espalhar-se para outras regiões do corpo.48 Neste caso, as
células dividem-se rapidamente e tendem a ser muito agressivas e incontroláveis,
determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas.48,53
A formação do câncer está fortemente ligada a mutagênese, que é uma
consequência do dano genético, e pode ser o estágio inicial no processo pelo qual a
maioria dos carcinógenos inicia a formação do tumor.48,54 O DNA é a unidade de
herança biológica fundamental e qualquer alteração em sua estrutura, seja ela por
mutação ou translocação, em células germinais pode ser transmitida para a próxima
geração, causando baixa viabilidade, problemas de fertilidade, insucesso reprodutivo
e teratogenicidade.48,55-59
A maioria das mutações é induzida por agentes mutagênicos e todos os seres
vivos estão constantemente expostos a essas substâncias. 48,60 Dentre estes pode-se
citar os constituintes químicos dos vegetais (metabólitos secundários), os quais
podem se apresentar tanto efeitos benéficos, quanto maléficos. 6,7 Vários organismos
vegetais possuem componentes químicos que possam vir a ser tóxicos ao homem,
como por exemplo os alcalóides.61
Entretanto, compostos que apresentem potencialidades biológicas necessitam
ser sempre avaliados em relação às suas propriedades tóxicas, carcinogênicas e
mutagênicas.48 Desta forma é importante que cada molécula descoberta precisa ser
avaliada mediante testes de mutagenicidade, assim como, toda informação do perfil
toxicocinético, pois tais fatores interferem no processo de multiplicação celular. 62
Conforme Amorim,48 é muito importante aplicar variados testes de
mutagenicidade para o rastreamento de possíveis agentes mutagênicos e também
desenvolver e aprimorar novas metodologias e/ou novos organismos de estudo. O
autor ainda aborda que estes estudos podem ser realizados in vivo e in vitro
estandardizados usando diferentes sistemas biológicos, que têm como objetivo
caracterizar o perigo de ocorrência de mutação. 48 A finalidade desses ensaios na
maioria das vezes, é prever o desenvolvimento de neoplasias. 48,63
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2.2.1Teste para Detecção de Mutação e Recombinação Somática em células de
Drosophila melanogaster

A Drosophila melanogaster (ordem Diptera, família Drosophilidae) é uma
espécie de mosca originária da África tropical, amplamente distribuída em regiões
tropicais do planeta,64,65 pois seu desenvolvimento depende da temperatura e
ambientes úmidos (Figura 3).66-68 As formas adultas são suscetíveis a baixas
temperaturas, assim como a altas latitudes e/ou altitudes, devido à limitação do
abastecimento nutricional nestes locais.69

70

Figura 3. D. melanogaster. Fonte: Oringer.

Em termos de gênero, as fêmeas são geralmente maiores que os machos,
apresentando listras na superfície dorsal abdominal, que podem ser usadas para
determinar o sexo do indivíduo. Os machos apresentam um alto teor de
pigmentação preta na extremidade posterior do abdômen, enquanto as fêmeas têm
faixas claras e escuras no abdome (Figura 4).

A

B

Figura 4. Indivíduos adultos de D. melanogaster. O macho (B) e fêmea (A) como ilustrado. Fonte:
Wikipédia.
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Outro fator marcante em D. melanogaster são os apêndices sexuais presente
nos machos nas patas dianteiras (Figura 5).72,73

A

B

Figura 5. Características morfológicas entre fêmeas (A) e machos (B) de D. melanogaster. O macho
apresenta um par de pentes sexual. Fonte: FlyMove.
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Como qualquer espécie da ordem Diptera, a D. melanogaster apresenta um
processo de metamorfose através de vários estágios (Figura 6). O desenvolvimento
embrionário após a fertilização e a formação do zigoto ocorre dentro da membrana
do ovo. Este gera uma larva cujo desenvolvimento leva ao estágio de pupa e,
subsequentemente, ao adulto. A duração dessas fases depende da temperatura.
Assim, a 20ºC a duração média desse período ovo-larval é de 8 dias, sendo
reduzido a 5 dias a 25ºC. Em relação ao desenvolvimento da pupa, este período
varia entre 6,3 a 4,2 dias a 20 e 25ºC, respectivamente. Desta maneira, o ciclo
biológico oscila entre 9 a 12 dias.72
Portanto, as culturas de D. melanogaster devem ser mantidas a uma
temperatura variando entre 20 a 25ºC, sendo recomendada uma temperatura
ambiente de 22ºC. A exposição contínua a temperaturas superiores a 30ºC pode
resultar na esterilização ou morte, enquanto baixas temperaturas afetam a
viabilidade do inseto ao prolongar o ciclo de vida.72,73,75-77
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Figura 6. Ciclo de vida da D. melanogaster. Fonte: Pierce.

Um organismo modelo muito versátil utilizado em vários estudos para avaliar
uma gama de processos biológicos. Versatilidade esta decorrente das vantagens
técnicas do seu uso em relação a modelos vertebrados. Dentre essas vantagens,
podem ser mencionadas a facilidade da manutenção e o baixo custo das culturas
em condições de laboratório, ciclo de vida curto, alta taxa de produção de
descendentes e, consequentemente, a possibilidade de testar simultaneamente
grande número de indivíduos. D. melanogaster apresenta uma pequena quantidade
de cromossomos e capacidade de metabolizar compostos, o qual tem permitido
avanços importantes na compreensão da biologia regenerativa, e a contribuição a
diversos aspectos da medicina, além da possibilidade de modificar geneticamente
seus embriões.79-82
Estas informações são evidentes diante da quantidade de publicações usando
este organismo-modelo, com destaque a estudos nas áreas de genética,83,84
ecologia,85 taxonomia e evolução,86 bioquímica e fisiologia,87 biologia celular e
molecular,88-90 embriologia.91,92 Ainda, nos últimos anos, Drosophila tem-se tornado
um animal muito utilizado em pesquisas toxicológicas93,94 e naqueles e aqueles
atrelados à herança, desenvolvimento embrionário e envelhecimento.
Os ensaios para verificação de mutagenicidade de agentes e substancias são
desenvolvidos em D. melanogaster, os quais são capazes de detectar e quantificar
uma ampla variedade de danos genéticos induzidos em células germinativas, assim
como em células somáticas. Dentre esses testes, destaca-se o SMART,
desenvolvido por Graf et al.12
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Este ensaio se fundamenta na perda da heterozigosidade dos genes normais
nas células dos discos imaginais das larvas. Isto leva à formação de clones ou
regiões com células mutantes (clones mutantes), que exibem a expressão fenotípica
de lesões ocorridas em nível de DNA nas células dos discos imaginais das asas. 12
As alterações genéticas detectadas pelo SMART incluem mutações pontuais,
mutações cromossômicas e/ou recombinação mitótica, que levam à perda da
heterozigose de dois genes marcadores mwh e flr3, envolvidos na formação dos
pelos das asas do indivíduo adulto.12
As mutações e recombinações mitóticas são mecanismos importantes para
avaliar diversos efeitos mutagênicos. Estes efeitos são rapidamente detectados
utilizando-se o modelo experimental com Drosophila. Neste aspecto, a aplicação do
ensaio SMART é vantajosa dada a sua versatilidade em estudos referentes a efeitos
mutagênicos e moduladores de diversas substâncias. Assim, estudos mostram a
avaliação de mais de 300 compostos químicos usando este teste, dentre as quais se
destacam o ácido ascórbico,95 o café,96 o ácido tânico,97 além do efeito modulador
de alguns metais pesado98.
Ainda, alguns estudos têm mostrado a aplicação desse procedimento na
avaliação da genotoxicidade dos inseticidas transflutrina e metoflutrina,99 de boro,100
de fármacos antineoplásicas, de agentes intercalantes, compostos indutores de
pontes de DNA-DNA e DNA-proteína, além de inibidores de topos e da síntese do
DNA.101
O princípio deste ensaio é que o agente testado seja metabolizado na fase
larval, durante o desenvolvimento embrionário quando grupos de células do disco
imaginal das asas proliferam mitoticamente até sua diferenciação em asas durante a
metamorfose. Portanto, o efeito de uma molécula só será avaliado na fase adulta da
mosca, resultado da interação de moléculas exógenas com o material genético do
inseto.12,102,103
Nesse contexto, o SMART acaba sendo válido com base em dois aspectos: 1)
no potencial quimioterapêutico de extratos de plantas e suas moléculas visando à
aplicação na indústria farmacêutica, e 2) na avaliação genotóxica de extratos e
moléculas isoladas de plantas para garantir a segurança medicinal diante do uso
popular de plantas como recurso terapêutico.3,21,104-106
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3 JUSTIFICATIVA

As plantas medicinais têm sido um recurso terapêutico conhecido para a cura,
prevenção e tratamento de diversas doenças pela população. O etnoconhecimento
têm permitido a descoberta de diversas drogas utilizadas atualmente pela medicina,
devido à convicção de que estes apresentariam nenhum ou baixos efeitos adversos.
Sendo assim, conhecer o potencial benéfico ou tóxico das plantas utilizadas no
mundo tem grande importância para a saúde pública.
Portanto,

estudos

capazes

de

identificar

substâncias

potencialmente

mutagênicas são necessários, uma vez que o homem está exposto a um número
crescente de substâncias químicas que podem constituir um risco à sua saúde.
Essas substâncias estão presentes no ambiente podem atingir o material genético,
resultando em mutações e até mesmo alterações correlacionadas com a
oncogênese, ambas representando alterações inesperadas e permanentes no DNA
das células.
Neste sentido, este trabalho avaliou o potencial mutagênico de extratos
foliares de Spondias mombin × Spondias tuberosa e Turnera subulata por intermédio
de um sistema-teste in vivo, pois suas folhas são usadas para fins nutricionais e
medicinais.
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4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Investigar o potencial mutagênico dos extratos foliares de S. mombin × S.
tuberosa e T. subulata provenientes do Nordeste do Brasil.

4.1.1 Objetivos Específicos

1. Evidenciar o potencial mutagênico dos extratos foliares de S. mombin × S.
tuberosa e T. subulata com o aumento e/ou diminuição da frequência de manchas
mutantes (clones) observadas no teste SMART.
2. Investigar se há relação entre as concentrações utilizadas dos extratos foliares de
S. mombin × S. tuberosa e T. subulata com os efeitos mutagênicos.
3. Verificar a eficiência da linhagem HB na biotransformação dos extratos foliares de
S. mombin × S. tuberosa e T. subulata pelo sistema de metabolização P450.
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5 MÉTODO

5.1 Material Botânico

As amostras vegetais (folhas) foram coletadas no estado do Rio Grande do
Norte, sendo T. subulata em Natal/RN (5°52’17” S/35°10’45” O) e, S. mombin × S.
tuberosa no horto da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA),
Itaberaba/BA (12º30’56” S/40°18’14” O). As coletas foram realizadas no horário
matinal, até às 8 h, monitorando-se o ambiente quanto à percentagem de umidade
relativa (60-70%) e temperatura (20-30°C).
As espécies foram identificadas taxonomicamente pelo Prof. Dr. Jomar Gomes
Jardim, e depositadas no Herbário do Departamento de Botânica, Ecologia e
Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob Voucher no. 0674/09
e no. 10433/11, respectivamente.

