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ESTUDO IN VITRO DA GENOTOXICIDADE E ANTIGENOTOXICIDADE DA 

HIPERICINA, UM IMPORTANTE CONSTITUINTE DA ERVA-DE-SÃO-JOÃO 

 

1. RESUMO 

A Erva-de-São-João (Hypericum perforatum), é uma planta medicinal usada como 

antidepressivo, anti-inflamatório e antiviral. Visto à sua ampla ação sobre o sistema 

nervoso e seu uso no tratamento de depressão, seu consumo tem aumentado em 

diversos países nos últimos anos. Entre os constituintes químicos encontrados na 

Erva-de-São-João, está a hipericina. Responsável pelo efeito antidepressivo da 

planta, a hipericina tem sido estudada na possibilidade para elaboração de novos 

fármacos. Neste sentido, dados sobre sua segurança toxicológica e seu mecanismo 

de ação sobre o DNA se faz necessários. Neste sentido, o presente estudo realizou a 

avaliação da sua atividade citotóxica, genotóxica e antigenotóxica em células V79 

(fibroblastos de pulmão de hamster Chinês). A citotoxicidade foi avaliada pelo ensaio 

colorimétrico do XTT e pelo índice de divisão nuclear (IDN). A atividade genotóxica e 

antigenotóxica foi estudada pelo teste do micronúcleo. Os resultados de citotoxicidade 

demonstraram que, pelo ensaio colorimétrico do XTT, concentrações acima de 156,2 

μg/mL foram citotóxicas, enquanto que, pelo IDN, uma diferença significativa, quando 

comparada ao controle negativo, foi observada na concentração 240 μg/mL. Os dados 

mostraram ainda que a hipericina na maior concentração testada (240 µg/mL) revelou 

ser genotóxica. Por outro lado, a hipericina também reduziu significativamente a 

frequência de danos no DNA induzidos pelos mutágenos MMS, na concentração de 

30 µg/mL, DXR, nas concentrações de 30 e 60 µg/mL e no VP16 nas três 

concentrações testadas não houve nenhum efeito quimioprotetor. Esses estudos 

devem contribuir para uma melhor compreensão das atividades biológicas da 

hipericina.  

Palavras-chave: hipericina, citotoxicidade, genotoxicidade, quimioprevenção, Erva-

de-São-João. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Erva-de-São-João (Hypericum perforatum L) é uma planta medicinal 

empregada no tratamento antidepressivo. A hipericina é considerada um dos 

compostos que contribui para este efeito medicinal encontrado na planta (Souza et 



al.,2006). A Erva-de-São-João é uma planta herbácea, perene, pertencente à família 

Hypericaceae, originária da Europa, Ásia e Norte da África com propriedades anti-

inflamatória, antiviral e antidepressiva (Kitanov, 2001). A hipericina é abundante 

principalmente nas glândulas vermelhas das pétalas e estames das flores (1-14%), o 

local mais provável de sua biossíntese, mas também pode ser identificada em grande 

quantidade nas folhas (0,03% a 0,3%) (Zobayed et al., 2006).  

As hipericinas e hiperforinas são os principais responsáveis pela atividade 

antidepressiva da Erva-de-São-João porque inibem os transportadores que 

recapturam noradrenalina, serotonina e dopamina que são liberados na fenda 

sináptica dos neurônios (Peron et al., 2013). Atualmente, a hipericina produzida 

sinteticamente tem sido estudada como uma nova geração de fármacos para 

utilização em TFD (terapia fotodinâmica) e alguns resultados indicam que este 

fotossensibilizador pode induzir tanto a apoptose quanto a necrose de células 

tumorais (Perussi, 2007).  

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a possível atividade citotóxica, 

genotóxica e antigenotóxica da hipericina em células V79 (fibroblastos de pulmão de 

hamster Chinês). 

 

4. METODOLOGIA 

 

A Hipericina foi adquirida da empresa Sigma-Aldrich (CAS:548-04-9), St. Louis, 

MO, EUA. O teor de pureza, segundo o fabricante é estimado em >98%. A hipericina 

foi dissolvida em dimetilsulfóxido (DMSO, 1%) e água destilada no momento do uso. 

