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As doenças infecciosas constituem um grande problema de saúde
pública e contribuem para o aumento da morbidade e mortalidade no
mundo. A natureza tem sido pródiga em fornecer substâncias com
potencial para o tratamento de infecções, com perspectivas para
encontrar novos e efetivos agentes anti-infecciosos. Embora o Brasil
tenha a maior biodiversidade do mundo e que diversos estudos
farmacológicos com produtos naturais vêm sendo realizados, faltam
pesquisas de avaliação de toxicidade. A presente pesquisa avaliou a
ação antibacteriana e mutagênica do extrato metanólico bruto (EMB) e
frações acetato de etila (AE), diclorometano (DCM) e hexano (HE)
das partes aéreas de Solanum capsicoides. Neste sentido, foram
empregados os métodos de bioautografia, diluição em ágar e difusão
em placa de sílica como ensaios de avaliação antibacteriana. As
análises toxicológicas ocorreram por meio do ensaio de
mutagenicidade in vitro em Saccharomyces cerevisiae e ensaio de
micronúcleo. Os experimentos de investigação antibacteriana
possibilitaram verificar atividade entre 2,5 e 5 mg/mL do extrato e
frações contra bactérias Gram-positivas Staphylococcus aureus e
Bacillus subtilis, porém não foram ativos para os representantes Gramnegativos. A substância cilistol A revelou halo de inibição contra S.
aureus em ensaio bioautográfico. O experimento alternativo de difusão
permitiu estimar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) em uma

cromatoplaca. A pesquisa de mutagenicidade in vitro revelou indução
de citotoxicidade do EMB e fração AE contra células de S. cerevisiae
a partir de 2,5 mg/mL. O EMB e frações não induziram a mutações
gênicas na levedura até a máxima concentração testada (20 mg/mL). O
EMB não apresentou mutagenicidade in vivo pelo ensaio de
micronúcleo em células da medula óssea de camundongos até a
máxima concentração testada (2000 mg/kg), indicando que o mesmo
não induz a mutações que ocasionam quebra de cromossomos. Os
resultados mostram que a espécie S. capsicoides é uma promissora
fonte de agentes antibacterianos que não apresentou potencial de
indução de mutagenicidade no teste utilizado no estudo.
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Infectious diseases are a major public health problem and contribute to
increased morbidity and mortality worldwide. Nature has been
prodigal in providing substances with potential to treat infections, with
prospects of finding new and effective anti-infective agents. Although
Brazil has the greatest biodiversity in the world, and various
pharmacological studies have been conducted with natural products,
research on toxicity evaluation is still lacking. This study evaluated the
antibacterial and mutagenic effect of crude methanolic extract (ME)
and ethyl acetate (EtOAc), dichloromethane (DMC) and hexane
fractions from aerial parts of Solanum capsicoides. Bioautography,
agar dilution and diffusion on silica plate were used as antibacterial
evaluation assays. The toxic potential was performed using the yeast
Saccharomyces cerevisiae (haploid wild-type) and the micronucleus
test. It was verified that the extract and fractions were active against
Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis (at
between 2.5 and 5 mg/mL), but were not active for the Gram-negative
representatives. The isolated compound, cilistol A, revealed an
inhibition zone against S. aureus in the bioautographic test. The
alternative diffusion experiment enabled us to estimate the Minimum
Inhibitory Concentration (MIC) in a chromate plate. The extract and
EtOAc fraction reduced cell viability in the yeast cells. The extract and
fractions did not induce gene mutations in the yeast until the maximum

concentration tested (20 mg/mL). The extract did not show in vivo
mutagenicity by the micronucleus test in mouse bone marrow cells
until the maximum concentration tested (2000 mg/kg), indicating that
it does not induce mutations that cause chromosome breakage. The
results show that S. capsicoides is a promising source of antibacterial
agents, as it did not present mutagenicity induction potential in the test
used in the study.
Key words: Antimicrobial. Cytotoxicity. Mutagenicity. Micronucleus.
Solanum.
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1 INTRODUÇÃO
As plantas medicinais são importantes fontes de novos medicamentos.
Muitos países as utilizam como recurso terapêutico para o tratamento das
mais inúmeras patologias. Os motivos são muitos, incluindo o fácil acesso,
baixo custo, a ausência ou o mínimo de efeitos adversos, o modismo, a
crença (errônea) de que tudo que é natural é benéfico, a eficácia
demonstrada em estudos pré-clínicos e clínicos e a difusão destas
informações pelos mais variados meios (CECHINEL FILHO, 2015).
O Brasil hospeda a maior biodiversidade do mundo, o que justifica o
grande interesse na busca de medicamentos à base de vegetais para o
tratamento de doenças. Embora os estudos com produtos naturais
desvendem inúmeras atividades biológicas, ainda faltam pesquisas de
toxicidade, principalmente com substâncias ou compostos isolados
(DUTRA et al., 2016). Além disso, os produtos naturais continuam
desempenhando um papel relevante no processo de descoberta e
desenvolvimento de novos fármacos. Nos últimos 30 anos, as indústrias
farmacêuticas investiram seus esforços na pesquisa de novos medicamentos,
com destaque para o tratamento de câncer e doenças infecciosas
(NEWMAN; CRAGG, 2016).
As infecções humanas constituem um problema mundial em razão da
resistência dos agentes etiológicos. A resistência antimicrobiana ocorre
naturalmente ao longo do tempo, geralmente por meio de mudanças
genéticas. No entanto, o mau e excessivo uso de antimicrobianos está
acelerando esse processo. Desta forma, os micro-organismos resistentes,
que são encontrados em pessoas, animais, alimentos e no meio ambiente,
podem se disseminar e ameaçar a capacidade de tratamento de enfermidades
infecciosas (WHO, 2018a).
Nesse contexto, a investigação de produtos de origem natural que
atuem como agentes antimicrobianos tem sido incentivada desde 1977 pela
Organização Mundial da Saúde (BELLA CRUZ et al., 2010). A natureza
tem sido pródiga em fornecer substâncias com potencial para o tratamento
de infecções, gerando reais perspectivas para novos e efetivos agentes antiinfecciosos (MALHEIROS et al., 2010).
A família Solanaceae, pertencente à flora brasileira, apresenta diversas
espécies de interesse econômico, utilizadas na alimentação, como
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ornamentais ou em função de suas propriedades medicinais (SOUZA;
LORENZI, 2012).
A espécie Solanum capsicoides apresenta diversas atividades
biológicas como: antifúngica (CAMACHO, 2006), citotóxica (SILVA et al.,
2007), antiparasitária (CAMACHO, 2006; CECHINEL FILHO et al.,
2013), anti-hipertensiva, diurética (SIMÕES et al., 2016), antidepressiva e
antiproliferativa (PETREANU, 2017).
Levando em consideração que o Brasil detém diversas espécies de
plantas que possam induzir atividade contra micro-organismos e para
garantir a segurança e eficácia desses produtos naturais, o presente trabalho
se propôs a avaliar a atividade antibacteriana e determinar o perfil de
mutagenicidade in vitro e in vivo das partes aéreas de S. capsicoides.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar a atividade antibacteriana e determinar a mutagenicidade in
vitro e in vivo do extrato metanólico bruto, frações e substâncias obtidas das
partes aéreas de Solanum capsicoides.
