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1. RESUMO 

A espécie vegetal Persea americana Mill é uma arvore pertencente à família 

Lauraceae, sendo popularmente conhecida por abacateiro. O seu fruto é uma drupa 

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

fitoesterois, conhecido como abacate. O presente trabalho teve como objetivo avaliar 

a genotoxicidade do óleo da polpa do fruto de P. americana (OPA) e o potencial 

efeito modulador dos danos no DNA induzidos por doxorrubicina (DXR) e metil 

metanosulfonato (MMS) em células V79. Para tanto, a genotoxicidade e efeito 

modulador foram avaliados pelo teste do micronúcleo. A citotoxicidade dos 

tratamentos foi analisada por meio do índice de divisão nuclear (IDN). As culturas 

celulares foram tratadas com 200, 400 e 800 µg/mL de OPA para os estudos de 

genotoxicidade. Na avaliação do efeito modulador, as células foram tratadas com as 

diferentes doses (100, 200 e 400 µg/mL) associadas aos mutágenos DXR ou MMS. 

Para obtenção dos resultados de genotoxicidade foram analisadas 1000 células 

binucleadas por cultura, sendo 3000 células binucleadas por tratamento. Para 

avaliação de citotoxicidade foram analisadas um total de 500 células por cultura 

(1500/grupo de tratamento), analisados em microscopia de campo claro sob 

imersão. Os resultados obtidos demonstraram que não houve diferença significativa 

de células binucleadas micronucleadas (CBNMNs) entre as células tratadas com as 

diferentes concentrações do OPA e o grupo controle negativo. As células tratadas 

com as diferentes concentrações de OPA e DXR apresentaram frequências de 

CBNMNs que não diferiram significativamente daquelas observadas nas culturas 

tratadas somente com DXR. Por outro lado, o tratamento de OPA e MMS levou a 

reduções estatisticamente significativas nas frequências de CBNMNs em relação ao 

tratamento com MMS. Os valores médios do IDN dos tratamentos mostraram que 

não houve diferenças estatísticas significativas em relação ao grupo controle 

negativo, revelando ausência de citotoxicidade. Assim, nas condições experimentais 

utilizadas, o OPA não mostrou efeito genotóxico e reduziu a genotoxicidade induzida 

pelo mutágeno MMS. 

 

Palavras-chave: Persea americana, Genotoxicidade, Antigenotoxicidade, Células 
V79. 
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2. INTRODUÇÃO 

As plantas são capazes de produzir diferentes substâncias em grandes 

quantidades, sendo que estas podem ser empregadas na defesa contra vírus, 

bactérias, fungos e animais predadores pela própria planta, como também na 

alimentação de outros seres. E estas substâncias, quando apresentam atividade nos 

seres humanos, são denominadas de princípios ativos, que vem sendo empregados 

de forma isolada ou de extratos no tratamento e prevenção de várias doenças. No 

entanto, também já foi relatado que estes compostos podem causar efeitos 

adversos, sendo de grande importância avaliar e caracterizar o efeito destas 

substâncias vegetais ao organismo. [1] [2] [3] 

O abacate (Persea americana Mill), como é conhecido no Brasil, é a fruta do 

abacateiro, e em outros países possui outros nomes, na América do Norte e Central 

é conhecido como “jacaré pêra, abacate de pêra e manteiga de frutas”, na Alemanha 

“jacaré pêra, pêra abacate” e na Espanha “aguacate, pagua”. [4] O consumo do 

abacate se encontra diversificado em cada parte do mundo. Segundo dados 

estatísticos do FOA (Food and Agricultire Organization of the United Nations 

[Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura]; 2014), a 

produção mundial de abacate em 2010 foi de 3,897 bilhões de toneladas (B. t.); em 

2011 foi de 4,276. B. t. e em 2013 foi de 4,360. B. t; mostrando que o consumo 

mundial pelo produto aumenta a cada ano em milhões de toneladas. 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. [5] 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial genotóxico do óleo 

da polpa do fruto de P. americana (OPA) e o seu possível efeito modulador da 

genotoxicidade induzida pelos mutágenos doxorrubicina (DXR) e metil 

metanosulfonato (MMS) em fibroblastos de pulmão de hamster Chinês (V79). 
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4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O óleo da polpa do fruto da espécie vegetal P. americana (OPA) foi 

gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Wilson Roberto Cunha do grupo de Pesquisa de 