A linhagem empregada foi fibroblastos de hamster Chinês (células V79). Para 

a realização dos ensaios foram utilizados três agentes indutores de danos no material 

genético com diferentes mecanismos de ação: a doxorrubicina (DXR, 0,5 µg/mL, 

Eurofarma Laboratórios Ltda), um antibiótico antitumoral gerador de radicais livres e 

capaz de induzir ligações covalentes entre o DNA e a topoisomerase II; o metil 

metanosulfonato (MMS, 400 µg/mL, Sigma-Aldrich), um agente alquilante; 

etoposídeo (VP16, 44 µg/mL, Sigma-Aldrich), que se complexa com topoisomerase 

II.  As concentrações de hipericina a serem utilizadas para o teste do micronúcleo 



foram estabelecidas com base nos resultados obtidos com o ensaio colorimétrico do 

XTT. Para avaliação da genotoxicidade os grupos de tratamento utilizados foram: 

controle negativo (sem tratamento), controle solvente (DMSO 1%), hipericina I (30 

g/mL), hipericina II (60 g/mL), hipericina III (120 g/mL) e hipericina IV (240 g/mL). 

Para os estudos do possível efeito modulador de danos ao DNA da hipericina, as três 

menores concentrações utilizadas para avaliação da genotoxicidade (30, 60 e 120 

g/mL) foram associadas aos mutágenos MMS (44 g/mL), DXR (0,5 g/mL) e VP16 

(44 g/mL). Também foram inseridos grupo controle solvente que consistiram na 

combinação dos mutágenos MMS, DXR e VP16 nas concentrações acima citadas ao 

DMSO (1%).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A atividade citotóxica foi medida utilizando o Ensaio Colorimétrico de 

Toxicologia in vitro - Kit XTT (Roche Diagnostics) de acordo com as orientações do 

fabricante a fim de terminar as concentrações a serem utilizadas no teste do 

micronúcleo.  

Para a realização do ensaio, as células V79 foram semeadas em frascos de 

cultura com superfície de 25 cm² (Corning) onde ficaram por 1 hora para aderir à 

parede do frasco e continuaram incubadas por 2 ciclos celulares (24 h) com meio 

completo e então submeteram aos diferentes tratamentos durante 3 h em meio de 

cultura sem soro. Após esse período, as células foram lavadas duas vezes com PBS 

e foram incubadas novamente durante 17 h em meio de cultura completo, contendo 

citocalasina (Ct-B) na concentração de 3 µg/mL. Em seguida foi realizada a colheita 

das células para posterior preparo das lâminas: inicialmente, transferiu-se o meio de 

cultura para tubos de centrífuga e lava cada frasco de cultura com 5 mL de PBS. Em 

seguida, adicionou-se 0,5 mL de uma solução tripsina- EDTA em cada frasco para 

desprender as células da parede do frasco de cultivo, procedeu-se a inativação do 

ATV com meio de cultura completo e centrifugou-se por 5 minutos a 900 rpm. Após 

desprezar o sobrenadante, o pellet recolhido é ressuspendido em 5 mL de solução 

hipotônica à 37º (citrato de sódio1%) adicionados pela parede do tubo. O material foi 

novamente centrifugado, novamente, por 5 minutos a 900 rpm, e 5 mL de fixador (3 

metanol:1ácido acético) adicionado. A coloração da lâmina foi feita com Giemsa a 3% 



diluído em tampão fosfato pH 6,8 (1:30) por 5 minutos. A análise das lâminas foi feita 

em microscópico óptico com o objetivo de se detectar a frequência de micronúcleos 

nas células V79 submetidas aos diferentes tratamentos e respectivos controles. Para 

tanto, realizou-se a análise das células com a objetiva de imersão (aumento total: 

1000x). Para cada cultura foram contadas 3.000 células binucleadas por tratamento 

sendo distribuídas de acordo com a quantidade de micronúcleos que contiverem 0, 1, 

2 e 3 ou mais (Fenech, 2000).  

Adicionalmente, para a determinação da citotoxicidade, as mesmas lâminas 

utilizadas para o teste do micronúcleo foram utilizadas para a obtenção o índice de 

citotoxicidade (IC), calculado de acordo com a fórmula proposta por Kirsch-Volders et 

al. (2003):  

IC=100-100 (
IDNT-1

IDNC-1
) 

onde T representa os diferentes tratamentos com o hipericina e C representa o 

controle negativo. 

Outro parâmetro para acompanhamento da citotoxicidade empregado foi o IDN, 

onde se utilizou as mesmas lâminas obtidas para o ensaio do micronúcleo sendo 

calculado de acordo com Eastmond e Tucker (1989) utilizando a seguinte fórmula: 

IDN=
([M1 + 2(M2) + 3(M3) + 4(M4)])

N
 

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. 

A porcentagem de redução do dano do DNA nos tratamentos com a hipericina 

combinada com os mutágenos foi calculada utilizando a seguinte fórmula (Waters et 

al., 1990): 

% Redução= 
A-B

A-C
x100 

onde A corresponde ao dano obtido para o tratamento com os diferentes controles 

positivos; B corresponde à combinação da hipericina aos diferentes controles 

positivos, e C corresponde ao controle negativo. 

