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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. 

 

Palavras-Chaves: Drosophila melanogaster, Fitoterápicos, Genotoxicidade, 

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

Schmidt.
39

 

 

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. 

A B 
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Figura 2. T. subulata (chanana). Fonte: Pingyuan.
47

 

 

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 

 

Figura 3. D. melanogaster. Fonte: Oringer.
70 

 

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). 

 

       

Figura 4. Indivíduos adultos de D. melanogaster. O macho (B) e fêmea (A) como ilustrado. Fonte: 

Wikipédia.
71

 

 

A B 
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Outro fator marcante em D. melanogaster são os apêndices sexuais presente 

nos machos nas patas dianteiras (Figura 5).72,73 

 

     

Figura 5. Características morfológicas entre fêmeas (A) e machos (B) de D. melanogaster. O macho 

apresenta um par de pentes sexual. Fonte: FlyMove.
74 

 

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 

 

A B 
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Figura 6. Ciclo de vida da D. melanogaster. Fonte: Pierce.
78

 

 

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 

 

 

Figura 7. Fórmula estrutural do quimioterápico DXR. Fonte: Katzung.
109
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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, 3-

0.3) 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 

 

     

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

(selvagem); B) mwh e C) flr
3
. Fonte: Graf et al. (adaptada).

12
  

A B C 
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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, trans-

heterozigotos 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 

 

 

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: 

Valadares (adaptado).
118

 

 

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 

A B 
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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. 

 

 

Figura 10. Esquema do tratamento (48 h) das larvas trans-heterozigotas (mwh+/+flr
3
) utilizadas para 

as substâncias testadas. Fonte: Fernandes.
119

 

 

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: 

Fernandes.
119
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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 durante o 

desenvolvimento larval, no início das divisões mitóticas.80 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 

 

        

Figura 13.  Tipos de manchas observadas nas superfícies dorsal e ventral das asas de D. 

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

simples grande mwh; D) mancha simples grande flr
3
; E) e F) manchas gêmeas. Fonte: Andrade et al. 

(adaptada).
113

 

 

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).  

A B 

C D 

E F 
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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 estatísticoa 

Genótipos e No. de MSP 
 

MSG 
 

MG 
 

TM 
 

Total de Frequência de indução 

tratamentos indivíduos (1–2 cells)b 
 

(> 2 cells)b 
     

clones de clones (105 células 

(mg/mL) 

             

mwhc por divisão celular)d 

mwh/flr3 (N)   m=2     m=5       m=5       m=2     (n) Observado Corrigido  

                     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 

                     EAS 5.0 30 0.53 (16) + 
 

0.07 (02) i 
 

0.10 (03) i 
 

0.70 (21) + 
 

21 1.43 0.88 

EAS 10.0 30 0.83 (25) + 
 

0.20 (06) i 
 

0.07 (02) i 
 

1.10 (33) + 
 

33 2.25 1.70 

EAS 20.0 30 1.07 (32) + 
 

0.13 (04) i 
 

0.07 (02) i 
 

1.27 (38) + 
 

37 2.52 1.97 

                     EES 0.625 30 0.50 (15) i 
 

0.13 (04) i 
 

0.03 (01) i 
 

0.60 (20) + 
 

20 1.37 0.82 

EES 1.25 30 0.63 (19) + 
 

0.03 (01) i 
 

0.03 (01) i 
 

0.73 (22) + 
 

22 1.50 0.95 

EES 2.5 30 0.73 (22) + 
 

0.10 (03) i 
 

0.10 (03) i 
 

0.93 (28) + 
 

28 1.91 1.36 

                     FAES 0.625 30 0.53 (16) + 
 

0.07 (02) i 
 

0.10 (03) i 
 

0.70 (21) + 
 

21 1.43 0.88 

FAES 1.25 30 0.63 (19) + 
 

0.10 (03) i 
 

0.03 (01) i 
 

0.76 (23) + 
 

23 1.57 1.02 

FAES 2.5 30 0.73 (22) + 
 

0.13 (04) + 
 

0.03 (01) i 
 

0.89 (27) + 
 

27 1.84 1.29 
aDiagnóstico 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.  
bIncluindo manchas simples flr3 raras. 
cConsiderando os clones mwh para manchas simples mwh e para as manchas gêmeas. 
dFrequência 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 estatísticoa 

Genótipos e No. de MSP 
 

MSG 
 

MG 
 

TM 
 

Total de Frequência de indução 

tratamentos indivíduos (1–2 cells)b 
 

(> 2 cells)b 
     

clones de clones (105 células 

(mg/mL) 

             

mwhc por divisão celular)d 

mwh/flr3 (N)   m=2       m=5       m=5       m=2     (n) Observado Corrigido  

                     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 
aDiagnóstico 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.  
bIncluindo manchas simples flr3 raras. 
cConsiderando os clones mwh para manchas simples mwh e para as manchas gêmeas. 
dFrequência 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 estatísticoa 

Genótipos e No. de MSP 
 

MSG 
 

MG 
 

TM 
 

Total de Frequência de indução 

tratamentos indivíduos  (1–2 cells)b 
 

(> 2 cells)b 
     

Clones de clones (105 células 

(mg/mL) 

             

mwhc por divisão celular)d 

mwh/flr3     (N)   m=2       m=5       m=5       m=2     (n) Observado Corrigido 

                     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 
aDiagnóstico 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.  
bIncluindo manchas simples flr3 raras. 
cConsiderando os clones mwh para manchas simples mwh e para as manchas gêmeas. 
dFrequência 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 estatísticoa 

Genótipos e No. de MSP 
 

MSG 
 

MG 
 

TM 
 

Total de Frequência de indução 

tratamentos indivíduos (1–2 cells)b 
 

(> 2 cells)b 
     

clones de clones (105 células 

(mg/mL) 

             

mwhc por divisão celular)d 

mwh/flr3     (N)   m=2       m=5       m=5       m=2     (n) Observado Corrigido 

                     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 
aDiagnóstico 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.  
bIncluindo manchas simples flr3 raras. 
cConsiderando os clones mwh para manchas simples mwh e para as manchas gêmeas. 
dFrequência 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 pró-

mutágenos 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. 



45 
 

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.150-

152 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. 
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