5.2 Preparo do material vegetal

Após a coleta das folhas, as amostras foram estabilizadas em estufa de ar
circulante a 40ºC (Nova ética mod.400-80, São Paulo, Brasil). O material vegetal
seco foi triturado em liquidificador industrial (Skymen – LT – 2,0 SUPER-N, São
Paulo, Brasil) antes de ser submetido a processos extrativos. A extração foi
realizada por maceração por 4 dias, utilizando-se etanol a 50% como solvente
extrator na proporção de 5mL de solvente extrator para 1g de material vegetal
processado. O extrato obtido foi filtrado e concentrado em evaporador rotativo sob
pressão reduzida (Rotavapor® R-3 com bomba de vácuo V-700 Buchi® Alemanha).

5.2.1 Obtenção dos extratos e fases orgânica

Os extratos de S. mombin × S. tuberosa (EES) e T. subulata (EET) foram
fracionados com solvente de polaridade crescente, iniciando por dissolução em
metanol:água (9:1) e quatro partições com hexano, obtendo-se assim as frações
hexânicas de S. mombin × S. tuberosa (FHS) e T. subulata (FHT). Em seguida, à
fase hidrometanólica foi adicionada água na proporção metanol:água (1:7), com
posterior partição com acetato de etila, sendo obtidas as frações acetato de etila de
S. mombin × S. tuberosa (FAES) e T. subulata (FAET). As frações foram secas com
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o auxílio de um canhão de ar quente. As amostras selecionadas para o
desenvolvimento experimental foram EES, EET, FAES e FAET, pois as mesmas
apresentam o maior teor de flavonoides; fato este verificado em estudos realizados
pelo grupo de pesquisa.15,107
Em relação ao extrato aquoso (EA), este foi preparado conforme o uso popular.
Resumidamente, 100 mL de água filtrada foram fervidos e adicionados sobre 2 g do
material vegetal triturado. Após 30 min de infusão, o extrato foi filtrado para posterior
uso no teste SMART. Os extratos etanólico (EE) e a fase acetato de etila (FAE)
foram preparados nas concentrações de 0,625; 1,25 e 2,5mg/mL, enquanto os
extratos aquosos (EA) nas concentrações de 5; 10 e 20 mg/mL.

5.3 Controle Positivo

O fármaco cloridrato de Doxorrubicina (DXR) (Número CAS 23214-92-8),
conhecido comercialmente como Biorrub® (Biosintética Ltda., São Paulo/SP), cuja
estrutura é mostrada na Figura 7 foi usado como controle positivo para os
experimentos de mutagênese em D. melanogaster na concentração 0,125 mg/mL.
DXR foi escolhida por ser um agente genotóxico de ação direta, com propriedades
mutagênicas, aneugênicas, clastogênicas, bem como recombinogênico.108
O
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Figura 7. Fórmula estrutural do quimioterápico DXR. Fonte: Katzung.
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5.4 Teste para Detecção de Mutação e Recombinação Somática em células de
Drosophila melanogaster

5.4.1 Manutenção das linhagens

As linhagens de Drosophila foram cedidas pelo Prof. Dr. Mario Antônio Spanó,
(Laboratório de Mutagênese, Universidade Federal de Uberlândia). Os estoques,
assim como os cruzamentos, foram mantidos em frascos de vidros estéreis de 250
mL contendo meio de cultura alternativo para Drosophila, 820 mL de água destilada,
156 g de banana, 25 g de fermento biológico comercial (Saccharomyces cerevisae
Meyen, Fleischmann® Ltda), 11 g de base para meio de cultura – Ágar-Ágar Tipo I,
1 g de Metil Parabeno I (Vetec® PA). As culturas foram mantidas a 25ºC ± 1ºC e a
umidade de 60-70% em câmera B.O.D. (Biological Oxigen Demand) com fotoperíodo
de 12 h.

5.4.2. Linhagens

Para realizar o ensaio SMART, foram utilizadas as linhagens de D.
melanogaster com genes marcadores recessivos para o número de cerdas (mwh, 30.3) e para a forma do mesmo (flr3, 3-38.8) (Figura 8). Estes marcadores permitem
quantificar os danos ocasionados ao DNA de células somáticas nas asas deste
inseto.12

A

B

C

Figura 8. Microscopia Eletrônica do tipo de cerdas analisadas no bioensaio SMART: A) normal
3

(selvagem); B) mwh e C) flr . Fonte: Graf et al. (adaptada).
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As três linhagens mutantes de D. melanogaster que foram utilizadas para
executar o ensaio foram:
A. Linhagem mwh (com constituição genética y; mwh jv), cujos indivíduos
possuem um gene marcador no braço esquerdo do cromossomo 3, que
expressa três ou mais cerdas por célula (pelos múltiplos), diferentemente da
linhagem selvagem que expressa somente uma cerda por célula. 12
B. Linhagem flr3 (com constituição genética flr3/In(3LR)TM3, ri pp sep I(3)89Aa
bx34e e BdS) correspondente a indivíduos com um gene marcador flr3 localizado
também no braço esquerdo do cromossomo 3, na região proximal do
centrômero.12 A linhagem expressa uma tricoma modificado na célula, com a
base alargada e semelhante a uma “chama de vela”. Esse gene marcador é
letal em homozigose recessiva, pois não ocorre o desenvolvimento até a fase
adulta.110 Em função dessa letalidade, um cromossomo balanceador TM3, Bds
(Third Multiple 3, Beaded-serrate) foi desenvolvido para manter a heterozigose
na linhagem flr3 portadores de múltiplas inversões, impedindo que haja
recombinação entre os cromossomos homólogos.1119-113
C.

Linhagem ORR; flr3 (com constituição genética ORR; flr3/In(3LR)TM3, ri pp sep
I(3)89Aa bx34e e BdS), a qual se caracteriza por sua eficiente capacidade em
ativar promutágenos e procarcinógenos, que dependem da metabolização e
ativação das enzimas do citocromo P450, conhecidas como CYP6A2. Este
grupo de enzimas faz parte do sistema de desintoxicação encontrados nos
cromossomos 1 e 2,114 diferenciando-se assim da linhagem flr3.115 A linhagem
possui alta capacidade de bioativação, devido a altos níveis de expressão de
enzimas do citocromo P450, derivados da linhagem Oregon R, resistente ao
Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) desenvolvida por Frölich e Würgler.80,114,116

5.4.3 Cruzamentos

Com base nessas três linhagens, foram realizados dois tipos de cruzamentos
diferenciados para executar o teste: 1). o Cruzamento padrão (Standard cross ST) de fêmeas virgens coletadas da linhagem flare (flr3) com genótipo
flr3/In(3LR)TM3, ri pp sep I(3)89Aa bx34e e BdS (abreviado como flr3/TM3, BdS) com
machos da linhagem multiple wing hairs (mwh), com genótipo mwh/mwh12 e 2). o
Cruzamento de alta bioativação metabólica (High Bioactivation cross - HB)
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entre fêmeas virgens da linhagem ORR/flare (ORR/flr3), com genótipo ORR/ORR;
flr3/In(3LR)TM3, ri pp sep I(3)89Aa bx34e e BdS (abreviado como ORR; flr3/TM3, BdS)
e machos mwh/mwh.12,117
Os cruzamentos tiveram a duração de três dias, sendo realizados em garrafas
contendo meio de cultura alternativo, usando-se fêmeas e machos em uma
proporção de 400:200.
De ambos os cruzamentos, dois tipos de descendentes foram obtidos, transheterozigotos para os marcadores recessivos mwh e flr3 (MH: mwh +/+ flr3) que
possuem asas arredondadas e, heterozigotos para o cromossomo balanceador TM3
(BH: mwh +/TM3, Bds) com asas serrilhadas, conforme Figura 9.12,102,113

A

B

Figura 9. Caracterização morfológica das asas dos dois tipos de descendentes trans-heterozigotos
utilizados no teste SMART: A) heterozigoto marcado (MH) e, B) heterozigoto balanceado (BH). Fonte:
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Valadares (adaptado).

5.4.4 Procedimento Experimental

Após três dias de cruzamento, as fêmeas realizaram a postura durante um
período de 8 h. Desta forma, ovos dos dois cruzamentos acima citados, foram
coletados em frasco com meio de ovoposição, constituído por uma base sólida de
ágar a 3% em água e outra camada superficial composta de fermento biológico
suplementado com sacarose previamente aquecido em banho de água ± 35ºC,
Após 72 ± 4 h, larvas de terceiro estágio de desenvolvimento provenientes dos
cruzamentos ST e HB foram coletadas por flotação em água corrente com auxílio de
peneiras de malha fina e, em seguida foram transferidas para frascos de vidros
contendo 1,5 g de meio de cultura alternativa (purê de batata instantâneo Yoki®
Alimentos S.A.) hidratados com 5 mL de distintas concentrações do EA, EE e FAE
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de S. mombin × S. tuberosa e T. ulmifolia, e os respectivos controles positivo
(doxorrubicina a 0,125 mg/mL) e negativo (água destilada). Estas larvas foram
submetidas a um tratamento crônico por um período de 48 h (Figura 10). Todo
tratamento foi realizado a ± 25ºC e 65% de umidade relativa.

3

Figura 10. Esquema do tratamento (48 h) das larvas trans-heterozigotas (mwh+/+flr ) utilizadas para
as substâncias testadas. Fonte: Fernandes.
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5.4.5 Preparação das lâminas

As moscas estocadas em etanol a 70% tiveram suas asas extraídas com o
auxílio de pinças de relojoeiro (n. 5) e microscópio estereoscópico, embebidas em
uma solução de Faure (30 g de goma arábica, 20 mL de glicerol, 50 g de hidrato de
cloral e 50 mL de água) e distendidas e fixadas sobre a superfície de lâminas de
vidro secas. Após 24 h de secagem, o material foi coberto com lamínulas (24×32
mm), contendo uma gota de solução de Faure. Posteriormente, sobre as lâminas
foram colocados cubos de metal com peso ~20 g durante 24 h, para a melhor
aderência das asas à lâmina. Cada lâmina foi composta por 20 asas,
correspondendo a 10 asas de moscas machos e 10 asas de moscas fêmeas (Figura
11). Para cada concentração foram analisadas cerca de 80 asas.