Produtos Naturais da Universidade de Franca. O antibiótico DXR (Bergamo Ltda.) foi 

dissolvido em água destilada estéril (0,5 μg/mL) e o MMS (Sigma-Aldrich) dissolvido 

em tampão fosfato salino (PBS, Phosphate Buffer Saline, pH 7,4) (44 μg/mL). A 

linhagem celular utilizada no presente trabalho, células V79, foi gentilmente cedida 

pela Profª Drª Ilce Mara Syllos Cólus do Laboratório de Citogenética e Mutagênese 

da Universidade Estadual de Londrina, Paraná.   

As células encontravam-se estocadas em nitrogênio líquido (-195°C), em 

alíquotas de 1 x 106 células/mL em uma solução de congelamento composta de 50% 

de meio de cultura (Ham F10 + DMEM, na proporção 1:1, Sigma-Aldrich), 40% de 

soro bovino fetal (Nutricell) e 10% de dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma-Aldrich). 

Para a realização dos experimentos, as células foram descongeladas e 

colocadas em cultivo em meio de cultura (Ham F10 + DMEM, na proporção 1:1), 

suplementado com 10% de soro bovino fetal, 1,2 g/mL de bicarbonato de sódio 

(Sigma-Aldrich), 0,1 g/mL de estreptomicina (Sigma-Aldrich) e 0,06 g/mL penicilina 

(Sigma-Aldrich). As células foram cultivadas em monocamada com 10 mL de meio 

de cultura utilizando-se frascos descartáveis de 25 cm2 de área (Corning) a 36,5°C 

em estufa de B.O.D. (Fanem). A cada dois ou três dias, as células foram sub-

cultivadas, usando-se PBS para lavá-las e 500 µL/frasco de tripsina 0,5X em PBS 

(Solução de Tripsina-EDTA 10X; Sigma-Aldrich) para desprender as células da 

superfície interna do frasco de cultura. Após o desprendimento das células, cerca de 

1,5 mL de meio de cultura completo foi adicionado ao frasco para a inativação da 

tripsina e homogeneizado. Uma pequena quantidade de células foi, então, colocada 

em cultivo em novos frascos contendo 10 mL de meio de cultura completo, sendo 

incubadas a 36,5°C. 

Para avaliação da genotoxicidade, as culturas de células V79 foram tratadas 

com três concentrações diferentes do OPA: 200, 400 e 800 µg/mL. No estudo da 

influência do OPA sobre a genotoxicidade induzida por mutágenos, as culturas 

foram tratadas com três concentrações (100, 200 e 400 µg/mL) associada a DXR ou 

MMS. Além disso, foram incluídos os grupos controle negativo, controle solvente 

(Tween 80, 1%) e respectivos controles positivos (DXR, 0,5 µg/mL; MMS, 44 µg/mL). 
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Para a realização do teste do micronúcleo, 500.000 células foram semeadas 

em frascos de cultivo de tecido com 5 mL de meio de cultura completo e incubadas 

por 25 h em estufa B.O.D. a 36,5°C. Passado este período de incubação, o meio de 

cultura completo foi retirado, sendo então adicionados 5 mL de meio de cultura sem 

soro bovino fetal e as culturas celulares submetidas aos diferentes tratamentos e 

incubadas por três horas a 36,5°C. Terminado o período de tratamento, as culturas 

celulares foram lavadas com PBS e foram adicionados ao frasco de cultivo 5 mL de 

meio de cultura completo e 50 µL da solução de citocalasina B (Ctb, Sigma-Aldrich, 

3 µg/mL), para o bloqueio da citocinese. Após 17 h de incubação foram realizados 

os procedimentos para a obtenção das células micronucleadas descritos por Fenech 

[6]. Os experimentos foram realizados em três repetições independentes. 