2.2 Objetivos Específicos
Avaliar a atividade antibacteriana do extrato e frações por meio dos
métodos de bioautografia, diluição em ágar e difusão em placa de sílica;
Avaliar a mutagenicidade in vitro do extrato e frações empregando a
linhagem leveduriforme Saccharomyces cerevisiae XV185-14c;
Avaliar a mutagenicidade in vivo do extrato em eritrócitos de medula
de camundongos pelo teste de micronúcleo.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Doenças infecciosas
Muitos pesquisadores contribuíram para o atual conhecimento da
microbiologia. Anton van Leeuwenhoek e Robert Hooke foram os primeiros
a descrever os micro-organismos. Louis Pasteur criou experimentos
provando que organismos não surgem espontaneamente a partir de matéria
inanimada e contribuiu com vários aportes, um deles o processo de
pasteurização. Robert Koch desenvolveu os postulados de Koch para provar
que determinado micro-organismo é a causa de uma doença infecciosa
específica. Ademais, os cientistas Martinus Beijerinck e Sergei
Winogradsky exploraram o ambiente em busca de micro-organismos
capazes de realizar processos industriais importantes, como biodegradação
de substâncias específicas (ENGELKIRK; DUBAN-ENGELKIRK, 2012;
MADIGAN et al., 2016).
Os micro-organismos podem ser encontrados em todos os lugares: ar,
água e solo. Não obstante, raramente invadem, multiplicam-se e produzem
infecção em humanos. E mesmo quando o fazem, é algumas vezes tão
discreta que não produzem sintomas. De fato, a maioria não acarreta danos,
sendo, em vez disso, benéficos, e em muitos casos até mesmo essenciais ao
bem-estar humano e ao funcionamento do planeta (MADIGAN et al., 2016;
TORTORA; FUNKE; CASE, 2017).
Uma infecção é caracterizada pela presença de um micro-organismo
em um hospedeiro, com alguma resposta detectável por parte do hospedeiro,
clínica ou sorológica (MARTIN, 2015). Em todas as enfermidades
infecciosas ocorrem os seguintes eventos: o confronto (o agente encontra o
hospedeiro); a entrada (o agente penetra no hospedeiro); a disseminação (o
agente se propaga a partir do local de entrada); multiplicação (o agente se
multiplica no hospedeiro); a lesão (o agente, a resposta do hospedeiro ou
ambos causam danos tecidual) e por fim, o resultado (caracterizado pela
vitória do agente ou do hospedeiro ou ambos aprendem a coexistir)
(SCHAECHTER; EISENSTEIN, 2002).
Medir a quantidade de indivíduos que morrem a cada ano, bem como o
motivo, é um dos meios mais importantes para se avaliar a eficácia do
sistema de saúde de um país. As doenças infecciosas continuam a ser uma
das principais causadoras de mortalidade. Em 2016, por exemplo,
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ocorreram 5,7 milhões de mortes, incluindo infecções respiratórias do trato
inferior, diarreias e tuberculoses (WHO, 2018b).
3.2 Bactérias
As bactérias são organismos procariotos simples, unicelulares,
portanto, sem envoltório nuclear, que se dividem por fissão binária.
Possuem parede celular composta por um polissacarídeo complexo
(peptidoglicano) e são quimio-heterotróficos, utilizando moléculas
orgânicas complexas como suas fontes de carbono e energia (TORTORA;
FUNKE; CASE, 2017).
Quanto à morfologia bacteriana, são classificadas quanto a forma e
arranjo. Podem exibir formas esféricas (cocos), cilíndricas (bacilos) e
espiraladas. Os cocos podem ser isolados, em pares (diplococos), cadeias
(estreptococos) e cachos (estafilococos). Os bacilos se apresentam isolados,
em pares (diplobacilos) e cadeias (estreptobacilos). As bactérias espiraladas
podem ter um ou mais espirais; quando possuem o corpo rígido e são como
vírgulas, são chamadas de vibriões; e espirilos quando apresentam a forma
de saca-rolhas. Há também os organismos espiralados de corpo flexível,
designados como espiroquetas (ALTERTHUM, 2008).
Uma vez que os micro-organismos são transparentes, é frequente o uso
de corantes para melhor visualização da forma e do tipo de arranjo. Um dos
métodos de coloração mais empregados é o de Gram, desenvolvido em
1884 pelo pesquisador Hans Christian Joachim Gram. Tal procedimento
permitiu diferenciar as bactérias em dois grandes grupos: Gram-positivas e
Gram-negativas. De forma sucinta, a coloração de Gram depende da
capacidade de algumas bactérias (Gram-positivas) em reter o complexo
cristal violeta-iodo após um tratamento rápido com álcool. As Gramnegativas não retêm o corante, e é possível aplicar, posteriormente, uma
contracoloração com um outro corante, normalmente vermelho
(ALTERTHUM, 2008; SCHAECHTER, 2002).
As bactérias Gram-positivas possuem uma parede celular (espessa
camada de peptidoglicano) incorporada a membrana plasmática constituída
de proteínas de superfície, ácidos teicoicos e ácidos lipoteicoicos. Já nas
Gram-negativas, a parede celular (fina camada de peptidoglicano) se
encontra no espaço periplasmático, envolto por uma membrana externa
integrada de porinas, proteínas receptoras, lipoproteínas, lipopolissacarídeo
(LPS), lipídeo A e antígeno O (ALTERTHUM, 2008; MORSE;
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MEITZNER, 2014; QUEIROZ; CASTRO, 2005). Estas são mais
complexas, tanto estruturalmente quanto quimicamente (ALTERTHUM,
2008; MURRAY et al., 2000).
Entre as principais estruturas das células bacterianas (Figura 1) incluise: parede celular, membrana citoplasmática, nucleoide, citoplasma,
plasmídeo e ribossomos (ENGELKIRK; DUBAN-ENGELKIRK, 2012;
LEVINSON, 2010; MORSE; MEITZNER, 2014; MURRAY et al., 2000;
SCHAECHTER, 2002). Cabe lembrar que células de plantas e a maioria
dos micro-organismos possuem parede celular, enquanto as células animais,
com raras exceções, não possuem. Células humanas não tem parede celular
(MADIGAN et al., 2016).
Figura 1. Representação das principais estruturas de célula microbiana e eucariota.

Fonte: Adaptado de Madigan et al., 2016.
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3.3 Agentes antimicrobianos
Um dos grandes avanços da ciência foi a descoberta da penicilina por
Alexander Fleming em 1928. O episódio se tornou marco do uso medicinal
de produtos naturais microbianos e revolucionou a medicina no tratamento
das infecções bacterianas. Desde então, houve intensa busca por diferentes
fungos e bactérias do ambiente capazes de produzir antibióticos. As
principais classes de antibióticos surgiram entre as décadas de 1930 e 1960
(LOPES; GUIMARÃES; PUPO, 2011).
Os fármacos conhecidos hoje e usados no tratamento de doenças
infecciosas são agentes antibióticos, análogos dos antibióticos ou
quimioterápicos. Antibióticos são substâncias anti-infecciosas, de origem
natural, produzidas metabolicamente por micro-organismos. Os agentes
análogos dos antibióticos são produzidos por vegetais ou animais. Já os
quimioterápicos são substâncias antimicrobianas sintéticas e semissintéticas
(SOUZA et al., 2003).
3.3.1 Antibacterianos
Para que o antibacteriano exerça sua atividade, primeiramente deverá
atingir concentração ideal no local da infecção; ser capaz de atravessar, de
forma passiva ou ativa, a parede celular; apresentar afinidade pelo sítio de
ligação no interior da bactéria e permanecer tempo suficiente para exercer
seu efeito inibitório (ANVISA, 2007a).
Os agentes antibacterianos não devem interferir com as funções
essenciais do hospedeiro, e devem ter como alvo determinadas funções
essenciais da bactéria, tais como inibição da: síntese da parede celular,
síntese proteica, síntese de ácidos nucleicos, função da membrana
plasmática e síntese de metabólitos essenciais (TORTORA; FUNKE;
CASE, 2017).