Figura 11. Esquema representativo de uma lâmina montada com asa de D. melanogaster. Fonte:
119

Fernandes.

35

5.4.6 Análise das lâminas

As lâminas foram analisadas em microscópio óptico de campo claro com
magnificação de 400×, sendo analisadas cerca de 24.400 células (folículos pilosos)
das sete regiões (A, B, C, C’, D, D’, E) de cada asa conforme indicado na Figura 12.
Para avaliar a genotoxicidade, foi analisada a presença de manchas mutantes nas
asas dos adultos trans-heterozigotos e heterozigotos para o cromossomo TM3.

Figura 12. Esquema das seções de leitura na asa (A,

B, C, C’, D, D’, E). Fonte: Andrade et al.102

A análise ocorreu por meio do registro da frequência, tipo de manchas
encontradas, bem como o tamanho das mesmas e a posição em que se encontram
na asa. A análise permite identificar manchas de cerdas mutantes que podem ser
classificadas como: manchas simples pequenas (Figura 13. A e B), correspondentes
à mutação das cerdas de 1 ou 2 células vizinhas, que se formam durante o último e
penúltimo ciclo de divisão mitótica da fase de pupa. Este tipo de mancha ocorre com
o aparecimento de células monossômicas ou portadoras de grandes deleções as
quais se dividem aumentando consideravelmente o número de manchas simples
pequenas, indicativo de clastogênese ou aneugênese,120 enquanto manchas simples
grandes (Figura 13. C e D) correspondem à mutação das cerdas de 3 ou mais
células

vizinhas.

Isto

é

resultado

de

alterações

produzidas

desenvolvimento larval, no início das divisões mitóticas.

80

durante

o

Ambas as manchas

contendo apenas um tipo de mutação, na forma de pelos múltiplos ou pelo em forma
de “chama de vela”.
As manchas gêmeas, originadas exclusivamente por recombinação (Figura 13.
E e F). Este tipo de mancha fornecer-nos indicações do mecanismo mutagênico da
substância testada, correspondentes à mutação de células contendo cerdas
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múltiplas e em

célula

vizinha,

cerdas em forma de

“chama de

vela”,

independentemente do número de células mutadas.12,120

A

B

C

D

E

F

Figura 13.

Tipos de manchas observadas nas superfícies dorsal e ventral das asas de D.
3

melanogaster: A) mancha simples pequena mwh; B) mancha simples pequena flr ; C) mancha
3

simples grande mwh; D) mancha simples grande flr ; E) e F) manchas gêmeas. Fonte: Andrade et al.
(adaptada).
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5.5 Análises estatísticas

Os resultados observados foram avaliados estatisticamente por meio do teste
binomial condicional de Kastembaum e Bowman122 com significância α=β=0,05. As
frequências de cada tipo de mancha mutante por mosca foram comparadas com os
respectivos controles negativos, possibilitando a caracterização dos resultados como
positivos, fraco-positivos, negativos e inconclusivos (Figura 14).
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Gráfico 01. Teste Binomial Condicional de Kastembaum e Bowman.

122

Na aplicação pratica do método de decisão, além da hipótese nula, elabora-se
uma hipótese alternativa específica, que requer uma frequência de mutação m vezes
maior no tratado, do que a obtida no controle negativo. A hipótese nula informa que
não há diferença na frequência de mutações entre o controle negativo e o indivíduo
tratado, enquanto que na hipótese alternativa, informa que os resultados nos grupos
tratados têm um aumento nas frequências de mutações que é m vezes maiores que
a frequência espontânea observada no controle. Além disso, podem ocorrer casos
em que ambas as hipóteses deverão ser rejeitadas. Isto significa que o tratamento
induziu uma resposta genotóxica fraca, com uma frequência de danos que é
significativamente menor que m vezes a frequência obtida no controle negativo.123,124
Esses cálculos foram realizados por meio de uma programação do ensaio SMART
no prórpio Excel, onde todos os valores foram analisados.
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6 RESULTADOS