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 foram 



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

para  = 0,05. 

 

6. RESULTADOS 

 

A Figura 1 apresenta os resultados obtidos através do ensaio colorimétrico do 

XTT, utilizado para avaliar a citotoxicidade dos tratamentos e estabelecer as 

concentrações a serem utilizadas nos demais experimentos. A viabilidade das culturas 

de células V79 foi avaliada após 24 horas de tratamento com a hipericina e respectivos 

controles. Os resultados demonstraram que nas concentrações de hipericina que 

variaram de 0,6 à 156,2g/mL não houve citotoxicidade significativa quando 

comparado ao controle negativo (sem tratamento) e solvente (DMSO 1%). Por outro 

lado, as concentrações 312,5 à 1250µg/mL demonstram ser significativamente 

diferentes do grupo controle negativo. O controle solvente (DMSO 1%) não 

apresentou redução na viabilidade celular, indicando a que este não é responsável 

pela citotoxicidade observada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Viabilidade das culturas de células V79 após 24h de tratamento com 

hipericina avaliados pelo método colorimétrico do XTT. Os valores são média e desvio 

padrão. * Significativamente diferente do grupo controle negativo (P <0.05). O valore de IC50 é 213±7,5 

µg/mL. CN – controle negativo (sem tratamento), CS (controle solvente – dimetilsulfóxido, DMSO 1%), 

CP (controle positivo – DMSO 25%). 
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seus respectivos controles estão apresentadas na Tabela 1. Os resultados 

demonstraram que nos tratamentos com as concentrações de 30, 60 e 120 g/mL não 

houve um aumento significativo na frequência de micronúcleos, comparada ao 

controle negativo, enquanto que na concentração 240 g/mL houve um aumento 

significativo na frequência de micronúcleos em relação ao controle negativo (P > 0,05), 

demonstrando que nesta concentração a hipericina foi genotóxica. Os resultados 

obtidos a partir da análise do índice de divisão nuclear (IDN) demonstraram que as 

concentrações de 30, 60 e 120 g/mL não apresentaram citotoxicidade, já a 

concentração de 240 g/mL apresentou uma redução significativa no valor de IDN 

quando comparada ao controle negativo, além de um índice de citotoxicidade de 

53,24%. O controle solvente utilizado no presente estudo (DMSO 1%), demonstrou 

não influenciar na citotoxicidade e genotoxicidade, uma vez que não foi 

estatisticamente diferente do grupo controle negativo (P > 0,05) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Frequência média de micronúcleos (MN), índice de divisão nuclear (IDN) e 

índice de citotoxicidade (IC) obtidos em células V79 tratadas com hipericina isolada e 

seus respectivos controles. 

Tratamentos 

(μg/mL) 

Frequência de MN a 

Média ± DP 

IDN b 

Média± DP 

IC 

(%) 

Controle negativo 8,33 ±1,53 1,77 ± 0,04 - 

DMSO  9,33 ±1,53 1,76± 0,06 1,29 

HIP 30 6,33 ± 1,52 1,69± 0,07 10,38 

HIP 60 9,67 ± 0,58 1,67± 0,04 12,98 

HIP 120 10,33 ± 1,15 1,61± 0,02 20,77 

HIP 240 13,67 ± 2,52c 1,36± 0,07c 53,24 

MMS 30,00 ± 1,00c 1,66± 0,02 14,28 

MMS – metilmetanosulfonato (44 g/mL). aUm total de 3.000 células binucleadas foram analisadas por 

grupo de tratamento.bUm total de 1.500 células foram analisadas por grupo de 

tratamento.cSignificativamente diferente do grupo controle negativo (P < 0,05). 

 

A Tabela 2 apresenta a frequência média de micronúcleos (MN), índice de 

divisão nuclear (IDN) e porcentagem de redução de danos no DNA obtidos em células 

V79 tratadas com a hipericina associada aos mutágenos com MMS, DXR e VP16 e 



seus respectivos controles. Os dados obtidos demonstram que quando a hipericina foi 

combinada à DXR (0,5g/mL) nas concentrações de 30 e 60g/mL houve uma 

redução estatisticamente significativa na frequência de micronúcleos comparada ao 

tratamento com o controle positivo (DXR 0,5g/mL), enquanto que na concentração 

de 120 g/mL, a hipericina associada com DXR (0,5g/mL) não reduziu de forma 

significativa a frequência média de micronúcleos (P > 0,05).  