Os inibidores da síntese da parede celular têm sido considerados
seguros e amplamente utilizados, dado que atuam exclusivamente em
estruturas bacterianas. Substâncias que atuam por esse mecanismo
interferem na produção e transporte do polímero peptidoglicano,
componente da parede celular. Por consequência, durante o processo de
divisão ou crescimento celular, novas células bacterianas são geradas com
lacunas na parede e, em virtude da pressão interna microbiana, a membrana
plasmática é deslocada para fora da célula. Sendo assim, os recém-gerados
micro-organismos, delimitados unicamente por uma membrana frágil,
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assumem as estruturas de esferoplastos (Gram-negativas) ou protoplastos
(Gram-positivas), estando suscetíveis a lise celular (CARROLL, 2014a;
NEU; GOOTZ, 1996). Todos os fármacos betalactâmicos são inibidores
seletivos da síntese da parede celular bacteriana (CARROLL, 2014a).
Os inibidores da síntese proteica interferem nas etapas da síntese
proteica, alterando a conformação da porção 30S ou 50S do ribossomo
procariótico 70S. Alguns exemplos estão o cloranfenicol, eritromicina,
estreptomicina e as tetraciclinas (TORTORA; FUNKE; CASE, 2017).
Os inibidores da síntese de ácidos nucleicos são agentes interferem nos
processos de replicação e transcrição do DNA dos micro-organismos.
Alguns fármacos com essa atividade apresentam utilidade extremamente
limitada, pois também agem no metabolismo do DNA e do RNA de
mamíferos. Entre os exemplos estão as quinolonas e rifampicinas
(TORTORA; FUNKE; CASE, 2017).
Os inibidores das funções da membrana celular são divididos em dois
tipos: agentes hidrofóbicos e ionóforos. Os agentes hidrofóbicos agem
produzindo desorganização da estrutura da membrana, interagindo com a
molécula de polissacarídeo da membrana externa das bactérias Gramnegativas, retirando cálcio e magnésio, necessários para a estabilidade da
molécula (ex.: polimixinas) (ANVISA, 2007a; CARROLL, 2014a). Já os
agentes ionóforos produzem alterações na permeabilidade da membrana,
por modificações na distribuição de íons ou nos sistemas ativos de
permeação (ex.: gramicidina A e daptomicina) (ARCHER; POLK, 2015;
CARROLL, 2014a). Por atuarem em estruturas comuns a todas as células,
todos estes agentes são igualmente tóxicos para o parasita e hospedeiro,
sendo empregados clinicamente em escala limitada (SOUZA et al., 2003).
Os inibidores da síntese de metabólitos essenciais podem estar
relacionados, por exemplo, à uma atividade enzimática em particular de um
micro-organismo que pode ser inibida competitivamente por uma substância
(antimetabólito) que se assemelha intimamente ao substrato normal da
enzima. Um exemplo é a relação entre o antimetabólito sulfanilamida e o
ácido paraminobenzoico (PABA). Em muitos micro-organismos, o PABA é
o substrato para uma reação enzimática que leva à síntese de ácido fólico,
vitamina que atua como coenzima para a síntese de bases purínicas e
pirimidínicas de ácidos nucleicos e de muitos aminoácidos (TORTORA;
FUNKE; CASE, 2017).
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3.4 Resistência microbiana
Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da resistência
bacteriana aos antimicrobianos. Embora exista uma grande quantidade de
agentes antimicrobianos no mercado e estes possuem mecanismos de ação
parecidos (SOUZA et al., 2003), um dos fatores de risco mais importante é
a exposição repetida a concentrações de antimicrobianos abaixo do
adequado. Isso ocorre, pois, concentrações subletais de um antimicrobiano
exercem pressão seletiva sobre a população de bactérias, sem eliminá-las.
Portanto, cepas mutantes que possuem certo grau de resistência à droga são
favorecidas e tendem a dominar a população (ANVISA, 2007a).
A resistência microbiana é uma consequência natural e inevitável
quando se utiliza antimicrobianos. A exposição a esses medicamentos
seleciona bactérias resistentes e resulta em desvantagem ecológica de
bactérias suscetíveis (GUARDABASSI; KRUSE, 2010).
A resistência bacteriana pode ser classificada como intrínseca (natural)
ou adquirida. A resistência intrínseca é aquela que faz parte das
características naturais e fenotípicas do micro-organismo. Faz parte da
herança genética e é o tipo mais comumente encontrado. Esse tipo de
resistência teoricamente não apresenta risco à terapia, pois é previsível,
bastando-se conhecer o agente etiológico da infecção e os mecanismos de
ação dos fármacos disponíveis clinicamente (GROPPO; FIOL; ANDRADE,
2014).
Já a resistência adquirida pode estar associada a: mutações ou
transferência de material genético (transformação, transdução, conjugação e
transposição). As mutações são eventos espontâneos que envolvem
mudanças nas sequências de DNA cromossômico pela presença ou ausência
de antibióticos, sendo que o único papel que cabe ao antimicrobiano é
selecionar mutantes, favorecendo seu crescimento por atuação nas células
normais. As células mutantes não têm qualquer vantagem biológica sobre as
normais; ao contrário, morrem a qualquer alteração, seja de pH,
temperatura, osmolaridade, etc. Sendo assim, mutação não é sinônimo de
um micro-organismo mais resistente (GROPPO; FIOL; ANDRADE, 2014).
A resistência por meio de transferência de material genético pode
ocorrer por transformação (uma bactéria capta DNA de outra no meio
ambiente e o incorpora ao seu), transdução (incorporação do DNA
bacteriano pela infecção com um bacteriófago), conjugação (transmissão
por contato físico entre as bactérias) e transposição (elementos de
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transposição são sequências de DNA que podem saltar de um sítio em uma
molécula de DNA para outra em uma célula) (GROPPO; FIOL;
ANDRADE, 2014).
Há vários mecanismos pelos quais os micro-organismos podem se
tornar resistentes às drogas, após a interpretação do material genético
próprio ou incorporado de outra bactéria (GROPPO; FIOL; ANDRADE,
2014). Entre os principais estão: alteração da permeabilidade da membrana
celular; alteração do local de ação; bomba de efluxo e o mecanismo
enzimático que altera a estrutura química do antibiótico (ANVISA, 2007b).
O Quadro 1 apresenta os principais mecanismos pelos quais as bactérias se
tornam resistentes aos agentes antimicrobianos.
Quadro 1. Mecanismos pelos quais as bactérias se tornam resistentes aos agentes
antimicrobianos.
Mecanismo
Efeito
Mutação cromossômica que causa
O fármaco não pode se ligar à célula
alteração na estrutura do local de
bacteriana
ligação do fármaco
Mutação cromossômica que causa
O fármaco não pode passar através da
alteração na permeabilidade da
membrana celular e consequentemente
membrana celular
não consegue penetrar na célula
Aquisição (por transformação,
transdução ou conjugação) de um gene O fármaco é destruído ou inativado
que permite à bactéria produzir uma
pela enzima
enzima que destrói ou inativa o
fármaco
Aquisição (por transformação,
O fármaco é bombeado para fora da
transdução ou conjugação) de um gene célula antes que ele possa danificar ou
que permite à bactéria produzir uma
matar a célula
bomba de multifármaco resistência
Fonte: Engelkirk; Duben-Engelkirk, 2012.

Os micro-organismos vêm desenvolvendo resistência tão rapidamente
resultando em uma preocupação generalizada associada a possibilidade da
ciência estar perdendo a guerra contra os patógenos. Para vencer a guerra
contra a resistência aos fármacos, tornam-se necessários mais prudência na
utilização dos fármacos e descoberta de novos agentes anti-infecciosos
(ENGELKIRK; DUBEN-ENGELKIRK, 2012).
