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RESUMO 

 

O triterpeno ácido betulínico (AB) possui diversas atividades biológicas como, 

anti-inflamatória, antiviral, antibacteriana, antimalárica, antitumoral, 

hepatoprotetora, imunomoduladotória, antidepressiva e antiproliferativa seletiva 

frente a diversas linhagens de células tumorais. Considerando a diversidade de 

atividades biológicas que o AB apresenta e seu potencial para utilização humana 

e animal, o presente estudo teve como objetivo avaliar, in vivo, o potencial 

antigenotóxico do AB frente aos danos causados pelo agente mutagênico 

doxorrubicina (DXR). Neste contexto, foi avaliado a atividade antigenotóxica do 

AB através do ensaio do micronúcleo (MN), utilizando camundongos Swiss (Mus 

musculus). As doses utilizadas de AB e DXR foram selecionadas com base na 

literatura sendo estas 0,25; 0,50; e 1 mg/kg de massa corpórea (m.c.) de AB e 

10 mg/kg m.c. de DXR. A frequência de MNs foi obtida a partir da contagem de 

5.000 eritrócitos policromáticos (PCE) por grupo de tratamento e a citotoxicidade 

foi avaliada através da razão entre PCE e eritrócitos normocromáticos (NCE), 

sendo analisados 2.000 eritrócitos por tratamento. Os resultados demonstraram 

redução significativa na frequência de MN em todos os grupos tratados com AB 

e DXR em relação ao grupo tratado somente com DXR, porém não foi verificado 

efeito dose resposta. Ainda, nenhum dos grupos tratados com AB e/ou DXR 

apresentou citotoxicidade, quando comparado ao grupo controle negativo. Em 

conclusão, o AB demonstra ser uma molécula promissora como candidato à um 

possível fármaco, levando em consideração seu efeito antigenotóxico e sua 

ausência de citotoxicidade. Entretanto, estudos mais aprofundados devem ser 

realizados para o melhor entendimento dos mecanismos de ação do AB. 

 

Palavras-chave: Ácido betulínico; triterpeno; micronúcleos; antigenotoxicidade; 

doxorrubicina. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 O câncer é um conjunto de doenças que possui origem genômica, quando 

o DNA adquire mutações com o passar dos anos. As principais causas das 

mutações é a exposição à agentes mutagênicos como substancias químicas e 

radioativas, e devido à processos inflamatórios (Shiraishi et al., 2015).  

 A incidência de pessoas com câncer continua a crescer em nível global. 

Isso se deve ao envelhecimento e crescimento populacional mundial, assim 

como o crescente desenvolvimento de hábitos indutores de câncer, dentre eles 

o tabagismo que está presente em maior quantidade nos países mais 

desenvolvidos (Jemal et al., 2011). 

 A quimioprevenção é uma das formas de prevenção do surgimento do 

câncer. Esta consiste no uso de compostos naturais não tóxicos, produtos 

químicos sintéticos ou suas combinações para intervir na carcinogênese. Assim, 

o aumento do consumo de produtos naturais surgiu como uma abordagem 

promissora e potencialmente eficaz para reduzir o risco do câncer (George et al., 

2017).  

 Dentre os produtos naturais, os terpenoides constituem um dos maiores 

grupos de produtos naturais de origem vegetal. Os terpenoides são sintetizados 

a partir de estruturas básicas de isoprenos (C5H8), de modo a serem 

classificadas de acordo com a quantidade de unidades de isopreno presentes na 

estrutura química do terpenoide, tais como monoterpenos, diterpenos, 

triterpenos e tetraterpenos (Patocka, 2003). Dentre os terpenoides, os 

triterpenos se destacam por sua diversidade estrutural, sua ampla distribuição 

na natureza, potencial farmacológico e várias atividades biológicas como anti – 

HIV (Patel et al., 2014), anti-inflamatória (Jeong and Bae, 2014), distúrbios 

neurodegenerativos (Ruszkowski and Bobkiewicz-Kozlowska, 2014), 

hepatoprotetora, analgésica, cardiotônica, sedativa, bactericida, fungicida, 

antiviral, analgésica e antitumoral (Vechia et al., 2009). 

 O ácido betulínico (AB) é um triterpeno pentaciclico encontrado em 

quantidades consideráveis na árvore de vidoeiro Betula spp., Betulaceae (Cole 

et al., 1991), O AB demonstrou-se promissor ao apresentar atividades 

anticancerígena (Fulda, 2009), anti-inflamatória (Potze et al., 2014), antiviral, 

antibacteriana, antimalárica, antitumoral (Hsu et al., 2015), hepatoprotetora, 
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imunomoduladotória e antidepressiva (Csuk et al., 2006). Adicionalmente, 

apresentou atividade antiproliferativa frente a diversas linhagens de células 

tumorais neuroectodérmicas primitivas (neuroblastoma, meduloblastoma, 

glioblastoma e tumor de Ewing), bem como tumores malignos de cólon, pulmão, 

cabeça e pescoço, mama, hepático renal, próstata, ovários, leucemia e meloma 

humano (Pisha et al., 1995; Schmidt et al., 1997; Fulda et al., 1999; Zuco et al., 

2002; Rzeski et al., 2006; Fulda, 2009; Zeng et al., 2018). O AB também 

mostrouausência de citotoxicidade em células normais humanas tais como 

fibroblastos, melanócitos, células neurais e linfócitos de sangue periférico (Selzer 

et al., 2000; Medina-O’Donnell et al., 2018). 