 

Tabela 2. Frequência média de micronúcleos (MN), índice de divisão nuclear (IDN) e 

porcentagem de redução de danos no DNA obtidos em células V79 tratadas com a 

hipericina associada aos mutágenos MMS, DXR e VP16 e seus respectivos controles 

Tratamentos 

(μg/mL) 

Frequência de MN a 

Média ± DP 

IDN b 

Média± DP 

% Redução 
de danos 

Controle negativo 8,33 ±1,53 1,77 ± 0,04 - 

DXR 26,00 ± 4,36c 1,68± 0,09 - 

DMSO + DXR 26,00 ± 4,36c 1,67± 0,05 - 

HIP 30 + DXR 15,33 ± 4,04d 1,59 ± 0,04 60,38% 

HIP 60 + DXR 13,67 ± 1,15d 1,65± 0,12 69,77% 

HIP 120 + DXR 25,00 ± 2,65c 1,66 ± 0,13 5,65% 

    

MMS 30,00 ± 1,00c 1,64± 0,13 - 

DMSO + MMS 29,67 ± 4,16c 1,74± 0,04 - 

HIP 30 + MMS 17,00 ± 3,61e 1,60 ± 0,10 59,99% 

HIP 60 + MMS 26,00 ± 2,00c 1,62± 0,09 18,45% 

HIP 120+ MMS 23,00 ± 2,00c 1,64± 0,05 32,30% 

    

VP16 26,00 ± 3,06 c 1,67 ± 0,08 - 

DMSO + VP16        29,00 ± 2,00 c 1,68 ± 0,10 - 

HIP 30 + VP16        22,67 ± 4,16 c 1,59 ± 0,40 18,84 

HIP 60 + VP16 23,18 ± 3,28 c 1,65 ± 0,05 15,95 

HIP 120 + VP16 23,33 ± 1,15 c 1,79 ± 0,14 15,11 

DXR – doxorrubicina (0,5g/mL); MMS – metilmetanosulfonato (44 g/mL); VP16 etoposídeo (44 

μg/mL).  aUm total de 3.000 células binucleadas foram analisadas por grupo de tratamento. b Um total 



de 1.500 células foram analisadas por grupo de tratamento. c Significativamente diferente do grupo 

controle negativo. d Significativamente diferente do grupo DXR (P < 0,05). e Significativamente diferente 

do grupo MMS (P < 0,05). 

No entanto, quando a hipericina foi associada ao MMS (44 g/mL), apenas a 

concentração de 30g/mL apresentou um decréscimo da frequência média de 

micronúcleos comparado ao grupo positivo (MMS, 44 g/mL). As concentrações de 

60 e 120 g/mL de hipericina associada ao MMS (44 g/mL) não demonstraram 

redução (P > 0,05) Enquanto, quando a hipericina foi associada ao VP16, nenhuma 

das concentrações (120, 60 e 30 g/mL) obteve uma diferença significativa 

comparada ao grupo controle positivo (VP16, 44 g/mL). Os resultados de IDN 

demonstraram que hipericina associada a DXR (0,5 g/mL), ao MMS (44 g/mL) e ao 

VP16 (44 g/mL) obtiveram valores próximos, quando comparados aos obtidos no 

controle positivo e negativo. 

Nos tratamentos de DMSO (1%) associado aos mutágenos DXR (0,5 g/mL), 

ao MMS (44 g/mL) e ao VP16 (44 g/mL) não houve redução significativa na 

frequência média de micronúcleos e também não ocorreu mudança do IDN quando 

comparado aos respectivos controles positivos isolados, demostrando assim que o 

DMSO não é responsável pelo efeito quimioprotetor e também não altera a 

citotoxicidade dos tratamentos (P > 0,05) (Tabela 2). 

O aumento gradual da concentração de hipericina não levou a um aumento 

proporcional na redução da genotoxicidade induzida pelos mutágenos, o que 

demonstra ausência de uma correlação dose-resposta (Tabela 2).  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma é possível concluir que a hipericina foi citotóxica em concentrações 

acima de 156,2 μg/mL e genotóxica na maior concentração testada (240 μg/mL). Por 

outro lado, a hipericina também reduziu significativamente a frequência de danos no 

DNA induzidos pelos mutágenos MMS e DXR. Já com o VP16 não houve uma redução 

de frequência de danos no DNA significativa. Entre os mecanismos de ação propostos 

estão a capacidade de interagir com o DNA como alvo de alquilação e na atuação 

sobre a topoisomerase II e stress oxidativo. Esses dados contribuem para uma melhor 

compreensão das atividades biológicas da hipericina. No entanto, novos estudos 



devem ser realizados a fim de melhor entender sua ação sobre o material genético e 

para estabelecer uma estratégia de quimioprevenção. 
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