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3.5 Métodos de avaliação de atividade antimicrobiana in vitro
Os ensaios de atividade antimicrobiana referem-se às diferentes
técnicas ou métodos laboratoriais in vitro utilizados para determinar o
potencial antimicrobiano de um determinado agente (SOUZA et al., 2003).
Os métodos de triagem atualmente disponíveis para detectar atividade
antibacteriana de produtos naturais se enquadram dentro de 3 grupos,
métodos de difusão, métodos bioautográficos e métodos de diluição. Em
geral, os ensaios de difusão e bioautográficos são qualitativos, pois apenas
revelam se existe ou não atividade antimicrobiana. Os métodos de diluição
são considerados quantitativos. Todos esses experimentos possuem
sensibilidade diferente e adaptações de cada um deles são utilizadas. Para
facilitar a interpretação dos resultados é importante que as adaptações sejam
padronizadas (VALGAS, 2002).
A correta seleção de bioensaios é um importante passo no estudo da
atividade biológica de produtos naturais e estes testes devem ser simples,
sensíveis e reprodutíveis. Para avaliação de atividade antimicrobiana, os
métodos mais utilizados e recomendados são difusão em ágar, para triagem
da atividade, e microdiluição, para determinação da Concentração Inibitória
Mínima (CIM), menor concentração capaz de inibir o crescimento de um
micro-organismo (AMPARO et al., 2018).
3.5.1 Método de difusão em ágar
Nesta metodologia, a substância em pesquisa é colocada num
reservatório (disco, cavidade ou cilindro), em contato com um meio de
cultura sólido, inoculado com um determinado micro-organismo. Após o
tempo de incubação, mede-se o diâmetro ou o halo de inibição – zona clara
onde não houve crescimento microbiano – ao redor da substância. A
informação obtida é qualitativa, útil para estabelecer a sensibilidade do
micro-organismo, mas não para determinar uma comparação da potência
antimicrobiana do que se está investigando (SOUZA et al., 2003).
Contudo, embora ainda seja utilizado, tem sido substituído por outros
estudos, pois não fornece bons resultados para amostras pouco solúveis em
água. Por isso, para que se obtenha resultados confiáveis nos ensaios, devese levar em consideração as características físico-químicas da amostra em
teste (BELLA CRUZ et al., 2010).
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3.5.2 Métodos bioautográficos
A bioautografia é um método útil para a localização de compostos com
ação antimicrobiana em um cromatograma de um extrato ou fração
complexa de produtos naturais, permitindo o isolamento “biodirecionado”
de constituintes ativos (RAHALISON et al., 1991; SOUZA et al., 2003).
Esse método é acoplado a técnicas cromatográficas (Cromatografia em
Camada Delgada – CCD) e pode ser realizado de forma direta, indireta ou
por imersão. A bioautografia direta envolve aplicação da suspensão
microbiana diretamente sobre a superfície da placa cromatográfica. Na
forma indireta, o cromatograma desenvolvido é colocado sobre a superfície
de um ágar pré-inoculado por um período específico para permitir a difusão
(AMPARO et al., 2018; KENNY; LUCEY; FUREY, 2015).
Na análise por imersão, a placa cromatográfica, na qual foi eluída a
amostra, é imersa por um meio de cultura sólido fundido inoculado. Durante
a incubação da cromatoplaca, os compostos ativos deverão ultrapassar o
meio por difusão formando halos de inibição de crescimento microbiano
(AMPARO et al., 2018; KENNY; LUCEY; FUREY, 2015; RAHALISON
et al., 1991; SOUZA et al., 2003).
3.5.3 Métodos de diluição
Neste método, uma quantidade fixa de amostra a ser testada é
dissolvida num meio sólido (ágar) ou líquido (caldo) conveniente.
Usualmente, utiliza-se diluições da amostra original, a cada uma das quais
se inocula o micro-organismo que se deseja testar. Através dessa
metodologia, é possível se determinar a CIM (SOUZA et al., 2003).
O método de diluição em meio sólido (ágar) é particularmente
interessante para se determinar a potência relativa de produtos naturais e
estabelecer seu espectro de ação contra diferentes cepas microbianas. A
metodologia é empregada tanto para amostras com características polares
como não polares, permitindo a investigação de todos os tipos de extratos e
frações, ainda que estes possuem composição complexa (BELLA CRUZ et
al., 2010). Embora seja um método quantitativo e de alta reprodutibilidade,
demanda um excessivo trabalho na sua realização, além de gerar alto custo
e consumo de material (MACHADO; GALES, 2008).
Já o método de diluição em líquido (caldo) é a melhor forma de se
estabelecer a potência de uma substância pura, desde que a mesma seja
hidrossolúvel (BELLA CRUZ et al., 2010). Além de ser o método mais
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sensível para a determinação da CIM, possui vantagens como
reprodutibilidade, pequena quantidade de amostra, meio de cultura e
reagente requerido e possibilidade de teste simultâneo de um grande número
de amostras (AMPARO et al., 2018; BONA et al., 2014).
Assim como não existe uma padronização de métodos de avaliação da
atividade antimicrobiana de produtos naturais (AMPARO et al., 2018),
também não há critérios específicos para a classificação da atividade
antimicrobiana de extratos e seus produtos de fracionamento.
Holetz e colaboradores (2002) quando estudaram extratos de plantas
medicinais empregaram os seguintes critérios para classificação de
atividade antimicrobiana: CIM entre 10 a 100 µg/mL, é considerado com
boa atividade; entre 100 e 500 µg/mL, como atividade moderada; entre 500
e 1000 µg/mL como fraca atividade, e quando a CIM for maior que 1000
µg/mL, esses produtos podem ser classificados como inativos.
O critério ainda é discutível, pois se baseia no fato de que a grande
maioria dos antimicrobianos de uso clínico disponíveis apresentam
atividade contra micro-organismos sensíveis em concentração de até 10
µg/mL, bem como, também, leva-se em consideração que extratos e frações
de produtos naturais geralmente possuem composição complexa e muitas
vezes os compostos ativos estão presentes em quantidades muito pequenas.
Portanto, a comparação de extratos e suas frações com compostos isolados
de produtos naturais ou obtidos por síntese, é praticamente inviável devido à
sua complexidade química. O mais apropriado é fazer comparações entre os
agentes antimicrobianos, levando-se em conta os respectivos pesos
moleculares, expressando os resultados em mili ou micromolar (BELLA
CRUZ et al., 2010).
Os critérios desenvolvidos por Holetz e colaboradores (2002) são úteis
na classificação de atividade antimicrobiana no que se refere ao
desenvolvimento de antimicrobianos a serem utilizados na terapia médica.
No entanto, infelizmente, muitos extratos e produtos fracionados são
“descartados” após investigações antimicrobianas por apresentarem CIM
superior a 1000 µg/mL. Certamente esses produtos não são adequados na
continuação de estudos para a construção de antimicrobianos de uso clínico,
todavia, outras vias podem e devem ser exploradas. Além de tudo, existem
poucos agentes anti-infeciosos derivado de plantas usados na clínica e todos
são antimaláricos (BRAZ FILHO, 2010).
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3.6 Micro-organismos
3.6.1 Bacillus subtilis
Entre as inúmeras espécies do gênero Bacillus, a maioria não provoca
doença e nem está bem caracterizada na microbiologia médica. O bacilo
Gram-positivo B. subtilis, além de ser um dos contaminantes mais comuns
em laboratório (TRABULSI; MARTINEZ, 2008), é um micro-organismo
saprofítico que prevalece no solo, na água, no ar e na vegetação
(CARROLL, 2014b). A bactéria tem sido utilizada como um modelo para o
estudo da forma celular bacteriana, crescimento e morfogênese. Além das
células de B. subtilis serem relativamente grandes e de fácil visualização
pela microscopia, a sua genética é bem compreendida, permitindo aos
pesquisadores a geração de vários mutantes (MADIGAN et al., 2016).
