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RESUMO 

ESTUDO DO POTENCIAL CITOTÓXICO E GENOTÓXICO DO EXTRATO DE 

Copaifera lucens EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS IN VITRO E IN VIVO 

A Copaifera lucens, é utilizada para a cicatrização de feridas, tratamento de derrames, 

dores de garganta e problemas de visão. Frente às diversas propriedades biológicas 

apresentadas pela espécie C. lucens, o presente trabalho avaliou o potencial 

citotóxico e genotóxico do extrato das folhas de C. lucens em células de mamíferos in 

vitro e in vivo. A análise da citotoxicidade foi avaliada por meio do ensaio de eficiência 

clonogênica. Os ensaios de genotoxicidade foram conduzidos em fibroblastos de 

pulmão de hamster Chinês (células V79) e em células medula óssea de camundongos 

Swiss, usando o teste do micronúcleo. Para os ensaios in vitro, as culturas de células 

foram tratadas com 100, 200 e 300 µg/mL. Nos experimentos in vivo, os animais 

receberam diferentes doses do extrato (500, 1000 e 2000 mg/kg p.c.). Os resultados 

obtidos pelo ensaio de eficiência clonogênica demonstraram que as culturas de 

células tratadas com as concentrações maiores ou igual a 160 µg/mL de C. lucens 

apresentaram diferenças significativas quando comparadas ao controle negativo, 

revelando citotoxicidade. Com relação ao ensaio de genotoxicidade in vitro, as 

culturas celulares tratadas com o extrato mostraram frequências de micronúcleos que 

não diferiram daquelas do grupo controle negativo. No teste do micronúcleo in vivo, 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os animais 

tratados com o extrato e àqueles não submetidos a qualquer tratamento. Deste modo, 

a C. lucens revelou ausência de genotoxicidade em células de mamíferos in vitro e in 

vivo, nas condições experimentais utilizadas.  

Palavras-chave: Copaifera lucens, eficiência clonogênica, teste do micronúcleo, 

células V79, camundongos Swiss, citotoxicidade, genotoxicidade.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de plantas para fins medicinais é praticada desde os tempos 

remotos e continua a ser difundida até os dias atuais. Com base na cultura popular 

passada de geração em geração, muitas pessoas têm feito uso das espécies vegetais 



para a prevenção ou tratamento de doenças. As árvores do gênero Copaifera têm sido 

amplamente estudadas. Este gênero compreende cerca de 72 espécies das quais 20 

ocorrem no Brasil, sendo comumente encontrado nas regiões Sudeste, Centro-Oeste 

e Amazônica (Francisco, 2005). As espécies deste gênero apresentam diversas 

propriedades biológicas como anti-inflamatória, antibacteriana e antifúngica (Maciel et 

al., 2002). A Copaifera lucens, uma das espécies do gênero, é utiliza para a 

cicatrização de feridas, tratamento de derrames, dores de garganta e problemas de 

visão. Frente às diversas propriedades biológicas apresentadas pela espécie C. 

lucens, torna-se relevante avaliar o potencial citotóxico e genotóxico do extrato das 

folhas de C. lucens em células de mamíferos in vitro e in vivo. 

 

OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivos avaliar a citotoxicidade e a 

genotoxicidade do extrato hidroalcoólico das folhas de C. lucens em células V79 e em 

células da medula óssea de camundongos Swiss. 

 

METODOLOGIA 

O extrato das folhas de C. lucens foi fornecido pelo Prof. Dr. Sérgio Ricardo 

Ambrósio do Grupo de Pesquisa em Produtos Naturais da Universidade de Franca, 

São Paulo. 

A citotoxicidade foi avaliada por meio do ensaio de eficiência clonogênica em 

fibroblastos de pulmão de hamster Chinês (células V79).  

Para a realização do teste de eficiência clonogênica, as culturas celulares foram 

tratadas com concentrações do extrato de C. lucens, que variaram de 5 a 1250 µg/mL. 

Grupos controles negativo (sem tratamento), solvente (DMSO 1%) e positivo (metil 

metanosulfonato, MMS, 110 µg/mL) foram incluídos. As culturas contendo 300 células 

foram semeadas em placas de cultivo e tratadas por 3 h. Após o tempo de tratamento, 

as culturas foram mantidas em estufa BOD a 37ºC durante 5 dias e, ao final – desse 

período, o meio de cultura foi removido e as células lavadas com PBS (phosphate 

buffered-saline), fixadas em metanol/ácido acético/água destilada (1:1:8) por 30 

minutos e coradas com Giemsa (1:30 de tampão fosfato, pH 7,0) por 30 minutos. 

