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1. RESUMO 

A espécie vegetal Persia Americana Mill é uma árvore pertencente a família 

Lauraceae, é popularmente conhecida por abacateiro, seu fruto (abacate) é uma 

drupa de pericarpo delgado e mesocarpo carnoso rico em vitaminas, proteínas e 

fitoesterois, encontrado com variedades de forma, cor, casca, polpa e sementes. 

Visando colaborar com os estudos da atividade desta espécie na alimentação 

humana o presente trabalho avaliou a citotoxicidade, a genotoxicidade e o efeito 

modulador de diferentes doses do óleo da polpa do fruto de Persea Americana Mill 

sobre os danos no DNA induzidos pela doxorrubicina (DXR) na medula óssea de 

camundongos Swiss. Para tanto, a citotoxicidade foi avaliada por meio da relação de 

eritrócitos policromáticos (PCE) sobre a total de eritrócitos (PCE/PCE+NCE). Os 

resultados mostraram que a dose de 1000 mg/kg p.c. do óleo apresentou ausência 

de genotoxicidade e citotoxicidade. Na avaliação da antigenotoxicidade, as diferentes 

doses do óleo (250, 500 e 1000 mg/kg p.c.) apresentaram redução estatisticamente 

significativa na frequência de micronúcleos. Assim, este trabalho contribui para o 

melhor entendimento da ação deste no organismo humano, proporcionando sua 

utilização mais efetiva e segura. 

2. INTRODUÇÃO 

Produtos naturais mostram-se promissores para a prevenção e tratamento de 

muitas doenças, Neste sentido, a literatura científica aborda e define a 

quimioprevenção como uma estratégia relativamente nova e promissora para a 

prevenção do câncer, a qual utiliza compostos e/ou moléculas sintéticas ou de 

origem natural que bloqueiam, inibem, revertem ou retardam o processo de 

carcinogênese (Pan, 2008). O abacate (Persea americana) como é conhecido no 

Brasil, é a fruta do abacateiro, e em outros países possui outros nomes, tais como 

na América do norte e central “jacaré pêra, manteiga de frutas”, na Alemanha “jacaré 

pêra, pêra abacate”. O consumo do abacate se encontra diversificado em cada parte 

do mundo. O valor nutritivo, bem como a riqueza em compostos antioxidantes, 

explicam este alto consumo. O fruto, independente da variedade, caracteriza-se por 

sua riqueza lipídica e quantidade variável de óleo na polpa, sendo este utilizado 

então pela indústria farmacêutica e de cosméticos (Daiuto et al., 2012; Yasir et al., 

2010; Tango et al., 2004). 



3. OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial citotóxico, 

genotóxico e o efeito modulador do óleo de P. americana sobre os danos no DNA 

induzidos pelo mutágeno doxorrubicina (DXR) em eritrócitos de medula óssea de 

camundongos Swiss.  

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O óleo da polpa da espécie vegetal P. americana (OPA) foi gentilmente cedido 

pelo Profº Dr. Wilson Roberto Cunha do grupo de Pesquisa de Produtor Naturais da 

Universidade de Franca. O antibiótico cloridrato de doxorrubicina (DXR; Bergamo 

Ltda.; 25 mg/kg p.c.) foi utilizado no presente trabalho como indutor de micronúcleos, 

sendo dissolvido em água destilada estéril (10 mL/kg p.c.). Para realização dos 

experimentos foram utilizados camundongos machos da linhagem Swiss, 

espécie Mus musculus, com aproximadamente 30 g p.c. Os animais foram 

mantidos em caixas plásticas em uma sala experimental, sob condições 

controladas com acesso ad libitum à ração e água. Os animais foram tratados com a 

dose de 1000 mg/kg p.c. de OPA por via oral (gavage: 10 mL/kg p.c.) para avaliação 

da genotoxicidade. Para avaliação da antigenotoxicidade as diferentes doses de OPA 

(250, 500 e 1000 mg/kg p.c.) foram combinadas o mutágeno DXR. Grupos controle 

negativo (água), controle solvente (Tween 80 5%), controle positivo (DXR) e controle 

positivo mais solvente foram incluídos, sendo que cada grupo de tratamento 

consistirá de 5 animais. Os animais foram eutanasiados por Tiopental sódio (0,3 g/kg 

p.c.) 24h após os tratamentos e as amostras de medula óssea foram coletadas para 

a realização do teste do micronúcleo. Para a obtenção de eritrócitos policromáticos 

micronucleados (PCEMNs) na medula óssea foi realizada a técnica de MacGregor e 

colaboradores (1987), sendo contados 2000 eritrócitos policromáticos (PCE) por 

animal. Na avaliação da citotoxicidade dos tratamentos foram analisados 400 

eritrócitos em cada amostra obtida de medula óssea e o cálculo foi realizado por 

meio da razão PCE/PCE+NCE. Os dados foram analisados estatisticamente por 

análise de variância 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 foram comparadas pelo método de Tukey, com o cálculo da 

diferença mínima significativa para  = 0,05.  



5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nos resultados obtidos nenhuma diferença estatisticamente significativa foi 

observada na frequência de micronúcleo nos animas tratados OPA 1000 em relação 

ao controle, indicando assim ausência de genotoxicidade.  O grupo controle negativo 

apresentou frequência média de PCEMNs de 3,20±0,98. Como esperado os animais 

tratados com o indutor de danos no DNA (DXR) mostraram frequência média de 

29,50±3,20 de PCEMNs. Os grupos controle solvente e controle positivo mais 

solvente não apresentaram diferenças em relação aos grupos controle negativo e 

positivo, respectivamente. Nos grupos tratados com OPA (250, 500, 1000 mg/kg 

p.c.) associados a DXR se observou redução significativa na frequência de 

PCEMNs, em comparação com o grupo DXR, apresentando frequências médias de 

13,40±1,74; 13,33±3,40 e 13,50±2,96, respectivamente, indicando atividade 

antigenotóxica. Para os resultados da relação PCE/PCE+NCE em amostras de 

medula óssea de camundongos Swiss submetidos aos diferentes tratamentos, não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas em relação ao grupo 

controle negativo, revelando ausência de citotoxicidade. 
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