3.6.2 Staphylococcus aureus
O S. aureus é um dos micro-organismos patogênicos mais importantes,
já que atua como agente de uma ampla gama de infecções, variando desde
aquelas localizadas, geralmente superficiais, até algumas disseminadas, com
elevada gravidade. Em geral, as doenças causadas por essa bactéria podem
ser classificadas como somente superficiais, invasivas ou tóxicas, ou ainda
apresentar características mistas, tóxicas e invasivas (TEIXEIRA et al.,
2008a).
3.6.3 Staphylococcus epidermidis
S. epidermidis é a espécie que predomina na pele e nas mucosas de
indivíduos normais. A bactéria tem se tornado um importante agente de
infecções hospitalares. As principais doenças causadas pelo microorganismo estão associadas ao uso de dispositivos médicos implantados,
tais como cateteres e próteses. Incluem bacteremias/septicemias,
endocardites, meningites, osteomielites, artrites e várias outras (BUERIS et
al., 2008).
3.6.4 Staphylococcus saprophyticus
O S. saprophyticus pode ser considerado o estafilococo mais altamente
especializado em termos de patogenicidade, visto que está altamente
associado a infecções das vias urinárias, sobretudo cistite em mulheres
jovens (TALLY; BARG, 2002).
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3.6.5 Streptococcus agalactiae
S. agalactiae foi inicialmente isolado de leite bovino, em 1887, e
associado basicamente a etiologia da mastite bovina. Entretanto, somente a
partir da década de 1970 foi confirmada a atuação desse micro-organismo
como patógeno em seres humanos. Também denominado de estreptococo
do grupo B, foi demonstrado a emergência deste agente como causa de
bacteremias, pneumonias e meningites em crianças com idade inferior a 3
meses, assim como de infecções em adultos, homens ou mulheres
(parturientes ou não). Também estão inclusas infecções urinárias, em
mulheres não gravidas e homens com condições debilitantes ou com mais
de 60 anos de idade (TEIXEIRA; DUARTE; TRABULSI, 2008).
3.6.6 Streptococcus pyogenes
A espécie S. pyogenes é também conhecida como estreptococo do
grupo A. É a principal representante dos estreptococos β-hemolíticos e a
maioria das infecções causadas por esta bactéria tem início nas vias aéreas
superiores (faringe) ou na pele. Por exemplo, dentre as faringites
bacterianas, em torno de 90% são causadas pelo S. pyogenes (TEIXEIRA et
al., 2008b).
3.6.7 Escherichia coli
E. coli é um membro da microbiota intestinal normal. Em geral, não
causa doença e, no intestino, pode até contribuir para a função normal e
nutrição. A bactéria torna-se patogênica somente quando atinge tecidos fora
do trato intestinal ou outros locais com microbiota normal menos comum.
Os locais de infeção mais frequentes são o trato biliar, outras áreas da
cavidade abdominal e principalmente as vias urinárias (CARROLL, 2014c).
3.6.8 Pseudomonas aeruginosa
P. aeruginosa, o mais frequente bacilo Gram-negativo não
fermentador, é um dos micro-organismos mais ubiquitários, pois é
encontrado no solo, na água, nos vegetais, nos animais, nos alimentos e nos
mais diversos ambientes hospitalares. Raramente, causa infecção num
individuo imunocompetente, porém é um dos principais agentes de infecção
em pessoas com defesas imunológicas diminuídas, sendo um dos mais
importantes agentes de infecção hospitalar (LINCOPAN; TRABULSI,
2008).
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3.6.9 Salmonella Typhimurium
As salmonelas infectam o homem e praticamente todos os animais
domésticos e selvagens. Essas bactérias, quando estão presentes em
ambientes, água potável e alimentos, devem-se à contaminação por fezes de
indivíduos doentes ou portadores. O sorotipo de S. Typhimurium
(pertencente a subespécie de S. enterica I) causa gastroenterite ou
ocasionalmente septicemia no homem, diarreia letal em bovinos ou uma
doença sistêmica em camundongos geneticamente suscetíveis (FERREIRA;
CAMPOS, 2008).
3.7 Toxicidade
A toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das
interações entre compostos químicos e o organismo, estabelece margens de
segurança para que estes não causem reações adversas ao ser humano
(OGA, 2008).
A humanidade vem utilizando a natureza por milhares de anos para
suprir suas necessidades e as plantas tem sido a base na medicina tradicional
há muito tempo. Registros antes de Cristo já mostravam o uso de vegetais
como forma de medicamentos (CRAGG; NEWMAN, 2016; DUTRA et al.,
2016). O uso destes recursos tem aumentado consideravelmente, seja a
partir da medicina popular ou como fonte para pesquisa e produção de
novos agentes terapêuticos (SPONCHIADO et al., 2016).
As plantas medicinais e os fitoterápicos contêm substâncias bioativas
que podem ser benéficas ou nocivas à saúde humana, dependendo da dose
empregada. Sendo assim, tornam-se necessários estudos que comprovem
cientificamente a eficácia e segurança desses componentes (FENALTI et
al., 2016).
Um candidato a fármaco deve ter sua qualidade, eficácia e segurança
atestados previamente à sua aprovação pelas agências regulatórias. Além
das drogas vegetais (extratos e frações) serem de alta complexidade, esses
recursos apresentam algumas particularidades que podem afetar a sua
eficácia e segurança, como: contaminantes diversos (resíduos de metais
pesados, pesticidas e micotoxinas) e resíduos de solventes empregados na
extração da droga vegetal para obtenção dos derivados (BRAGA; RATES;
SIMÕES, 2017).
O guia elaborado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) intitulado “Guia para a condução de estudos não clínicos de
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toxicologia e segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de
medicamentos”, tem o intuito de padronizar a regulamentação
internacionalmente e racionalizar os estudos, evitando a utilização
desnecessária de animais sem comprometer a confiabilidade de informações
obtidas referentes à segurança da substância a ser testada (BRASIL, 2013).
O presente guia dispõe de: estudos de toxicidade de dose única
(aguda), toxicidade de doses repetidas, toxicidade reprodutiva,
genotoxicidade, tolerância local e carcinogenicidade além de estudos de
interesse na avaliação da segurança farmacológica e toxicocinética
(BRASIL, 2013).
Vários tipos diferentes de células e organismos são comumente usados
como modelos experimentais para estudar diversos aspectos da biologia
celular e molecular. Como, por exemplo: a bactéria E. coli; a levedura S.
cerevisiae; o fungo aquático Dictyostelium discoideum; o nematoide
Caenorhabditis elegans; a mosca Drosophila melanogaster e a planta
Arabidopsis thaliana (COOPER; HAUSMAN, 2007).
Muitos vertebrados também são utilizados como modelos
experimentais, tais como: o sapo Xenopus laevis e o pequeno peixe
“zebrafish”. Dentre os mamíferos, o camundongo é o mais adequado para
análises genéticas. A adequação do roedor como modelo para o estudo do
desenvolvimento humano é indicada não apenas pelas similaridades dos
genomas humanos e de camundongo, mas também pelo fato de que
mutações em genes resultam em defeitos semelhantes no desenvolvimento
de ambas as espécies (COOPER; HAUSMAN, 2007).