As colônias formadas foram contabilizadas com uma lupa, a fim de definir as 

frações de sobrevivência – FS (%) obtidas no tratamento por meio da seguinte 

fórmula: 



100(%) X
B

A
FS   

onde A é o número de colônias encontradas nos diferentes tratamentos e B, o 

número de colônias encontradas no controle negativo (Franken et al., 2006). 

Para a realização do teste do micronúcleo in vitro com células V79, foram 

utilizadas as concentrações do extrato de C. lucens que não apresentaram 

citotoxidade pelo ensaio de eficiência clonogênica. Deste modo, foram incluídas três 

concentrações do extrato de C. lucens; 100, 200 e 300 g/mL, além dos grupos 

controles negativo, solvente (DMSO 1%) e positivo (MMS, 44 µg/mL). As células V79 

foram semeadas em frascos de cultura, onde ficaram por 1 h para a adesão à parede 

da placa e continuaram incubadas por 24 h (dois ciclos celulares). Após este período, 

as culturas de células foram tratadas com as diferentes concentrações do extrato de 

C. lucens e seus respectivos controles durante 3 h em meio de cultura sem soro. Após 

o período de tratamento, as células foram lavadas duas vezes com PBS e incubadas 

novamente durante 17 h em meio de cultura completo (com soro), contendo 

citocalasina (Ct-B, Sigma-Aldrich, 3 µg/mL) (Menoli et al., 2001). O delineamento 

experimental utilizado pode ser resumido conforme apresentado a seguir:  

      0h                                 1h                                 25h                                 28h                             45h 

    

 Repique;                       Assentamento;                    Lavar (2x);                           Lavar (2x);                        Fixação 
Meio completo                  das células                       Meio sem soro                 meio completo  
                                                                                  tratamento com                        Ct-B 
                                                                                  Copaifera lucens 
                                                                                        ou MMS 
 

Após 17 h de incubação, as células foram tripsinizadas com 0,5 mL de tripisina 

e após a inativação do com meio de cultura completo, as células foram transferidas 

para um tubo de centrífuga e centrifugadas por 5 minutos a 900 rpm. O sobrenadante 

foi desprezado e as células sofreram hipotonização com 5,0 mL de solução de citrato 

de sódio (1%) a 37°C. Depois de hipotonizadas, as células passaram novamente por 

centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e o sedimento fixado com uma solução 

de metanol e ácido acético (3:1) por 24 horas. A coloração das lâminas foi feita com 

Giemsa 3% diluído em tampão fosfato pH 6,8 por 5 minutos. Os experimentos foram 

realizados em triplicata. 

A análise das lâminas foi feita com o objetivo de se detectar a frequência de 

micronúcleos nas células V79 submetidas aos diferentes tratamentos e respectivos 



controles, a qual foi realizada em um microscópio de campo claro. Para tanto, a 

análise das células foi realizada com a objetiva de imersão (aumento: 1000 X). Foram 

analisadas 1000 células binucleadas por cultura, sendo 3000 células binucleadas por 

tratamento. Tais células foram distribuídas de acordo com a quantidade de 

micronúcleos que possuírem: 0, 1, 2 ou mais micronúcleos (Fenech et al., 2000). 

A citotoxicidade dos tratamentos foi avaliada pelo cálculo do índice de divisão 

nuclear (IDN). Assim, foram contadas 1000 células viáveis (com o citoplasma bem 

preservado) por cultura, em um total de 3000 células por tratamento. Apenas as 

células que contiverem de um a quatro núcleos foram consideradas, de acordo com a 

seguinte fórmula (Eastmond e Tucker, 1989): 

                                      N

MMMM
IDN

)4(4)3(3)2(21[ 


 

onde M1 – M4 é o número de células com 1, 2, 3 e 4 núcleos, respectivamente; e N é 

o número total de células contabilizadas. 

Os dados foram analisados estatisticamente por análise de variância (ANOVA) 

para experimentos inteiramente aleatorizados, com o cálculo da estatística F e de seu 

respectivo “p-value”. Nos casos em que P<0,05, as médias de tratamentos serão 

comparadas pelo método de Tukey, com o cálculo da diferença mínima significativa 

para  = 0,05. 

Para a realização do teste de micronúcleo in vivo, foram utilizados 

camundongos Swiss machos com aproximadamente 30g de peso corpóreo (p.c.), 

provenientes do Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. 