 Em face da grande quantidade de atividades biológicas já comprovadas, 

torna-se relevante avaliar o potencial quimiopreventivo do AB em camundongos 

Swiss. 

 

3 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência do AB sobre a 

genotoxicidade induzida pelo mutágeno doxorrubicina (DXR) em camundongos 

Swiss (Mus musculus). 

 

4 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 No experimento de antigenotoxicidade foram usados camundongos Swiss 

(Mus Musculus) machos com aproximadamente 30 g de massa corpóreo (m.c.). 

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

São Paulo. Os animais foram mantidos em microisoladores no Biotério da 

Universidade de Franca, sob condições controladas de temperatura (23 ± 2º C), 

umidade (50 ± 10%), 12 horas de ciclo claro-escuro, com acesso ad libitum à 

ração e água. Os protocolos experimentais utilizados no presente trabalho foram 

submetidos ao Comitê de Ética em uso de Animais da Universidade de Franca. 

(Protocolo número: 4329040418). 
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4.2.1 Teste do Micronúcleo  

 

Para os experimentos de antigenotoxicidade, os animais foram divididos 

em 8 grupos de tratamento, sendo que cada grupo foi composto por cinco 

animais.O mutágeno foi administrado via intraperitoneal por dois dias 

consecutivos, no intervalo de 24 horas, na dosede 10 mg/kg m.c., sendo 

administrado 0,3 mL/animal. Os grupos de tratamento foram:  

1- Controle Negativo (água) 

2- DMSO 1% 

3- AB 1 mg/kg p.c. 

4- DXR 

5- DMSO + DXR 

6- AB 0,25 + DXR 

7- AB 0,50 + DXR 

8- AB 1+ DXR 

A coleta de material biológico, confecção das lâminas de esfregaço 

sanguíneo e a eutanásia dos animais foram realizados 48h após o último 

tratamento. A eutanásia foi conduzida através da administração via 

intraperitoneal de dose única de tiopental sódico (Thiopentax 1,0 g; 840 mg/kg 

p.c.). As lâminas de esfregaço foram fixadas em metanol absoluto por 10 minutos 

e coradas com solução de Giemsa (Giemsa/tampão fosfato pH 7,0, na proporção 

1:10) durante 20 minutos. As lâminas foram analisadas em microscopia de 

campo claro.  

Para obtenção dos eritrócitos em sangue periférico foi utilizada a técnica 

de MacGregor et al. (1980). A fim de se verificar as frequências de eritrócitos 

imaturos micronucleados (EPCMN), foram analisados em microscópio de campo 

claro 5000 eritrócitos policromáticos (EPC) por animal. A citotoxicidade dos 

tratamentos também foi avaliada a partir da razão de EPC sobre o total de 

eritrócitos (EPC/PCE+NCE [eritrócitos normocromáticos]), onde foram 

analisados 2000 eritrócitos por animal (OECD 474, 2016). As mesmas lâminas 

empregadas no teste do micronúcleo foram utilizadas para avaliação da 

citotoxicidade. 

 

5 RESULTADOS 
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 O AB foi avaliado quanto a sua capacidade antigenotoxica, in vivo, frente 

ao mutagêno DXR. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1. Os 

resultados demonstraram que o AB reduziu a frequência de eritrócitos 

policromáticos binucleados nas doses de 0,25 0,50 e 1,0 mg/kg m.c., quando 

comparados com o controle negativo. Não foram observadas diferenças 

significativas nas razões de EPC/eritorócitos totais entre os diferentes grupos de 

tratamentos, revelando ausência de citotoxicidade.  

 

 

Tabela 1 - Frequências médias e desvio-padrão de EPCMNs e razão de 
EPC/ENC+EPC obtidas em células de sangue periférico de camundongos 

Swiss tratados com diferentes doses de AB e/ou DXR e seus respectivos 
controles. 

Tratamentos  
(mg/kg m.c.) 

EPCMNsa EPC/ENC+EPCb 

Média ± DP Média ± DP 

Controle 13,20±3,56 0,03±0,00 
DMSO 15,40±4,83 0,03±0,01 
AB 1 24,80±7,46 0,03±0,01 
DXR 96,60±19,83c 0,02±0,01 
DMSO+DXR 91,80±13,61c 0,02±,0,01 
AB 0,25+DXR 55,80±10,64cd 0,02±,0,01 
AB 0,50+DXR 28,80±6,14d 0,04±0,01 
AB 1+DXR 41,40±6,47cd 0,02±0,01 

DXR: Doxorrubicina (10 mg/kg m.c.); DMSO: Dimetilsulfóxido; AB: Ácido betulínico; EPC: 
Eritrócitos Policromáticos; ENC: Eritrócitos Normocromáticos; MN: Micronúcleo. aAnálise de 
5000 eritrócitos policromáticos por animal. bAnálise de 2000 eritrócitos totais por animal. 
cSignificativamente diferente do grupo controle negativo (P<0,05). dSignificativamente 
diferente do grupo DXR (P<0,05). 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

nas condições experimentais utilizadas, o AB apresentou atividade 

antigenotoxica sobre os danos induzidos pelo mutágeno DXR. Novos 

experimentos devem ser realizados para melhor entendimento dos mecanismos 

de ação envolvidos na quimioprevenção do AB. 
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