As lâminas foram analisadas em microscópio de campo claro (aumento final: 

1000X) com o objetivo de se detectar a frequência de micronúcleos nas células V79 

submetidas aos diferentes tratamentos e nos respectivos controles. Foram 

analisadas 1000 células binucleadas por cultura, sendo 3000 células binucleadas 

por tratamento. As células foram distribuídas de acordo com a quantidade de 

micronúcleos identificados nas mesmas: 0, 1, 2 ou mais micronúcleos. [6] 

A citotoxicidade dos tratamentos foi avaliada por meio do índice de divisão 

nuclear (IDN). Para o cálculo, admitiram-se células contendo de 1 a 4 núcleos, com 

citoplasma bem preservado. Foi contabilizado um total de 500 células por cultura 

(1500/grupo de tratamento). No procedimento, foram utilizadas as mesmas lâminas 

obtidas para o ensaio do micronúcleo. O IDN foi calculado de acordo com Eastmond 

e Tucker [7] utilizando-se a seguinte fórmula: 

N

MMMM
IDN

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

onde, M1 – M4 representam o número de células com 1, 2, 3 e 4 núcleos, 

respectivamente; N representa o número total de células contabilizadas. 

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. 
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5. RESULTADOS  

Os resultados demonstraram que não houve diferenças significativas nas 

frequências de células binucleadas micronucleadas (CBNMNs) entre as células 

tratadas com as diferentes doses do OPA (200, 400 e 800µg/mL) e o grupo controle 

negativo, indicando assim, ausência de genotoxicidade. As culturas celulares 

tratadas com OPA e DXR apresentaram frequências de CBNMNs que não diferiram 

significativamente daquelas tratadas com DXR. Por outro lado, os tratamentos com 

OPA e MMS levaram a reduções significativas nas frequências de CBNMNs em 

relação ao tratamento somente com MMS (Tabela 1).       

Os valores médios do IDN mostraram que não houve diferenças significativas 

entre os grupos de tratamento e o grupo controle negativo, revelando a ausência de 

citotoxicidade dos tratamentos (Tabela 1). 
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Tabela . Frequências médias de células binucleadas micronucleadas (CBNMNs) e 

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

concentrações de óleo de Persea americana (OPA) e DXR ou MMS, e respectivos 

controles. 

Tratamentos 

(μg/mL) 

CBNMNs 

Média±DP 

IDN 

Média±DP 

Controle  7,00±2,00 1,72±0,07 

Tween 80 6,66±2,00 1,66±0,09 

OPA 200  10,00±1,00 1,73±0,90 

OPA 400  6,66±0,57 1,67±0,03 

OPA 800  8,66±0,57 1,63±0,05 

   

DXR 23,33±1,52a 1,71±0,01 

DXR + Tween 28,66±0,57a 1,68±0,04 

OPA 100 + DXR 28,66±2,08a 1,71±0,02 

OPA 200 + DXR 20,00±2,64a 1,69±0,06 

OPA 400 + DXR 24,00±4,00a 1,70±0,06 

   

MMS 35,33±0,57a  1,62±0,05 

MMS + Tween 29,00±8,88a 1,75±0,05 

OPA 100 + MMS 24,66±3,70ab 1,69±0,05 

OPA 200 + MMS           14,33±1,52b 1,72±0,06 

OPA 400 + MMS 24,33±2,30ab 1,62±0,07 

Foram analisadas 3000 células binucleadas por tratamento para determinação da 

frequência de micronúcleos e 1500 células para o cálculo do IDN. Tween 80 (1%); 

DXR, doxorrubicina (0,5 μg/mL); MMS, Metil metanosulfonato (44 μg/mL); CBNMNs, 

células binucleadas micronucleadas; DP, Desvio Padrão 

a Significativamente diferente do grupo controle (P<0,05). 

b Significativamente diferente do grupo  MMS (P<0,05). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em conclusão, os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que, 

nas condições experimentais utilizadas, o OPA não demonstrou efeitos 

genotóxicos e apresentou atividade antigenotóxica sobre danos induzidos por 

MMS. Novos estudos são necessários para o melhor entendimento dos 

mecanismos de ação envolvidos na ação quimiopreventiva do OPA. 
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