Os animais foram divididos em cinco grupos de tratamentos, sendo um grupo 

controle positivo, o MMS, um grupo controle negativo (água) e três doses do extrato 

de C. lucens: 500, 1000 e 2000 mg/kg p.c. dissolvidos em água destilada. As 

diferentes concentrações da solução foram administradas durante 7 dias aos animais 

por meio de gavage (0,5 mL/animal/dia). O peso corpóreo e o consumo de água foram 

medidos durante todo o período experimental. As amostras de medula óssea foram 

coletadas 24 h após os tratamentos para a realização do teste. 

Para obtenção de eritrócitos policromáticos micronucleados (PCEMNs) foi 

realizada a técnica de MacGregor et al. (1980). As frequências de PCEMNs foram 

obtidas por meio da análise de 2000 eritrócitos policromáticos (PCEs) por animal, em 



microscopia de luz sob imersão (Hayashi et al., 2000). Um total de 400 eritrócitos por 

animal foi analisado para calcular o IDN (PCE/PCE+NCE) em cada amostra de medula 

óssea a fim de se determinar a citotoxicidade dos tratamentos. 

 

RESULTADOS  

Os resultados do teste de eficiência clonogênica demonstram que não houve 

diferenças significativas entre as culturas tratadas com 5, 10, 20, 40 e 80 ug/mL de 

extrato de C. lucens e o controle negativo, apresentando ausência de efeitos 

citotóxicos. Por outro lado, as culturas tratadas com concentrações maiores ou iguais 

a 160 µg/mL de extrato de C. lucens demonstraram diferenças significativas (P< 0,05) 

quando comparadas ao controle negativo, revelando efeito tóxico sobre as células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Porcentagem de viabilidade celular em células V79 após o tratamento com as diferentes 

concentrações de extrato de C. lucens. DMSO – dimetilsulfóxido (1%), MMS – metil metanosulfonato 

(44 µg/mL). 

*Significativamente diferente do controle negativo (CN) (P>0,05). 

 

As frequências de micronúcleos em células V79 tratadas com as concentrações 

de 100, 200 e 300 µg/mL do extrato de C. lucens, pelo teste de micronúcleo, estão 

apresentadas na Tabela 1. Os resultados obtidos revelam que os grupos tratados com 

as diferentes concentrações do extrato apresentaram frequência de CBNMNs que não 

diferem significativamente dos grupos controle negativo e solvente. Esses dados 

indicam ausência de genotoxicidade do extrato de C. lucens nas concentrações 

testadas. 
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Tabela 1. Frequências de células binucleadas micronucleadas (CBNMNs) e índices 

de divisão nuclear (IDN) obtidos em células V79 tratadas com diferentes 

concentrações do extrato de C. lucens e seus respectivos controles. 

Tratamentos 

(μg/mL) 

CBNMNsa IDNb 

Controle 6,33 ± 1,15 1,80 ± 0,07 

DMSO 9,33 ± 3,79 1,76 ± 0,06 

100 6,33 ± 5,51 1,58± 0,08c 

200 8,00 ± 7,81 1,68 ± 0,08 

300 7,00 ± 6,08 1,29 ± 0,09c 

MMS 44,67 ± 13,20c 1,69 ± 0,07 

Valores em média ± desvio padrão; MMS, metil metanosulfonato (44 μg/mL); DMSO, dimetilsulfóxido 
(1%). 
a Análise de 3000 células binucleadas por grupo de tratamento. 
b Análise de 1500 células por grupo de tratamento. 
c Significativamente diferente do grupo controle negativo (P<0,05). 
 
 
 

Em relação ao teste do micronúcleo em medula óssea de camundongos Swiss 

tratados com diferentes doses de extrato de C. lucens (500, 1000 e 2000 mg/kg p.c), 

os resultados demonstram que a frequências de PCEMNs não diferiram 

significativamente daquelas encontradas no grupo controle negativo, o que indica a 

ausência de genotoxicidade. Os resultados de IDN mostraram que não houve uma 

redução acentuada na porcentagem de PCEs em relação ao total de eritrócitos em 

todos os grupos de tratamentos quando comparados aos animais do controle 

negativo, revelando ausência de citotoxicidade dos diferentes tratamentos nas 

condições experimentais utilizadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na perspectiva de obtenção de novas moléculas farmacologicamente ativas, 

os testes em citotoxicidade são componentes básicos e frequentemente utilizados 

para pré-avaliação segura de drogas candidatas a entrar no mercado a fim de 



identificarem compostos que representem um risco potencial para carcinogenicidade 

e mutações hereditárias (Witte et al., 2007). 