Para avaliar a toxicidade genética, diluições de AES e AET (5,0, 10,0 e 20,0
mg/mL), EES e EET (0,625, 1,25 e 2,5 mg/mL) e EAFS e EAFT (0,625, 1,25, e 2,5
mg/mL) foram aplicadas sobre as larvas de D. melanogaster em dois experimentos
diferentes (cruzamentos ST e HB). Os dados foram combinados para verificar que os
dois protocolos, independentes, estavam de acordo com uma reprodutividade
aceitável. Em ambos os protocolos, as frequências de manchas espontâneas e
induzidas nos grupos controle negativo e positivo, respectivamente, foram
compatíveis com resultados apresentados na literatura, 12 confirmando que o sistema
utilizado respondeu adequadamente aos parâmetros necessários para que as
análises fossem realizadas.
A DXR foi utilizada como controle positivo neste ensaio por ser altamente
mutagênica, tendo, portanto, a capacidade de aumentar o número de manchas
mutantes em descendentes de ambos os cruzamentos, ST e HB. Essa atividade foi
observada no presente estudo, onde DXR aumentou significativamente o total de
manchas mutantes em todas as categorias de manchas, em ambos descendentes
dos cruzamentos ST e HB, o que justifica sua utilização como controle positivo.
Para a avaliação dos resultados, comparou-se a frequência de manchas
mutantes de cada grupo tratado com respectivo controle negativo (água destilada).
Indivíduos transheterozigotos tratados com 5; 10 e 20 mg/mL de EAS, e 1,25; 2,5 e
5 mg/mL de EES e FAES apresentaram aumento estatisticamente significativo
(p>0,05) nas frequências do total de manchas mutantes, indicando a presença de
efeitos mutagênicos (Tabela 1). A frequência de clones mutantes variou de 1,37 a
2,52.
Tabela 2 resume os dados obtidos pela análise dos indivíduos tratados com
EAS; EES e FAES. Somente as maiores concentrações (2,5 mg/mL) de EES e
FAES foram capazes de promover danos no DNA, indicados pelo aumento na
frequência total de manchas mutantes, principalmente de manchas simples
pequenas. A frequência de manchas variou de 0,75 a 3,14.
Como podem ser observadas na Tabela 3, todas as concentrações do EAS;
EET e FAES induziram aumentos significativos nas frequências totais de manchas
mutantes. É importante ressaltar que a maior frequência de manchas simples
pequenas produzidas em relação aos demais tipos de manchas é indicativa de que o
composto tenha, possivelmente, efeitos tardios, gerando danos genéticos somente
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nos últimos estágios do desenvolvimento larval.111 Além disso, a frequência de
clones mutantes variou de 0,68 a 1,84.
Os resultados dos descendentes HB tratados com Turnera subulata (EAT; EET
e FAET) estão apresentados na Tabela 4. Indivíduos trans-heterozigotos tratados
com concentrações de 10 e 20 mg/mL de EAT, e 2,5 mg/mL de EET e FAET
apresentaram aumentos significativos nas frequências totais de manchas mutantes,
indicando que tais extratos e frações são capazes de produzir efeitos mutagênicos,
mesmo após a ativação das enzimas de biotransformação do citocromo P450. De
forma semelhante aos descendentes ST (Tabela 3), os descendentes HB
produziram um maior número de manchas simples pequenas, sugerindo a ação
tardia dos extratos e frações sobre o DNA. A frequência de clones mutantes para
este grupo variou de 0,82 a 2,66.
A comparação dos dados entre os descendentes ST e HB permite demonstrar
que, de uma forma geral, o efeito mutagênico foi predominante no ST, e, em ambos
indicou relação dose efeito.
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Table 1. Frequência de manchas de mutantes observadas em asas de descendentes trans-heterozigotos marcados (MH) de Drosophila
melanogaster derivados do cruzamento padrão (ST) após tratamento com EAS (extrato aquoso), EES (extrato etanólico) e FAES (fração
acetato de etila) de Spondias mombin × Spondias tuberosa e DXR.
Manchas por indivíduo (no. de manchas) diagnóstisco estatístico a
No. de
Total de
Frequência de indução
Genótipos e
MSP
MSG
MG
TM
b
b
tratamentos
clones
de clones (105 células
indivíduos (1–2 cells)
(> 2 cells)
mwhc
(mg/mL)
por divisão celular)d
mwh/flr3
(n)
Observado
Corrigido
(N)
m=2
m=5
m=5
m=2
Control. Neg.
0.55
30
0.23 (07)
0.03 (01)
0.00 (00)
0.27 (08)
08
18.71
18.16
DXR 0.125
30
3.03 (91) +
3.00 (90) +
3.10 (93) +
9.13 (274) +
274
EAS 5.0
1.43
0.88
30
0.53 (16) +
0.07 (02) i
0.10 (03) i
0.70 (21) +
21
EAS 10.0
2.25
1.70
30
0.83 (25) +
0.20 (06) i
0.07 (02) i
1.10 (33) +
33
EAS 20.0
2.52
1.97
30
1.07 (32) +
0.13 (04) i
0.07 (02) i
1.27 (38) +
37
EES 0.625
1.37
0.82
30
0.50 (15) i
0.13 (04) i
0.03 (01) i
0.60 (20) +
20
EES 1.25
1.50
0.95
30
0.63 (19) +
0.03 (01) i
0.03 (01) i
0.73 (22) +
22
EES 2.5
1.91
1.36
30
0.73 (22) +
0.10 (03) i
0.10 (03) i
0.93 (28) +
28
FAES 0.625
1.43
0.88
30
0.53 (16) +
0.07 (02) i
0.10 (03) i
0.70 (21) +
21
FAES 1.25
1.57
1.02
30
0.63 (19) +
0.10 (03) i
0.03 (01) i
0.76 (23) +
23
FAES 2.5
30
0.73 (22) +
0.13 (04) +
0.03 (01) i
0.89 (27) +
27
1.84
1.29
a
123,124
Diagnóstico estatístico de acordo com Frei e Würgler.
U-test para testar os níveis de probabilidade: -, negativo; +, positivo; i,
inconclusivo. m, fator de multiplicação para a avaliação de resultados negativos.
b
Incluindo manchas simples flr3 raras.
c
Considerando os clones mwh para manchas simples mwh e para as manchas gêmeas.
d
Frequência de formação de clones: clones/mosca/48,800 células (sem correção) Frei et al.125
MSP: manchas simples pequenas / MSG: manchas simples grandes / MG: manchas gêmeas / TM: total de manchas
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Table 2. Frequência de manchas de mutantes observadas em asas de descendentes trans-heterozigotos marcados (MH) de Drosophila
melanogaster derivados do cruzamento de alta bioativação metabólica (HB) após tratamento com EAS (extrato aquoso), EES (extrato
etanólico) e FAES (fração acetato de etila) de Spondias mombin × Spondias tuberosa e DXR.
Manchas por indivíduo (no. de manchas) diagnóstisco estatístico a
No. de
Total de
Frequência de indução
Genótipos e
MSP
MSG
MG
TM
b
b
tratamentos indivíduos (1–2 cells)
clones
de clones (105 células
(> 2 cells)
mwhc
(mg/mL)
por divisão celular)d
mwh/flr3
(n)
Observado
Corrigido
(N)
m=2
m=5
m=5
m=2
Neg. Control
30
0.53 (16)
0.03 (01)
0.00 (00)
0.57 (17)
17
1.16
DXR 0.125
30
6.50 (195) +
5.20 (156) +
4.53 (138) +
16.23 (487) +
487
33.26
32.10
EAS 5.0
30
0.70 (21) i
0.10 (03) i
0.13 (04) i
0.93 (28) i
28
1.91
0.75
EAS 10.0
30
0.93 (28) +
0.10 (03) i
0.10 (03) i
1.13 (34) +
34
2.32
1.16
EAS 20.0
30
1.37 (41) +
0.17 (05) i
0.03 (01) i
1.57 (47) +
46
3.14
1.98
EES 0.625
30
0.53 (16) i
0.10 (03) i
0.07 (02) i
0.70 (21) i
21
1.43
0.27
EES 1.25
30
0.67 (20) i
0.13 (04) i
0.07 (02) i
0.83 (26) i
26
1.77
0.61
EES 2.5
30
0.93 (28) +
0.13 (04) i
0.03 (01) i
1.10 (33) +
33
2.25
1.09
FAES 0.625
30
0.30 (09) 0.07 (02) i
0.00 (00) i
0.37 (11) 11
0.75
-0.41
FAES 1.25
30
0.40 (13) 0.10 (03) i
0.07 (02) i
0.57 (18) i
18
1.23
0.07
FAES 2.5
30
0.70 (21) i
0.13 (03) +
0.03 (01) i
0.86 (25) +
25
1.70
0.54
a
Diagnóstico estatístico de acordo com Frei e Würgler.123,124 U-test para testar os níveis de probabilidade: -, negativo; +, positivo; i,
inconclusivo. m, fator de multiplicação para a avaliação de resultados negativos.
b
Incluindo manchas simples flr3 raras.
c
Considerando os clones mwh para manchas simples mwh e para as manchas gêmeas.
d
Frequência de formação de clones: clones/mosca/48,800 células (sem correção) Frei et al.125
MSP: manchas simples pequenas / MSG: manchas simples grandes / MG: manchas gêmeas / TM: total de manchas
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Table 3. Frequência de manchas de mutantes observadas em asas de descendentes trans-heterozigotos marcados (MH) de Drosophila
melanogaster derivados do cruzamento padrão (ST) após tratamento com EAT (extrato aquoso), EET (extrato etanólico) e FAET (fração
acetato de etila) de Turnera subulata e DXR.
Manchas por indivíduo (no. de manchas) diagnóstisco estatístico a
No. de
Total de
Frequência de indução
Genótipos e
MSP
MSG
MG
TM
b
b
tratamentos indivíduos (1–2 cells)
Clones
de clones (105 células
(> 2 cells)
mwhc
(mg/mL)
por divisão celular)d
mwh/flr3
(n)
Observado
Corrigido
(N)
m=2
m=5
m=5
m=2
Control. Neg.
30
0.23 (07)
0.03 (01)
0.00 (00)
0.27 (08)
08
0.55
DXR 0.125
30
3.03 (91) +
3.00 (90) +
3.10 (93) +
9.13 (274) +
274
18.71
18.16
EAT 5.0
30
0.53 (16) i
0.07 (02) i
0.00 (00) i
0.60 (18) +
18
1.23
0.68
EAT 10.0
30
0.57 (17) +
0.13 (04) i
0.03 (01) i
0.73 (22) +
22
1.50
0.95
EAT 20.0
30
0.70 (21) +
0.17 (05) i
0.03 (01) i
0.90 (27) +
27
1.84
1.29
EET 0.625
30
0.43 (13) i
0.03 (01) i
0.00 (00) i
0.47 (14) i
14
0.96
0.41
EET 1.25
30
0.47 (14) i
0.10 (03) i
0.07 (02) i
0.60 (18) +
18
1.23
0.68
EET 2.5
30
0.67 (20) +
0.10 (03) i
0.07 (02) i
0.83 (25) +
25
1.70
1.15
FAET 0.625
30
0.30 (09) i
0.03 (01) i
0.00 (00) i
0.33 (10) i
10
0.68
0.13
FAET 1.25
30
0.50 (15) i
0.10 (03) i
0.03 (01) i
0.63 (19) +
19
1.30
0.75
FAET 2.5
30
0.80 (24) +
0.00 (00) i
0.00 (00) i
0.80 (24) +
24
1.64
1.09
a
Diagnóstico estatístico de acordo com Frei e Würgler.123,124 U-test para testar os níveis de probabilidade: -, negativo; +, positivo; i,
inconclusivo. m, fator de multiplicação para a avaliação de resultados negativos.
b
Incluindo manchas simples flr3 raras.
c
Considerando os clones mwh para manchas simples mwh e para as manchas gêmeas.
d
Frequência de formação de clones: clones/mosca/48,800 células (sem correção) Frei et al.125
MSP: manchas simples pequenas / MSG: manchas simples grandes / MG: manchas gêmeas / TM: total de manchas
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Table 4. Frequência de manchas de mutantes observadas em asas de descendentes trans-heterozigotos marcados (MH) de Drosophila
melanogaster derivados do cruzamento de alta bioativação metabólica (HB) após tratamento com EAT (extrato aquoso), EET (extrato
etanólico) e FAET (fração acetato de etila) de Turnera subulata e DXR.
Manchas por indivíduo (no. de manchas) diagnóstisco estatístico a
No. de
Total de
Frequência de indução
Genótipos e
MSP
MSG
MG
TM
b
b
tratamentos indivíduos (1–2 cells)
clones
de clones (105 células
(> 2 cells)
mwhc
(mg/mL)
por divisão celular)d
mwh/flr3
(n)
Observado
Corrigido
(N)
m=2
m=5
m=5
m=2
Control. Neg.
30
0.53 (16)
0.03 (01)
0.00 (00)
0.57 (17)
17
1.16
DXR 0.125
30
6.50 (195) +
5.20 (156) +
4.53 (138) +
16.23 (487) +
487
33.20
32.04
EAT 5.0
30
0.30 (09) 0.07 (02) i
0.07 (02) i
0.43 (13) 12
0.82
-0.30
EAT 10.0
30
0.47 (14) 0.03 (01) i
0.07 (02) i
0.57 (17) 17
1.16
0.00
EAT 20.0
30
0.57 (17) 0.10 (03) i
0.10 (03) i
0.77 (23) i
23
1.57
0.41
EET 0.625
30
0.50 (15) 0.03 (01) i
0.07 (02) i
0.60 (18) 18
1.22
0.06
EET 1.25
30
0.80 (24) i
0.13 (04) i
0.00 (00) i
0.93 (28) i
27
1.84
0.68
EET 2.5
30
1.03 (31) +
0.17 (05) i
0.10 (03) i
1.30 (39) +
39
2.66
1.50
FAET 0.625
30
0.40 (12) 0.00 (00) i
0.03 (01) i
0.43 (13) 13
0.89
-0.27
FAET 1.25
30
0.47 (14) 0.10 (02) i
0.07 (02) i
0.60 (18) 18
1.22
0.06
FAET 2.5
30
0.93 (28) +
0.13 (04) i
0.07 (02) i
1.13 (34) +
34
2.32
1.16
a
Diagnóstico estatístico de acordo com Frei e Würgler.123,124 U-test para testar os níveis de probabilidade: -, negativo; +, positivo; i,
inconclusivo. m, fator de multiplicação para a avaliação de resultados negativos.
b
Incluindo manchas simples flr3 raras.
c
Considerando os clones mwh para manchas simples mwh e para as manchas gêmeas.
d
Frequência de formação de clones: clones/mosca/48,800 células (sem correção) Frei et al.125
MSP: manchas simples pequenas / MSG: manchas simples grandes / MG: manchas gêmeas / TM: total de manchas
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7 DISCUSSÃO

Este trabalho é um dos primeiros a investigar as espécies S. mombin × S.
tuberosa e T. subulata em relação à mutagenicidade, ou seja, da capacidade de
induzir alterações genéticas averiguadas por meio do teste SMART. O teste SMART,
desenvolvido por Graf et al.,12 é considerado um teste rápido, de baixo custo e de
fácil execução, capaz de produzir resultados altamente reprodutíveis e confiáveis. 12
A mosca da fruta, Drosophila melanogaster, utilizada como organismo
experimental, é um modelo excelente para os estudos de toxicidade genética, pois
apresenta um ciclo de vida curto, um pequeno número de cromossomos (2n = 8) e
linhagens geneticamente bem caracterizadas. Além disso, a D. melanogaster
apresenta genes com cerca de 80% de homologia aos genes humanos e o sistema
enzimático de biotransformação.112,126,127
Em mamíferos, os xenobióticos são biotransformados pelas famílias CYP
CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 e CYP3A5. 128,129 O CYP3A4 é
análogo ao CYP6 (CYP6G1, CYP6A2, CYP6A8 e CYP6A9) em Drosophila.130
Entretanto, nem todas as substancias são inativadas, pois alguns produtos de
biotransfomação gerados durante o processo pode apresentar atividades tóxicas
incluindo mutagenicidade, teratogenicidade e carcinogenicidade.
A expressão do gene Cyp6g1 em Drosophila está relacionada a peroxidação
lipídica, produção de espécies reativas de oxigênio, alterações no conteúdo de
glutationa e no grupo sulfidril. Portanto, isto indica que esse gene desempenha um
papel importante na avaliação da toxicidade.104,130
No SMART, a progênie do cruzamento HB é altamente sensível a prómutágenos e pró-carcinógenos devido à linhagem ORR/ORR; flr3/TM3 conter genes
resistente ao DDT nos cromossomos 1 e 2.115 Isto é caracterizado pelas altas
concentrações