Levando em conta que algumas plantas utilizadas na medicina popular
são potencialmente genotóxicas (SPONCHIADO et al., 2016), o registro
para a obtenção de um novo medicamento exige também estudos de
genotoxicidade, que são testes in vitro e in vivo desenhados para detectar o
potencial das substâncias sob investigação de causar mutações gênicas e
alterações cromossômicas (BRASIL, 2013).
3.8 Genotoxicidade e mutagenicidade
Genotoxicidade se refere a qualquer efeito adverso sobre o DNA de
um organismo. Se o efeito adverso é transferido para a geração seguinte de
células (ou seja, é herdado), o efeito é chamado de mutagenicidade.
Contudo, a mutagenicidade não apresenta as mesmas consequências da
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carcinogenicidade ou a capacidade de formar tumores (ANUSAVICE;
SHEN; RAWLS, 2013).
A toxicologia genética estuda os efeitos de agentes químicos e físicos
sobre o material genético (DNA) e sobre os processos genéticos das células
vivas. Mutações gênicas, alterações cromossômicas (anormalidades
morfológicas) e aneuploidias (alteração numérica dos cromossomos) estão
todas envolvidas no desenvolvimento do câncer. Muitos agentes
mutagênicos e clastogênicos (agentes que causam quebras cromossômicas)
contribuem para o processo de carcinogênese como iniciadores; contudo,
mutágenos, agentes clastogênicos e aneugênicos também podem ocasionar
múltiplas alterações genéticas. Os ensaios de genotoxicidade servem para
identificar mutágenos com o objetivo de avaliar o perigo, caracterizar a
relação dose-resposta e os mecanismos mutagênicos (PRESTON;
HOFFMANN, 2012).
No decorrer da vida, o DNA sofre alterações denominadas mutações,
que podem ser causadas por erros durante a duplicação do DNA, na Fase S
do ciclo celular. A mutação é uma consequência do dano no DNA e este
pode ser o estágio inicial no processo pelo qual a maioria dos carcinógenos
químicos inicia a formação do tumor. A toxicidade genética não é uma
medida de carcinogenicidade, mas é usualmente usado como um indicador
para o câncer, posto que os testes de mutagenicidade medem um evento
inicial ou intermediário da tumorigênese, havendo alta associação entre
respostas positivas em testes de toxicidade genética e carcinogenicidade,
tanto em roedores como no homem (RIBEIRO; MARQUES, 2003).
Os chamados agentes mutagênicos que vão alterar a sequência das
bases no DNA, podem acelerar ou aumentar o aparecimento de mutações
que estão associadas ao desenvolvimento de neoplasias. Após passar por
várias divisões, uma célula poderá acumular mutações que, se em número
elevado, poderão determinar a perda do controle de sua divisão,
determinando, assim, o aparecimento do câncer (RIBEIRO; MARQUES,
2003).
De maneira geral, as mutações são divididas em duas categorias:
mutações cromossômicas e gênicas. As mutações cromossômicas são as que
produzem alterações no número (numéricas) ou na estrutura (estruturais)
dos cromossomos. Já as gênicas (também chamadas de mutações pontuais
ou de ponto) são consideradas pequenas alterações na sequência do DNA
confinadas em um único gene e são subdivididas em: mutação do tipo de
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deslocamento do quadro de leitura (frameshift mutation), mutação
silenciosa, mutação com sentido trocado (missense mutation) e mutação
sem sentido (nonsense mutation) (KLUG et al., 2010; PRESTON;
HOFFMANN, 2012).
As mutações do tipo de deslocamento do quadro de leitura (frameshift
mutation) são adições ou deleções de um ou alguns pares de bases em um
gene, mudando a fase de leitura do código em todos os códons que se
seguem ao sitio mutacional. São consideradas mutações silenciosas a
alteração em um códon, sem que resulte numa mudança de aminoácido
naquela posição (por causa da degeneração do código genético). As
mutações com sentido trocado (missense mutation) são representadas pela
substituição de um nucleotídeo em uma sequência de DNA resultando na
alteração do código em uma trinca de bases e substituição de um
aminoácido por outro no produto gênico. Mutações sem sentido (nonsense
mutation) também é a substituição de um nucleotídeo em uma sequência de
DNA resultando na alteração do código em uma trinca de bases, mas, por
consequência, altera-se um códon normal para um códon de terminação,
causando o término prematuro durante a tradução do mRNA (KLUG et al.,
2010; PRESTON; HOFFMANN, 2012).
3.8.1 Mutagenicidade in vitro
É bem documentado que mutações gênicas atuam em etapas do
processo de carcinogênese e que ensaios que detectam compostos
genotóxicos permitem identificar substâncias com risco potencial à saúde
humana. O teste de mutagenicidade com a bactéria Salmonella
Typhimurium, também conhecido como Salmonella/microssoma ou teste de
Ames, é a metodologia de triagem mais utilizada para detectar substâncias
carcinogênicas genotóxicas, sendo validado em larga escala por diversos
laboratórios (UMBUZEIRO; VARGAS, 2003).
No teste de Ames, cepas mutantes de Salmonella são utilizadas para
descobrir se uma determinada substância química é mutagênica. O ensaio
detecta mutações do tipo deslocamento do quadro de leitura (frameshift
mutation) por meio das linhagens TA97a, TA98, TA1537 e TA1538, assim
como mutações que causam substituição de pares de base (por exemplo
missense e nonsense mutation) por meio das linhagens TA100, TA102,
TA104 e TA1535 (UMBUZEIRO; VARGAS, 2003). O princípio do teste é
detectar mutações provocadas pela substância candidata que revertem as
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mutações presentes na linhagem bacteriana e restauram a capacidade
funcional da bactéria de sintetizar um aminoácido essencial (histidina)
(ANDRADE et al., 2016).
Se a substância química é mutagênica, ela pode ser também
carcinogênica e deve ser analisada utilizando-se cultura de células ou
animais de laboratório. Muitas substâncias que demonstraram ser
mutagênicas no teste de Ames mostraram-se também carcinogênicas em
animais de laboratório. As substâncias carcinogênicas para animais de
laboratório também podem ser carcinogênicas para o ser humano
(ENGELKIRK; DUBEN-ENGELKIRK, 2012).
Os ensaios microbianos in vitro têm se mostrado muito adequados na
triagem rotineira de produtos químicos e são considerados essenciais como
experimentos toxicológicos. Além das bactérias utilizadas no teste de Ames,
os fungos também são utilizados, principalmente quando os agentes
mutagênicos não são detectados pelos modelos bacterianos. O organismo
mais empregado é a levedura S. cerevisiae, sendo bastante adequada para o
estudo de mutações reversas (MALUF, 1994 apud LEIHS, 2005, p. 16).
3.8.1.1 Saccharomyces cerevisiae como modelo de estudo
A levedura S. cerevisiae é um organismo eucarioto amplamente
estudado e semelhante às células de mamíferos no que se refere às
macromoléculas, organelas e proteínas com homologia a proteínas
humanas, tornando-a uma ferramenta importante nas pesquisas sobre
mecanismos que respondem ao estresse oxidativo, reparo de DNA e
mutagênese (COSTA; MORADAS-FERREIRA, 2001; GASPARRI, 2005).
O genoma da levedura consiste em 12 milhões de pares de bases de
DNA e contém aproximadamente 6.000 genes. A célula da levedura
apresenta as características típicas das células eucarióticas: contém o núcleo
isolado pela membrana nuclear, seu DNA genômico é organizado em 16
cromossomos lineares e seu citoplasma contém um citoesqueleto e
organelas subcelulares (COOPER; HAUSMAN, 2007; GOFFEAU et al.,
1996).