Sabendo-se que a Copaifera apresenta diversas propriedades biológicas, um 

melhor conhecimento de suas atividades ajudaria no possível desenvolvimento de 

fitoterápicos utilizados de maneira mais segura. Desse modo, torna-se relevante à 

realização de testes toxicológicos a fim de verificar a segurança da C. lucens. Nesse 

sentido, a proposta do presente trabalho avaliou a possível citotoxicidade extrato da 

folha da C. lucens em células V79.  

Os compostos com elevada citotoxicidade são capazes de inibir totalmente as 

divisões celulares. Essa citotoxicidade, no caso de células em cultivo, pode ser 

avaliada calculando-se o crescimento das células como uma estimativa de 

confluência, ou a contagem das células. Quando são utilizadas as culturas celulares, 

o índice mitótico (número de células em divisão pelo total de células) pode ser usado 

como indicador de citotoxicidade, ou ainda, pode ser realizado um teste de 

sobrevivência ou eficiência na formação de colônias. Este ensaio baseia-se na 

capacidade de uma única célula crescer em colônia, a qual é definida por apresentar 

pelo menos 50 células. O ensaio avalia essencialmente a capacidade das células 

dividirem (Galloway et al., 1994). 

O teste de eficiência clonogênica é o método de escolha para determinar a 

morte celular após tratamento com substâncias. Apenas uma fração de células 

semeadas mantém a capacidade de produzir colônias. Antes ou após o tratamento, 

as células são semeadas em diluições apropriadas para formar colônias em 1-3 

semanas (Franken et al., 2006).                 

No presente estudo foram utilizadas células V79, uma vez que esta linhagem 

celular é bem caracterizada e comumente usada em estudos de citotoxicidade e 

genotoxidade (Bradley et al., 1981).  

No presente trabalho, as células analisadas in vivo foram reticulócitos imaturos, 

retirados da medula óssea de camundongos, devido ao fato desse tipo de célula ter 

um tempo de vida relativamente curto, qualquer micronúcleo que ele possua pode ter 

sido gerado como resultado de danos cromossômicos induzidos recentemente. Os 

micronúcleos são facilmente identificáveis e a sua distribuição é bem definida e a 

frequência de micronúcleo induzida em PCEs é dependente do tempo de amostragem 

(Ribeiro, 2003). Os reticulócitos imaturos são facilmente identificados devido ao seu 

alto conteúdo de RNA ou elevado nível de receptores de transferina expressos em 



sua superfície (Hayashi et al., 2000). Dessa forma, o teste do micronúcleo em 

eritrócitos de medula óssea e sangue periférico são satisfatórios para a detecção de 

agentes capazes de induzir ou evitar danos cromossômicos, podendo assim ser 

utilizado nos ensaios de mutagenicidade e antimutagenicidade (Grawe, 2005). 

               Para a realização do teste do micronúcleo in vivo, as diferentes concentrações 

de C. lucens foram administradas aos animais através da via oral (gavage), por se 

tratar da via principal pela qual o homem faz uso de compostos naturais. A gavage é 

a forma mais indicada para a administração da substância teste, sendo que as demais 

vias como injeção intraperitoneal e intravenosa podem ser também aceitas quando o 

uso for justificado (Tice, et al., 200). 

O MMS foi utilizado como controle positivo no presente estudo por se tratar de 

um indutor de danos no DNA. O MMS é um típico agente alquilante monofuncional 

com capacidade de transformar as bases guanina e adenina, induzir pareamentos 

errôneos e bloqueio da replicação do DNA, e que vem sendo bastante utilizado em 

modelos experimentais para a elucidação dos mecanismos de toxicidade genética dos 

agentes alquilantes (Franke et al., 2005; Wyatt e Pittman, 2006). O MMS mostrou um 

claro efeito genotóxico no presente trabalho, mostrando a sensibilidade do sistema-

teste empregado.  

            O teste do micronúcleo in vivo e in vitro é um ensaio amplamente utilizado para 

a detecção de agentes clastogênicos e aneugênicos, além de ser utilizado também 

como um método de triagem nas fases iniciais do desenvolvimento de um fármaco 

(Hayashi et, al 2000). 

           Através dos resultados obtidos no presente estudo conclui-se que o extrato de 

C.lucens apresentou ausência de citotoxidade pelo teste de eficiência clonogênica, 

ausência de genototoxidade em células V79 e em medula óssea de camundongos 

Swiss por meio do teste de micronúcleo. 
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