de

CYP

envolvidos

no

processo

de

biotransformação

de

xenobióticos, o qual modifica os grupos funcionais da molécula exógena.132,133
Além de todas essas vantagens, o teste SMART tem como trunfo a capacidade
de detectar danos genéticos gerados tanto por mutação gênica ou cromossômica,
quanto por recombinação mitótica. Outra vantagem da utilização deste ensaio, é que
minimiza o uso de animais superiores na pesquisa toxicológica, além de agilizar o
trâmite frente a comitês de ética em pesquisa com animais.134,135
Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que concentrações mais
altas (20 mg/mL) dos extratos não comprometem o desenvolvimento de larvas de D.
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melanogaster. Resultados similares de baixo risco de toxicidade têm sido reportados
na literatura, corroborando com os resultados aqui apresentados. 15,107
De acordo com Andrade,136 essas evidências, sugerem que a ausência da
toxicidade observada neste estudo pode ser reflexo da via de exposição. Apesar
disso, sabe-se que efeitos nocivos podem surgir mesmo em baixas concentrações,
sem necessariamente causar morte celular, justificando a sua avaliação. Um dos
efeitos mais importantes é o dano ao DNA.137
Os resultados obtidos pelo teste SMART indicam que os extratos EA, EET e
FAE de S. mombin × S. tuberosa e T. subulata induzem alterações no DNA de
células somáticas de D. melanogaster, estando relacionadas com mutação e/ou
recombinação de ação direta. No entanto, o tratamento com 10 e 20 mg/mL de EAS,
e 2,5 mg/mL de EES; FAES; EET e FAET resultaram em efeitos genotóxicos
indiretos. Uma vez que foi feita a padronização das condições experimentais
(concentrações, via e duração da exposição) para todos os extratos aqui avaliados,
podemos inferir que as diferenças entre os resultados se devem, sobretudo, às
características moléculas-específicas.
Este estudo é o primeiro a relatar a o efeito mutagênico das espécies de
plantas estudadas, este aspecto é importante a ser avaliado, devido o amplo uso
popular dessas plantas sob a forma de decoctos e extratos para tratar uma gama de
doenças, além do fato de serem usadas na área nutricional pela população. Estes
hábitos de uso, via de regra, são realizados durante longos períodos, o qual pode
levar a um acúmulo de substâncias com efeitos deletérios e tóxicos. Estes efeitos
podem ser decorrentes da presença de compostos que podem atuar de forma
sinérgica, antagonística ou aditiva.27,138-140
Estudos realizados no grupo de pesquisa com S. mombin × S. tuberosa e T.
subulata

demonstraram

a

presença

significativa

de

compostos

fenólicos,

principalmente flavonóides.15,107 Embora estas moléculas apresentem efeitos
benéficos, podem ocorrer possíveis efeitos adversos devido a certos compostos em
face de potenciais interações composto-compostos fenólicos, influência estas ainda
não completamente elucidados.141,142
Em relação à composição fitoquímica, a análise do extrato foliar de S. mombin
× S. tuberosa foram identificados diversos compostos fenólicos, tais como rutina,
ácido gálico, ácido clorogênico, quercetina e kaempferol. 107 Em relação a T. subulata
por HPLC revelou a presença de compostos fenólicos simples, flavonoglicosídeos e
flavonol-3-O-glicosilato.15
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Os compostos de natureza fenólica podem inibir as fases iniciais de
desenvolvimento tumoral além de bloquear e eliminar mutágenos.143-144 Deste modo,
os polifenóis têm sido amplamente utilizados em estudos face aos seus efeitos
benéficos, principalmente no que diz respeito às suas propriedades antioxidantes e
efeitos quimiopreventivos e quimioterapêuticos sobre o câncer, através de um
mecanismo pelo qual os compostos fenólicos dificultam a progressão do ciclo
celular.145-147
Contudo, os polifenóis podem impedir a quebra do DNA quando usados em
baixas

concentrações,

contudo,

altas

concentrações

podem

induzir

efeito

genotóxico, como demonstrado em experimentos in vitro.148,149 Isto, portanto,
evidencia que algumas substâncias produzidas pelas plantas ou combinação entre
elas podem causar danos ao DNA, resultando em conclusões ambíguas.
Assim, o SMART acabou sendo eficiente para avaliar os efeitos de diversos
substancias sobre o DNA ou desencadeamento de um desenvolvimento tumoral.150152

Este teste é válido com base em dois aspectos: um, verificar o potencial

quimioterapêutico das plantas e suas moléculas para a pesquisa farmacêutica e um
segundo, para avaliar o efeito toxicológico visando garantir o seu uso seguro pela
população.20, 27,106,121
Esses dois pontos são fundamentais considerando o potencial das plantas
como reservatório de substâncias a serem exploradas sob a forma de extratos ou
moléculas isoladas como protótipos para novos fármacos.27,138,153 Com base na
existência de poucos estudos das plantas avaliadas, o uso deste ensaio é
fundamental para obter informações aplicáveis à medicina tradicional, considerando
que a população parte da premissa que plantas e seus derivados estão isentos de
efeitos colaterais.3,22,154
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8 CONCLUSÃO
Este trabalho investigou o potencial mutagênico das espécies vegetais S.
mombin × S. tuberosa e T. subulata utilizando-se o sistema teste SMART,
simultaneamente, com dois parâmetros estreitamente relacionados com o processo
de mutagênese: a mutação e o sistema de biotransformação. Os resultados
mostraram que os extratos e frações de folhas de S. mombin × S. tuberosa e T.
subulata induziram efeito genotóxico do tipo mutação pontual, aberrações
cromossômicas ou recombinação mitótica em Drosophila melanogaster após o
tratamento das larvas com 5; 10 e 20 mg/mL de EAS e EAT, 0,625; 1,25 e 2,5
mg/mL de EES; EET; FAES e FAET. As duas maiores concentrações de EAS (10 e
20 mg/mL), e as maiores concentrações de EES; FAES; EET e FAET; (2,5 mg/mL)
foram capazes de induzir alterações genéticas, por ação indireta (descendentes HB).
Por outro lado, os extratos e frações de folhas de S. mombin × S. tuberosa e T.
subulata produziram efeitos genotóxicos em todas as concentrações testadas nos
descendentes do cruzamento ST. De uma forma geral, o efeito mutagênico
onservado mostrou uma relação dose efeito.
Dessa forma, demonstrados resultados indicaram que os extratos e frações de
S. mombin × S. tuberosa e T. subulata apresentam potenciais mutagênicos em um
sistema biológico in vivo. Este trabalho, enquanto pesquisa básica, contribui com
informações no sentido de minimizar os efeitos indesejáveis das plantas medicinais
e tornar o seu uso mais seguro.

48

REFERÊNCIAS
1. Atanasov A. G., Waltenberger B., Pferschy-Wenzig E.-M., Linder T., Wawrosch C.,
Uhrin P. Discovery and resupply of pharmacologically active plant-derived natural
products: a review. Biotechnology Advences. 2015; 33: 1582-1614.
2. Dutra RC, Campos MM, Santos ARS, Calixto JB. Medicinal plants in Brazil:
Pharmacological

studies,

drug

discovery,

challenges

and

perspectives.

Pharmacological Research. 2016; 112: 4-29.
3. Sponchiado G, Adam ML, Dadalt-Silva C, Soley BS, De Mello-Sampayo C,
Almeida Cabrini D, Jauário Correr C, Otuki MF. Quantitative genotoxicity assays for
analysis of medicinal plants: a systematic review. Journal of Ethnopharmacology.
2016; 178: 289-296.
4. Alice CB, Siqueira NCS, Mentz LA, Silva GAA, José KFD. Plantas medicinais de
uso popular (Atlas farmacognóstico). Canoas: Editora ULBRA, 1995. 205 p.
5. Fonseca CA, Pereira DG. Aplicação da genética toxicológica em planta com
atividade medicinal. Infarma. 2004; 16:7-8.
6. Turolla MS, Nascimento ES. Informações toxicológicas de alguns fitoterápicos
utilizados no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. 2006; 42: 289306.
7. Simões CMO, Schenkel EP, Mello JCP, Mentz LA, Petrovick PR. Farmacognosia:
do produto natural ao medicamento. Porto Alegre: Editora Artmed (2016). 502p.
8. Amorim MH, Gil da Costa RM, Lopes C, Bastos MM. Sesquiterpene lactones:
adverse health effects and toxicity mechanisms. Critical Reviews in Toxicology. 2013;
43(7): 559-579.
9. Zhou L, Ouedraogo M, Qu F, Duez P. Potencial genotoxicity of tradicional chinese
medicinal plants and phytochemicals: na overview. Phytotherapy Research. 2013;
27(12): 1745-1755.
10. Booth ED, Rawlinson PJ, Maria Fagundes P, Leiner KA. Regulatory requirements
for genotoxicity assessment of plant protection product active ingredients, impurities,
and

metabolites.

10.1002/em.22084.

Environmental

and

Molecular

Mutagenesis.

2017;

DOI:

49

11. Fonseca CA, Pereira DG. Aplicação da genética toxicológica em planta com
atividade medicinal. Infarma, 2004; 16(7-8): 51-54.
12. Graf U, Wügler FE, Kats AJ, Frei H, Juon H, Hall CB, kale PG. Somatic mutation
and recombination test in Drosophila melanogaster. Environmental and Molecular
Mutagenesis. 1984; 6: 153-88.
13. Silva ARA, Morais SM, Marques MMM, Oliveira DF, Barros CC, Almeida RR,
Vieira IGP, Guedes MIF. Chemical composition, antioxidant and antibacterial
activities of two Spondias species from Northeastern Brazil. Phamaceutical Biology.
2012; 50(6): 740-746.
14. Nascimento MA, Silva AK, França LC, Quignard EL, López JA, Almeida MG.
Turnera ulmifolia L. (Turneraceae): preliminary study of its antioxidant activity.
Bioresource Technology. 2006; 97(12): 1387-1391.
15. Brito NJ, López JA, Nascimento MA, Macêdo JB, Silva GA, Oliveira CN, Rezende
AA, Brandão-Neto J, Schwarz A, Almeida MG. Antioxidant activity and protective
effect of Turnera ulmifolia Linn. var. elegans against carbon tetrachloride-induced
oxidative damage in rats. Food and Chemical Toxicology. 2012; 50(12):4340-4347.
16. WHO (World Health Organization). Regional Office for South-East Asia.
Traditional Herbal Remedies for Primary Health Care. New Delhi, India, 2010.
16. UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization).
Report of the IBC on Traditional Medicine Systems and their Ethical Implications,
SHS / EGC / IBC, Paris, França, 2013.
18. Muhammad BY, Awaisu A. The need for enhancement of research, development,
and commercialization of natural medicinal products in Nigeria: lessons from the
Malaysian experience. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative
Medicines. 2008; 5: 120-130.
19. Argenta SC, Argenta LC, Giacomelle SR, Cezarroto VS. Plantas Medicinais:
Cultura Popular versus Ciência. Vivências. Revista Eletrônica de Extensão da URI.
2011; 7(12): 51-60.
20. Palhares RM, Drummond MG, Brasil BSAF, Cosenza GP, Brandão MGL, Oliveira
G. Medicinal plants recommended by the World Health Organization: DNA barcode
identification associated with chemical analyses guarantees their quality. PLoS ONE.
2015; 10(5): e0127866.