As leveduras podem ser facilmente cultivadas em laboratório e podem
ser estudadas por muitas das técnicas de genética molecular. Apesar das
leveduras não se replicarem tão rapidamente quanto as bactérias, elas
dividem-se frequentemente a cada 2 horas e podem ser facilmente
cultivadas em colônias a partir de células isoladas. Sendo assim, as células
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eucarióticas mais simples, as leveduras, são modelos importantes para o
estudo de vários aspectos da biologia celular de eucariotos (COOPER;
HAUSMAN, 2007).
O eucarioto dispõe de um sistema endógeno de ativação metabólica
constituído por um complexo enzimático (citocromo P-450)
(LINDENMAYER; SMITH, 1964; MORITA; YANAGIHARA, 1985)
semelhante ao encontrado em mamíferos (ISHIDATE et al., 1969;
MORITA; YANAGIHARA, 1985). Nestes, a maior concentração de
citocromo P-450 ocorre no fígado. Essas enzimas tem a capacidade de
metabolizar compostos que não ocorrem naturalmente no corpo, podendo
resultar na ativação ou inativação de agentes químicos cancerígenos
(CALLEN; PHILPOT, 1977).
A mutação é um evento raro, portanto, a determinação da
mutagenicidade de um agente requer um grande número de células.
Mutações reversas são caracterizadas pela restauração de uma função
anteriormente abolida e são os experimentos mais empregados pois os
mutantes reversos podem ser identificados em um meio de cultura sem o
fator de crescimento exigido pelo mutante original. A desvantagem da
metodologia é que geralmente requer alterações genéticas específicas no
micro-organismo para o ensaio (ZIMMERMANN, 1975).
A levedura tornou-se popular em estudos de mutagênese
(ZIMMERMANN, 1975). Para que seja identificada a mutação reversa
(também conhecida como retromutação) é necessária à utilização de uma
linhagem com alterações genéticas adequadas, como por exemplo, a
linhagem haploide de S. cerevisiae XV185-14c, isolada por Von Borstel
(PARRY; PARRY, 1984 apud GASPARRI, 2005, p. 36). O genótipo da
cepa contém mutações específicas em genes que codificam a síntese dos
aminoácidos lisina, histidina e metionina. A cepa não consegue sintetizar os
respectivos aminoácidos necessários ao seu crescimento e, portanto, é dita
como auxotrófica. Assim, a levedura é incapaz de crescer na ausência total
destes em um meio de cultura, a menos que um candidato mutagênico (que
ocasione nonsense, missense ou frameshift mutation) resulte numa reversão
desse processo (mutação reversa), permitindo a síntese dos aminoácidos
pelas células, revertendo a auxotrofia para prototrofia. Em oposição aos
micro-organismos auxotróficos, os micro-organismos prototróficos, são
capazes de sintetizar todos os compostos necessários ao seu crescimento.
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A linhagem de S. cerevisiae permite a detecção de três tipos de
mutações reversas pontuais: reversões do alelo nonsense ocre lis1-1,
reversões do alelo missense his1-7 e reversões no lócus hom3-10. As
mutações do alelo nonsense ocre lis1-1 (alteração no códon UAA de
término de cadeia) são verificadas pelo crescimento da levedura em um
meio sem lisina. Consequentemente, as mutações do alelo missense his1-7
(códon alterado codifica um aminoácido diferente) são identificadas pelo
crescimento da levedura mutante num meio sem histidina (SNOW, 1978). E
por fim, as mutações do lócus hom3-10 (deslocamento do quadro de leitura
do DNA) são detectadas pelo crescimento da linhagem em um meio sem
metionina (HAWTHORNE; MORTIMER, 1963).
Os estudos de genotoxicidade com plantas têm crescido juntamente
com o aumento do uso terapêutico e com o interesse de comprovação da
eficácia das mesmas nas mais diversas finalidades farmacológicas. Isso
deve-se ao fato de muitas das plantas utilizadas por um grande número de
pessoas, apesar de possuírem propriedades farmacológicas, também podem
ocasionar alterações no material genético (VARANDA, 2006).
Os testes in vitro servem como prévia de um estudo toxicológico in
vivo, complementando e melhorando a sensibilidade e especificidade de
estudos com animais (BEDNARCZUK et al., 2010). Dentre os
experimentos que analisam mutações cromossômicas em mamíferos,
destaca-se um ensaio in vivo do dano em cromossoma em células
hematopoiéticas de roedores, conhecido como teste de micronúcleo
(BRASIL, 2013).
3.8.2 Mutagenicidade in vivo
3.8.2.1 Teste de micronúcleo
Os efeitos genotóxicos produzidos por substâncias presentes nos
produtos naturais, principalmente extratos e seus derivados podem ser
avaliados mediante diversos bioensaios devido a considerável sensibilidade
e confiabilidade dos resultados. Dentre os bioensaios destaca-se o teste de
micronúcleo (VERRI; MOURA; MOURA, 2017).
O teste de micronúcleo é uma das ferramentas amplamente utilizadas
para a pesquisa e aferição da segurança de inúmeras substâncias,
classificando-as ou não como genotóxicas / mutagênicas. É basicamente um
ensaio para avaliar substâncias genotóxicas que quebram os cromossomos
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(clastogênicas) ou que interferem na formação do fuso mitótico, alterando a
distribuição dos cromossomos durante a divisão celular (aneugênicas)
(ALBAS et al., 2014).
Os micronúcleos são formados de fragmentos cromossômicos ou
cromatídicos acêntricos e de cromossomos inteiros que não são
incorporados no núcleo da célula filha durante a divisão celular. Eles são
corpúsculos contendo DNA sem qualquer conexão estrutural com o núcleo
principal (AGOSTINI, 1993).
O estudo de micronúcleos se constitui em um dos métodos para
medida de danos cromossômicos espontâneos ou induzidos, ou ainda de
erros de segregação, uma vez que o micronúcleo resulta da produção de
fragmentos acêntricos ou de cromossomos que se atrasam em relação aos
demais em sua migração para os pólos da célula em anáfase. Quando a
célula entra em telófase, estes fragmentos acêntricos, produzidos por
quebras cromossômicas ou cromatídicas, ou de cromossomos inteiros,
perdidos por problemas no fuso mitótico, são incluídos nas células-filhas,
podendo se fundir com o núcleo principal ou formar um ou mais núcleos
secundários: os micronúcleos (AGOSTINI, 1993).
O ensaio de micronúcleo pode ser empregado tanto in vitro como in
vivo, apresenta algumas utilidades na avaliação de genotoxicidade. Este
teste oferece a vantagem de ser simples e rápido na detecção de danos
cromossômicos induzidos e permite o estabelecimento de correlações entre
diferentes sistemas de avaliação biológica em um determinado sistema de
células (AGOSTINI, 1993; HEDDLE, 1983).
A frequência de células com micronúcleo reflete o nível de dano
induzido por agentes que originam quebras e/ou problemas no fuso
mitóticos, revelando genotoxicidade (AGOSTINI, 1993).
Agentes clastogênicos (mutágenos que causam ruptura ao DNA) e
aneugênicos (mutágenos que causam a perda de cromossomos) induzem ao
aparecimento de micronúcleos (MACGREGOR et al., 1987; MATEUCA et
al., 2006; MÜLLER, 2011).
Quando a frequência de micronúcleos não é elevada, conclui-se que os
tipos de aberrações descritos não ocorreram nos eritroblastos em divisão na
medula óssea sob as condições empregadas no teste (MACGREGOR et al.,
1987; MÜLLER, 2011).
O teste de micronúcleo é amplamente usado em medula óssea de
animais (tais como ratos e camundongos), pois garante um fácil acesso a
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uma população de células que se dividem rapidamente. O micronúcleo em
medula óssea pode ser visualizado em mieloblastos, mielócitos e
eritroblastos. São contados, porém, normalmente, somente os eritrócitos
jovens, para padronizar e facilitar a análise (AGOSTINI, 1993).