50

21. Rosa C, Câmara SG, Béria JU. Representações e intenção de uso da fitoterapia
na atenção básica à saúde. Ciência & Saúde Coletiva. 2011; 16(1): 311-318.
22. Bitu VCN, Bitu VCN, Matias EFF, Lima WP, Portelo AC, Coutinho HDM,
Menezes IRA. Ethnopharmacological study of plants sold for therapeutic purposes in
public markets in Northeast Brazil. Journal of Ethnopharmacology. 2015; 172: 265272.
23. Ferreira Júnior WS, Ladio AH, Albuquerque UP. Resilience and adaptation in the
use of medicinal plants with suspected anti-inflammatory activity in the Brazilian
Northeast. Journal of Ethnopharmacology. 2011; 138(1): 238–252.
24. Newman DJ, Cragg GM. Natural products as sources of new drugs over the 30
years from 1981 to 2010. Journal of Natural Products. 2012; 311–35.
25. Zhang B, Mehrotra S, Ng WL, Calvi BR. Low levels of P53 protein and chromatin
silencing of P53 target genes repress apoptosis in Drosophila endocycling cells. PloS
Genetics. 2014; 10(9): e1004581.
26. Cragg GM, Newman DJ. Natural products: a continuing source of novel drug
leads. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects. 2013; 1830(6): 3670-3695.
27.

Kinjo

J,

Nakano

D,

Fujioka

T,

Okabe

H.

Screening

of

promising

chemotherapeutic candidates from plants extracts. Journal of Natural Medicines.
2016; 70(3): 335-360.
28. Pell SK, Mitchell JD, Miller AJ, Lobova TA. Anacardiaceae. In: Kubitzki K (Ed.).
The families and genera of vascular plants: X. Flowering plants. Eudicots.
Sapindales, Curcubitales, Myrtales. Berlin: Springer, 2011. 7-50.
29. Silva-Luz CL. Anacardiaceae na flora fanerogâmica do Estado de São Paulo.
2011. 94p. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Botânica).
Universidade do Estado de São Paulo, São Paulo, São Paulo.
30. Morais Lima GR, Albuquerque Montenegro C, Almeida CL, de Athayde-Filho PF,
Barbosa-Filho JM, Batista LM. Database survey of anti-inflammatory plants in South
America: a review. International Journal of Molecular Sciences. 2011; 12(4): 26922749.
31.

Almeida

CLF.

Atividade

Gastroprotetora

de

Spondias

purpurea

L.

(Anacardiaceae) em modelos animais. Dissertação (Mestrado em Ciências

51

Farmacêuticas). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba,
2013.
32. Oliveira JRS. Caracterização de extratos de Cajá-manga (Spondias dulcis
Parkinson) potencialmente ativos e seguros para obtenção de fitocosmético
antioxidante. 2011, 182p. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista Araraquara. 2011.
33. Mitchell JD, Daly DC. The "Tortoise's Cajá" - A New Species of Spondias
(Anacardiaceae) from Southwestern Amazonia. Brittonia. 1998; 50(4): 447-451.
34. Agra MF, Baracho GS, Nurit K, Basílio IJ, Coelho VP. Medicinal and poisonous
diversity of the flora of “Cariri Paraibano”, Brazil. Journal of Ethnopharmacology.
2007; 111(2): 383-395.
35. Almeida CFCBR, Ramos MA, Amorim EL, Albuquerque UP. A comparison of
knowledge about medicinal plants for three rural communities in the semi-arid region
of northeast of Brazil. Journal of Ethnopharmacology. 2010; 127: 674-84.
36. Lucena RFP, Medeiros PM, Araújo EL, Alves AG, Albuquerque UP. The
ecological apparency hypothesis and the importance of useful plants in rural
communities from Northeastern Brazil: Na assessment based on use value. Journal
of Environmental Management. 2012; 96: 106-15.
37. Engels C, Gräter D, Esquivel P, Jiménez VM, Gänzle MG, Schieber A.
Characterization of phenolic compounds in Jacote (Spondias purpurea L.) peels by
ultra-high-performance liquid chromatography / electrospray ionization mass
spectrometry. Food Research International. 2012; 46(2): 557-562.
38. Silva JN, Costa AB, Silva JV, Almeida C. DNA barcoding and phylogeny in
neotropical species of the genus Spondias. Biochemical Systematics Ecology. 2015;
61: 240-243.
39. Schmidt M, Brunken U, Dressler S, Janssen T, Porembski S, Thiombiano A,
Zizka G. West African Plant Database - a photoguide and identification tool.
http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=1490
(publicado 2009 - acessado em 26 Janeiro de 2017)
40. Arbo MM, Mazza SM. The major diversity centre for neotropical Turneraceae.
Systematics and Biodiversity. Journal of Systematics and Biodiversity. 2011; 9: 203210.

52

41. Thulin M, Razafimandimbison SG, Chafe P, Heidari N, Kool A, Shore JS.
Phylogeny of the Turneraceae clade (Passifloraceae s.l.): Trans-Atlantic disjunctions
and two new genera in Africa. Taxon. 2012; 61: 308-323.
42. Arbo MM. (2015) Turneraceae. In: Reflora (Org.) Lista de Espécies da Flora do
Brasil. http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB240 (acessado em 26
Janeiro de 2015).
43. Pio-Corrêa M. Dicionário das Plantas Úteis do Brasil e das Exóticas Cultivadas
Vol. 5. Rio de Janeiro, Brasil: Desenvolvimento Florestal, Ministério da Agricultura,
1974.
44. Galvez J, Gracioso JS, Camuesco D, Galvez J, Vilegas W, Brito ARMS, Zarzuelo
A. Intestinal antiinflammatory activity of a lyophilized infusion of Turnera ulmifolia in
TNBS rat colitis. Fitoterapia. 2006; 77(7): 515-520.
45. Alarcon-Aguilara FJ, Roman-Ramos R, Perez-Gutierrez S, Aguilar-Contreras A,
Contreras-Weber CC, Flores-Saenz JL. Study of the anti-hyperglycemic effect of
plants used as antidiabetics. Journal of Ethnopharmacology. 1998; 61(2): 101-110.
46. Antonio MA, Brito ARMS. Oral anti-inflammatory and anti-ulcerogenic activities of
a hydroalcoholic extract and partitioned fractions of Turnera ulmifolia (Turneraceae).
Journal of Ethnopharmacology. 1998; 61(3): 215-228.
47. Pingyuan W. Xishuangbanna Tropical Botanical Garden – Chinese Academy of
Sciences. http://english.xtbg.cas.cn/rs/ma/201105/t20110520_70044.html (publicado
2011 - acessado em 26 Janeiro de 2017)
48. Amorim ÉA. Estudo da mutagenicidade de metabólitos secundários liquênicos,
utilizando o teste SMART e ensaio cometa em células somáticas de Drosophila
melanogaster. 2016. 53p. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação
em Saúde Humana e Meio Ambiente). Universidade Federal de Pernambuco, Vitória
de Santo Antão, Pernambuco.
49. Snustad DP, Simmons MJ. Fundamentos de Genética. 7ª ed. Guanabara
koogan, Rio de Janeiro, 2017. 604 p.
50. Griffiths AJF, Wessler SR, Carroll SB, Doebley J. Introdução à Genética. 11ª ed.
Guanabara koogan, Rio de Janeiro, 2016. 780 p.
51. Brown TA. Genética um Enfoque Molecular. 3ª ed. Guanabara koogan, Rio de
Janeiro, 1999. 364 p.

53

52. Machado-Santelli GM, Siviero F. Mutagênese e Carcinogênese. In: Fundamentos
de Toxicologia. 3ª ed. Atheneu, São Paulo, 2008. 474 p.
53. INCA (Instituto Nacional do Câncer) - Brasil. ABC do câncer: abordagens básicas
para o controle do câncer. Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2011. 128 p.
54. Ribeiro LR, Salvadori DMF, Marques EK. Mutagênese Ambiental, 1ª ed, Canoas,
editora: ULBRA, 2003. 355 p.
55. Bickham J, Sandhu S, Hebert P, Chikhi L, Athwal R. Effects of chemical
contaminants

on

genetic

diversity

in

natural

populations:

implications

for

biomonitoring and ecotoxicology. Mutation Research. 2000; 463: 33–51.
56. Yauk C, Fox G, McCarry B, Quinn J. Induced minisatellite germline mutations in
herring gulls (Larus argentatus) living near steel mills. Mutation Research. 2000; 452:
211-218.
57. Maes G, Raeymaekers J, Pampoulie C, Seynaeve A, Goemans G, Belpaire C,
Volckaert F. The catadromous European eel Anguilla anguilla (L.) as a model for
freshwater

evolutionary

ecotoxicology:

relationship

between

heavy

metal

bioaccumulation, condition and genetic variability. Aquatic Toxicology. 2005; 73: 99114.
58. Medina, M, Correa, J, Barata, C. Micro-evolution due to pollution: possible
consequences for ecosystem responses to toxic stress. Chemosphere. 2007; 67:
2105- 2114.
59. Gardeström J, Dahl U, Kotsalainen O, Maxson A, Elfwing T, Grahn M, Bengtsson
B, Breitholtz M. Evidence of population genetic effects of long-term exposure to
contaminated sediments: a multi-endpoint study with copepods. Aquatic Toxicology.
2008; 86: 426-436.
60. Moustacchi E. DNA-damage and repair: consequences on dose-responses.
Mutation Research. 2000; 464: 35-40.
61. Chitturi S, Farrell GC. Herbal hepatotoxicity: an expanding but poorly defined
problem. Journal Gastroenterology and Hepatology. 2000; 15: 1093-1099.
62. Hsu K-H, Su B-H, Tu Y-S, Lin AO, Tseng YJ. Mutagenicity in a molecule:
identification of core structural features of mutagenicity using a scaffold analysis.
PLoS One, 2016; 11(2): e0148900.

54

63. Siviero F, Machado-Santelli GM. Mutagênese Carcinogênese, In: OGA, S.;
Camargo MMA, Batistuzzo JAO. Fundamentos de Toxicologia, 4ª ed, São Paulo,
Atheneu, 2014. 685p.
64. Lachaise D, Cariou M-L, David JR, Lemeunier F, Tsacas L, Ashburner M.
Historical biogeography of the Drosophila melanogaster species subgroup.
Evolutionary Biology. 1988; 22: 159-225.
65. Bächli G. TaxoDros: The database on Taxonomy of Drosophilidae. Base de
dados pública accessível em http://www.taxodros.unizh.ch/. Acesso em 28 de
janeiro, 2017.
66. Tidon R. Relationships between drosophilids (Diptera, Drosophilidae) and the
environment in two contrasting tropical vegetations. Biological Journal of the Linnean
Society. 2006; 87: 233-247.
67. Willi Y, Hoffmann AA. Microgeographic adaptation linked to forest fragmentation
and habitat quality in the tropical fruit fly Drosophila birchii. Oikos. 2012; 121: 16271637.
68. Mata RA, Tidon R. The relative roles of habitat heterogeneity and disturbance in
drosophilid

assemblages

(Diptera,

Drosophilidae)

in

the

Cerrado.

Insect

Conservation and Diversity. 2013. 6: 663-670.
69. Pitchers W, Pool JE, Dworkin I. Altitudinal clinal variation in wing size and shape
in african Drosophila melanogaster: one cline or many? Evolution. 2012; 67: 438452.
70. Oringer J. Single fruit fly (Drosophila melanogaster) on white background – photo
id:

157780298.

https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/single-fruit-fly-

drosophila-melanogaster-on-157780298 (publicado 2003 - acessado em 26 Janeiro
de 2017)
71.

Drosophila.

In:

Wikipédia:

a

encyclopedia

livre.

Disponível

em

<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conteúdo_aberto&oldid=15696001>
acessado em 26 de janeiro de 2017
72. Demerec M, Kaufman P. Drosophila Guide: Introduction to the genetics and
cytology

of

Drosophila

melanogaster.

Whashington, Whashington, 1996. 46p.

10th

edition.

Carnegie

Institution

of

55

73. Parvathi DV, Akshaya AS, Solomon FDPaul. Wonder animal model for genetic
studies – Drosophila melanogaster – Its life cycle and breeding methods – A review.
Sri Ramachandra Journal of Medicine. 2009; 2(2): 33-38.
74. FlyMove. Morphological characteristics between males and females of Drosophila
melanogaster, male (right) presents a pair of sexual combs. http://flymove.unimuenster.de/Genetics/Flies/MaleFemale/MaleFemalePict/ sexcombs.jpg (publicado
2015 - acessado em 26 Janeiro de 2017)
75. Tyler MS, Koslowski RN. DevBio laboratory: Vade Mecum3 – An interactive guide
to developmental biology (online acess). Inc. Sinauer Associate, Massachusetts,
USA. 2010.
76. Markow TA. The natural history of model organisms: The secret lives of
Drosophila flies. eLIFE. 2015; 4: 1-9.
77. Caravaca JM, Lei EP. Maintenance of a Drosophila melanogaster Population
Cage. Journal of Visualized Experiments. 2016; 15(109): 1-7.
78. Pierce BA. Genética – Um Enfoque Conceitual. 5ª Ed., Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan, 2016. 780 p.
79. Graf U, Van Schaik N. Improved high bioactivation cross for the wing somatic
mutation and recombination test in Drosophila melanogaster. Mutation Research.
1992; 271: 59-67.
80. Graf U, Abraham SK, Guzmán-Rincón J, Würgler FE. Antigenotoxicity studies in
Drosophila melanogaster. Mutation Research. 1998; 402: 203-209.
81. Jennings BH. Drosophila - a versatile model in biology & medicine.
Materialstoday. 2011; 14(5): 190-195.
82. Huang W, Carbone MA, Magwire MM, Peiffer JA, Lyman RF, Stone EA, Anholt
RR, Mackay TF. Genetic basis of transcriptome diversity in Drosophila melanogaster.
Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America.
2015; 112(44): E6010- E6019.
83. Hoskins RA, Carlson JW, Wan KH, Park S, Mendez I, Galle AE, Booth BW,
Pfeiffer BD, George RA, Svirskas R, Krzywinski M, Schein J, Accardo MC, Damia E,
Messina G, Méndez-Lago M, Pablos B, Demakova OV, Andreyeva EN, Boldyreva
LV, Marra M, Carvalho AB, Dimitri P, Villasante A, Zhimulev IF, Rubin GM, Harpen

56

GH, Celniker SE. The realese 6 reference sequence of the Drosophila melanogaster
genome. Genome Research. 2015; 25: 445-458.
84. Zwarts L, Broeck LV, Cappuyns E, Ayroles JF, Magwire MM, Vulsteke V,
Clements J, Mackay TFC, Callaerts P. The genetic basis of natural variation in
mushroom body size in Drosophila melanogaster. Nature Communications. 2015; 6:
101-115.
85. Bonduriansky R, Mallet MA, Arbuthnott D, Pawlowsky-Glahn V, Egozcue JJ,
Rundle HD. Differential effects of genetic vs. environmental quality in Drosophila
melanogaster suggest multiple forms of condition dependence. Ecology Letters.
2015; 18(4): 317-326.
86. Brand CL, Larracuente AM, Presgraves DC. Origin, evolution, and population
genetics of the selfish Segregation Distorter gene duplication in European and
African populations of Drosophila melanogaster. International Journal of Organic
Evolution. 2015; 69(5): 1271-1283.
87. Aguiar LM, Figueira FH, Gottschalk MS, Rosa CE. Glyphosate-based herbicide
exposure causes antioxidant defende responses in the fruit fly Drosophila
melanogaster. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology &
Pharmacology. 2016; 185-186: 94-101.
88. Kearse MG, Chen AS, Ware VC. Expression of ribosomal protein L22e family
members in Drosophila melanogaster: rpL22-like is differentially expressed and
alternatively spliced. Nucleic Acids Research. 2011; 39(7): 2701–2716.
89. Dunn JG, Foo CK, Belletier NG, Gavis ER, Weissman JS. Ribosome profiling
reveals pervasive and regulated stop codon readthrough in Drosophila melanogaster.
Elife. 2013; 2: e01179.
90. Katz MJ, Acevedo JM, Loenarz C, Galagovsky D, Liu-Yi P, Pérez-Pepe M,
Thalhammer A, Sekirnik E, Ge W, Melani M, Thomas MG, Simonetta S, Boccaccio
GL, Schofield CJ, Cockman ME, Ratcliffe PJ, Wappner P. Sudestada1, a Drosophila
ribosomal prolylhydroxylase required for mRNA translation, cell homeostasis, and
organ growth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America. 2014; 111(11): 4025–4030
91. Resh VH, Cardé RT. Encyclopedia of Insects. (2009). 2 nd edition. Copyright©
Elsevier, Inc. All rights reserved.

57

92. An PN, Yamaguchi M, Bamba T, Fukusaki E. Metabolome analysis of Drosophila
melanogaster during embryogenesis. PloS One. 2014; 9: e99519.
93. Aciole EHP, Guimaraes NN, Silva AS, Amorim EM, Nunomura SM, Garcia ACL,
Cunha KS, Rohde C. Genetic toxicity of dillapiol and spinosad larvicides in somatic
cells of Drosophila melanogaster. Pest Management Science. 2014; 70:559-565.
94. Rand MD. Drosophotoxicology: the growing potential for Drosophila in
neurotoxicology. Neurotoxicology Teratology. 2010; 32(1): 74-83.
95. Kaya B, Creus A, Velazquez A, Yanikoglu A, Marcos R. Genotoxicity is
modulated by ascorbic acid: studies using the wing spot test in Drosophila. Mutation
Research. 2002; 520: 93-101.
96. Abraham SK, Graf U. Protection by coffee against somatic genotoxicity in
Drosophila: role of bioactivation capacity. Food and chemical Toxicology. 1996;
34(1): 1-14.
97. Lehmann M, Graf U, Reguly ML, Andrade HHR. Interference of tannic acid on the
genotoxicity of mitomycin C, methylmethanesulfonate, and nitrogen mustard in
somatic cells of Drosophila melanogaster. Evironmental and Molecular Mutagenesis.
2000; 36(3): 195-200.
98. Rizzi E, Castro MM, Fernandes K, Barbosa F-JR, Arisi GM, Garcia-Cairasco N,
Bendhack LM, Tanus-Santos JE, Gerlach RF. Evidence of early involvement of
matrix metalloproteinase-2 in lead-induced hypertension. Archives of Toxicology.
2009; 83(5): 439-449.
99. Sarıkaya R, Memmi BK. Detection of transfluthrin and metofluthrin genotoxicity in
the ST cross of the Drosophila Wing Spot Test. Chemosphere. 2013; 93: 238-242.
100. Sarıkaya R, Erciyas K, Kara MI, Sezer U, Erciyas AF, Ay S. Evaluation of
genotoxic and antigenotoxic effects of boron by the somatic mutation and
recombination test (SMART) on Drosophila. Drug and Chemical Toxicology. 2016;
12: 1-7.
101. Vogel W, Graf U, Wügler FE, Nivard MMJ. The results assays in Drosophila as
indicators of exposure to carcinogens. In McGregor DB, Rice JM, Venitt S. The use
of short and medium term tests for carcinogens and data on genetic effects in
carcinogenic hazard evaluation. IARC Scientific Publications. IARC Leyon. 1999;
146: 427-470.

58

102. Andrade HHR, Reguly ML, Lehmann M. Teste para detecção de mutação e
recombinação somática (SMART) em Drosophila melanogaster. In: Ribeiro LR,
Salvadori DMF, Marques EK. Mutagênese ambiental, Canoas: Editora ULBRA,
Edição Única, p.281-307, 2003.
103. Sharma A, Shukla AK, Mishra M, Chowdhuri DK. Validation and application of
Drosophila melanogaster as an in vivo model for the detection of double strand
breaks by neutral Comet assay. Mutation Research. 2011; 721: 142–146.
104. Castañeda Sortibrán A, Téllez MG, Ocotero VM, Carballo-Ontiveros MA, García
AM, Valdés RJ, Gutiérrez ER, Rodríguez-Arnaiz R. Chronic toxicity, genotoxic assay,
and phytochemical analysis of four traditional medicinal plants. Journal of Medicinal
Food. 2011; 14: 1018-1022.
105. Nasri H, Shirzad H. Toxicity and safety of medicinal plants. Journal of HerbMed
Plarmacology. 2013; 2(2): 21-22.
106. Stamenković-Radak M, Andjelković M. Studying genotoxic and antimutagenic
effects of plant extracts in Drosophila test systems. Botanica Serbica. 2016; 40: 2128.
107. Silva GA. Avaliação de atividades farmacológicas e toxicidade de plantas
medicinais do semiárido do Nordeste brasileiro. 2015. 180p. Tese de Doutorado
(Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em
Medicamentos). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do
Norte.
108. Lehmann M, Franco A, Vilar KSP, Reguly M, Andrade HHR. Doxorubicin and
two of its analogues are preferential inducers of homologous recombination
compared with mutational events in somatic cells of Drosophila melanogaster.
Mutation Research. 2003; 539: 497-513.
109. Katzung B, Masters S, Trevor A. Basic and Clinical Pharmacology. 13 th ed. San
Francisco: McGraw-Hill Medical Publishing Company, 2014. 1216 p.
110. Guzmán-Rincόn J, Graf U. Drosophila melanogaster somatic mutation and
recombination test as a biomonitor. In Butterworth FM, Corkum LD, Guzmán-Rincón
J (eds). Biomonitors and Biomarkers as Indicators of Environmental Change. Plenum
Press: New York: 1995; 169-181.

59

111. Garcia-Bellido A, Dapena J. Induction, Detection and characterization of cell
differentiation mutants in Drosophila. Molecular and General Genetics. 1974; 128:
117-130.
112. Lindsley DL, Zimm GG. The Genome of Drosophila melanogaster. New York:
Academic Press, 1992.
113. Andrade HHR, Reguly ML, Lehmann M. Wing somatic mutation and
recombination test (SMART), in: D.S. Henderson (Ed.), Drosophila cytogenetics
protocols, Humana Press, Totowa. 2004, 389–412.
114. Frölich A, Würgler FE. New tester strains with improved bioactivation capacity
for the Drosophila wing spot test. Mutation Research. 1989; 216: 179-187.
115. Dapkus D, Merrell DJ. Chromosomal analysis of DDT-resistance in a long-term
selected population of Drosophila melanogaster. Genetics. 1977; 87: 685-697.
116. Hallstrom I. Genetic regulation of the cytochrome P-450 system in Drosophila
melanogaster. II. Localization of some genes regulating cytochrome P- 450 activity.
Chemico-Biological Interactions. 1985; 56: 173-184.
117. Graf U, Singer D. Genotoxicity testing of promutagens in the wing Somatic
Mutation and Recombination Test In: Drosophila melanogaster. Revista Internacional
de Contaminación Ambiental. 1992; 8: 15-27.
118. Valadares BLB. Ação anti-recombinogênica da própolis contra efeitos
genotóxicos da doxorrubicina em Drosophila melanogaster. Dissertação (Mestrado
em Genética e Bioquímica): Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2002.
119. Fernandes FH. Avaliação do Potencial Antioxidante, Genotóxico e/ou
Antigenotóxico e Estudo Químico de uma amostra de Própolis da Região do Cerrado
de Mato Grosso do Sul. 2012. 110p. Dissertação de Mestrado (Programa de PósGraduação em Saúde e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste). Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
120. Graf U. Analysis of the relationship between age of larvae at mutagen treatment
and frequency and size of spots in the wing somatic mutation and recombination test
in Drosophila melanogaster. Experientia. 1995; 51: 168-173.
121. Graf U, Frei H, Kägi A, Katz AJ, Wügler FE. Thirty Compounds tested in the
Drosophila wing spot test. Mutation Research. 1989; 222: 359-73.

60

122. Kastembaum MA, Bowman KO. Tables to determining the statistical significance
of mutation frequencies. Mutation Research 1970; 9: 527-49.
123. Frei H, Wurgler FE. Statistical methods to decide whether mutagenicity test data
from Drosophila assay indicate a positive, negative, or inconclusive result. Mutation
Research. 1988; 203: 297-308.
124. Frei H, Würgler FE. Optimal experimental design and sample size for the
statistical evaluation of data from somatic mutation and recombination tests (SMART)
in Drosophila. Mutation Research. 1995; 334: 247-48.
125. Frei H, Clements J, Howe D, Würgler FE. The genotoxicity of the anti-cancer
drug mitoxantrone in somatic and germ cells of Drosophila melanogaster. Mutation
Research/Genetic Toxicology. 1992; 279: 21-33.
126. Rubin GM, Yandell MD, Wortman JR, Gabor Miklos GL, Nelson CR, Hariharan
IK, Fortini ME, Li PW, Apweiler R, Fleischmann W, et al. Comparative genomics of
the eukaryotes. Science. 2000; 287: 2204-15.
127. Gonzalez C. Drosophila melanogaster: a model and a tool to investigate
malignancy and identify new therapeutics. Nature Reviews Cancer. 2013; 13: 172183.
128. Tijet N, Helvig C, Feyereisen R. The cytochrome P450 gene superfamily
in Drosophila melanogaster: annotation, intron–exon organization and phylogeny.
Gene. 2001; 262: 189-198.
129. Thomas JH. Rapid birth-death evolution specific to xenobiotic cytochrome P450
genes in vertebrates. PLoS Genetics. 2007; 3: e67.
130. Yang J, McCart C, Woods DJ, Terhzaz S, Greenwood KG, Ffrench-Constant
RH, Dow JA. A Drosophila systems approach to xenobiotic metabolism. Physiological
Genomics. 2007; 30(3): 223-231.
131. Goff GL, Hilliou F. Resistance evolution in Drosophila: the case of CYP6G1.
Pest Management Science. 2017; 73(3): 493-499.
132. Hällström I, Blanck A. Genetic regulation of the cytochrome P-450 system in
Drosophila melanogaster. I Chromosomal determination of some cytochrome P-450dependent reactions. Chemico Biological Interactions. 1985; 56: 157-171.

61

133. Saner C, Weibel B, Würgler FE, Sengstag C. Metabolism of promutagens
catalyzed by Drosophila melanogaster CYP6A2 enzyme in Saccharomyces
cerevisiae. Environmental and Molecular Mutagenesis. 1996; 27: 46-58.
134. Strange K. Drug Discovery in Fish, Flies, and Worms. Institute for Laboratory
Animal Research Journal. 2016; 57(2): 133-143.
135. Wangler MF, Hu Y, Shulman JM. Drosophila and genome-wide association
studies: a review and resource for the functional dissection of human complex traits.
Disease Models & Mechanisms. 2017; 10(2): 77-88.
136. Andrade LR. Estudo da toxicidade e genotoxicidade induzidas por diferentes
nanopartículas in vivo. 2012. 81p. Dissertação de Mestrado (Programa de PósGraduação em Biologia). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás.
137. Karlsson HL. The comet assay in nanotoxicology research. Analytical and
Bioanalytical Chemistry. 2010; 398(2): 651-666.
138. Carocho M, Ferreira ICFRA. A review on antioxidants, prooxidants and related
controversy:

Natural

and

synthetic

compounds,

screening

and

analysis

methodologies and future perspectives. Food Chemical and Toxicology. 2013; 51:
15-25.
139. Rajendran P, Nandakumar N, Rengarajan T, Palaniswami R, Gnanadhas RN,
Lakshminarasaiah U, Gopas J, Nishigaki I. Antioxidants and Human Diseases.
Clinica Chimica Acta. 2014; 436: 332-347.
140. Singh TD, Meitei HT, Sharma AL, Robinson A, Singh LS, Singh TR. Anticancer
properties and enhancement of therapeutic potential of cisplatin by leaf extract of
Zanthoxylum armatum DC. Biological Research. 2015; 48(1): 46.
141. Kumar S, Pandey AK. Chemistry and Biological Activities of Flavonoids: An
Overview. The Scientific World Journal. 2013; 2013: 01-16.
142. Ozcan T, Akpinar-Bayizit A, Yilmaz-Ersan L, Delikanli B. Phenolics in human
health. International Journal of Chemical Engineering and Applications. 2014; 5(5):
393-396.
143. Anantharaju PG, Gowda PC, Vimalambike MG, Madhunapantula SV. An
overview on the role of dietary phenolics for the treatment of cancers. Nutrition
Journal. 2016; 15(1): 99-115.

62

144. Curcio M, Cojoc M, Goya GF, Hampel S, Iemma F, Dubrovska A, Cirillo G.
Polyphenols delivery by polymeric materials: challenges in cancer treatment. Drug
Delivery. 2017; 24(1): 162-180.
145. Wahle KW, Brown I, Rotondo D, Heys SD. Plant phenolics in the prevention and
treatment of cancer. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2010; 698: 3651.
146. Jafari S, Saeidnia S, Abdollahi M. Role of natural phenolic compounds in cancer
chemoprevention

via regulation of the cell cycle.

Current

Pharmaceutical

Biotechnology. 2014; 15(4): 409-421.
147. George VC, Dellaire G, Rupasinghe HPV. Plant flavonoids in cancer
chemoprevention: role in genome stability. Journal of Nutritional Biochemistry. 2017;
45: 1-14.
148. Fedeli D, Berrettini M, Gabryelak T, Falcioni G. The effect of some tannins on
trout erythrocytes exposed to oxidative stress. Mutation Research. 2004; 563:.89-96.
149. Azqueta A, Collins A. Polyphenols and DNA damage: a mixed blessing.
Nutrients. 2016; 8(12): E785.
150. Malta LG, Tessaro EP, Eberlin M, Pastore GM, Liu HR. Assessment of
antioxidant and antiproliferative activities and the identification of phenolic
compounds of exotic Brazilian fruits. Food Research International. 2013; 53(1): 417425.
151. Gao D, Jin F, Liu H, Wang Y, Jiang Y. Metabonomic study on the antitumor
effect of flavonoid derivative 3d in HepG2 cells and its action mechanism. Talanta.
2014; 118: 382-388.
152. Beira JV, Paro R. The legacy of Drosophila imaginal discs. Chromosoma. 2016;
125(4): 573-592.
153. Suta S, Maggi F, Nicoletti M, Baldan V, Dall Acqua S. New drugs from old natural
compounds: scarcely investigated sesquiterpenes as new possible therapeutic agents.
Current Medicinal Chemistry. 2017; DOI: 10.2174/0929867324666170404150351.

154. Anter J, Romero-Jiménez M, Fernández-Bedmar Z, Villatoro-Pulido M, Analla
M, Alonso-Moraga A, Muñoz-Serrano A. Antigenotoxicity, cytotoxicity, and apoptosis
induction by apigenin, bisabolol, and protocatechuic acid. Journal of Medicinal Food.
2011; 14: 276-283.

63

APÊNDICES

64
APÊNDICE 1

65

ANEXOS

66

ANEXO 1