Apesar de tudo, uma das maiores desvantagens associadas ao teste do
micronúcleo in vivo em medula óssea é que agentes testados ou seus
metabólitos nem sempre alcançam a medula. Este tipo de problema não
ocorre em células em cultura, apesar de nelas, não acontecer metabolização
in vivo (HEDDLE et al., 1983; AGOSTINI, 1993). Alguns compostos, tais
como agentes mutagênicos instáveis ou aqueles que originam metabólitos
de vida curta, não são detectados por este experimento, pois os metabólitos
produzidos no fígado não atingem a medula óssea (AGOSTINI, 1993;
CLIET et al., 1989).
O principal valor do teste do micronúcleo consiste no fato de que é um
método rápido, que pode ser aplicado in vivo, com capacidade de detectar
efeitos a nível cromossômico que não são detectados por outros testes,
como por exemplo, com bactérias. Além disso, pela correlação encontrada
entre substâncias químicas com atividades mutagênicas e as substâncias que
causam tumores malignizantes em animais experimentais, esse ensaio além
de ser aplicado para mutagenicidade também pode ser empregado para
avaliar potencial carcinogênico (AGOSTINI, 1993).
Pelo fato de a presença de micronúcleos poder ser considerada um
indicativo prévio da existência de alterações cromossômicas, a análise de
sua frequência pode ser proposta como uma alternativa para métodos em
monitoramento de danos cromossômicos, podendo ser empregado para
detectar efeitos citogenéticos em indivíduos cronicamente expostos a
agentes mutagênicos e/ou carcinogênicos (AGOSTINI, 1993).
3.9 Plantas medicinais
O Brasil hospeda a maior biodiversidade do mundo (compreendendo
mais de 45000 espécies de plantas (DUTRA et al., 2016; YUNES;
CECHINEL FILHO, 2016), correspondendo a cerca de 20-22% do total
existente no mundo, o que justifica o grande interesse na busca de
medicamentos à base de vegetais para o tratamento de doenças. Embora os
estudos com produtos naturais relatem diversas atividades biológicas, ainda
faltam pesquisas de toxicidade, principalmente com substâncias ou
compostos isolados (DUTRA et al., 2016).
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Cerca de 70% da população mundial não têm acesso à medicina
convencional e, portanto, recorrem as plantas como fonte terapêutica,
principalmente aos medicamentos fitoterápicos (PFERSCHY-WENZIG;
BAUER, 2015). Nos últimos 30 anos, as indústrias farmacêuticas
investiram seus esforços na pesquisa de novos medicamentos à base de
plantas, com destaque para o tratamento de câncer e doenças infecciosas
(NEWMAN; CRAGG, 2016).
O consumo de fitoterápicos e de plantas medicinais tem sido
estimulado com base no mito “se é natural não faz mal”. Porém, eles podem
causar diversas reações como qualquer outro medicamento. As plantas
medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar enfermidades e têm
tradição de uso como remédio em uma população ou comunidade. Para usálas, é preciso conhecer a planta, saber onde colhê-la e como prepara-la.
Normalmente são utilizadas na forma de chás e infusões (ANVISA, [21-?]a).
Quando a planta medicinal é empregada para se obter um
medicamento, tem-se como resultado o fitoterápico. O processo de
industrialização evita contaminações por micro-organismos e substâncias
estranhas, além de padronizar a quantidade e a forma certa que deve ser
usada, permitindo uma maior segurança de uso. Os fitoterápicos
industrializados devem ser regularizados na Anvisa antes de serem
comercializados. Contudo, também podem ser manipulados em farmácias
de manipulação autorizadas pela vigilância sanitária e, neste caso, não
precisam de registro sanitário, mas devem ser prescritos por profissionais
habilitados (ANVISA, [21--?]a).
São considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego
exclusivo de matérias-primas ativas vegetais cuja segurança e eficácia
sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizadas pela
constância de sua qualidade. Não se considera fitoterápico aquele que inclua
na sua composição substâncias ativas isoladas ou altamente purificadas,
sejam elas sintéticas, semissintéticas ou naturais e nem as associações
dessas com outros extratos, sejam vegetais ou de outras fontes, como a
animal (BRASIL, 2014).
Fitofármaco seria uma substância isolada de uma parte do vegetal da
qual se conhecem suas características químicas, e que é capaz de produzir
um efeito biológico. Esta substância, quando representa o marcador
farmacológico da espécie vegetal que se utiliza na preparação do
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fitoterápico, serve como base para a padronização dos derivados que se
empregam na produção do fitoterápico. Então, a padronização de um
produto fitoterápico é realizada considerando algum fitofármaco (marcador
farmacológico) ou princípio ativo natural (TAVARES, 2012).
Assim, por exemplo, Valeriana officinalis, Hypericum perforatum e
Ginkgo biloba são plantas medicinais que dão origem às seguintes matériasprimas vegetais derivadas: extrato da raiz de Valeriana, extrato das flores de
Hypericum e extrato das folhas de Ginkgo, que possuem como marcadores
farmacológicos os seguintes fitofármacos, respectivamente: valepotriatos e
ácido valeriânico, hipericina e hiperforina e ginkgolídeos. Os fitofármacos,
ou princípios ativos naturais, são chamados de marcadores farmacológicos,
quando são responsáveis pela ação farmacológica, e marcadores
fitoquímicos, quando apenas caracterizam fitoquimicamente a espécie
vegetal. Mas, em alguns casos, o marcador farmacológico pode ser, ao
mesmo tempo, também o marcador fitoquímico, como é o caso das
antraquinonas na cáscara sagrada (TAVARES, 2012).
O termo droga vegetal é definido como a planta medicinal ou suas
partes, que contenham as substâncias, ou classes de substâncias,
responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta, estabilização,
quando aplicável, e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada,
triturada ou pulverizada. Extratos brutos e frações semipurificadas são
considerados como derivado de droga vegetal, que são produtos de extração
da matéria prima vegetal caracterizados pela reprodutibilidade e constância
de sua qualidade (ANVISA, 2013).
As plantas são fontes importantes de substâncias biologicamente
ativas, muitas das quais se constituem em modelos para a síntese de um
grande número de medicamentos. Para obtenção de novos fármacos, dois
aspectos distinguem os produtos de origem natural dos sintéticos: a
diversidade molecular e a função biológica. A diversidade molecular dos
produtos naturais é muito superior àquela derivada dos processos de síntese,
que apesar dos avanços tecnológicos atuais, ainda é restrita. Este fato
possibilita que os compostos químicos presentes nos vegetais possam vir a
se tornar fármacos em potencial para as mais diferentes moléstias
(NODARI; GUERRA, 2000).
Ao se estudar um vegetal com relação às suas características
fitoquímicas, deve-se considerar a existência de dois grupos distintos de
metabólitos, que são importantes para o seu desenvolvimento: os
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metabólitos primários e os metabólitos secundários. Os metabólitos
primários são encontrados em todos os sistemas vivos, essenciais ao
crescimento e à vida, como os aminoácidos, monossacarídeos, ácidos
carboxílicos, lipídeos, etc. Os metabólitos secundários são produtos de
metabolismo específico, relacionados aos processos adaptativos. São
biossintetizados a partir de metabólitos primários, com distribuição restrita a
certas plantas e micro-organismos. Além disso, são também caracterizados
por uma enorme diversidade química, como por exemplo os alcalóides,
esteroides, terpenóides, etc. (NIERO et al., 2003).
Durante muito tempo, os metabólitos secundários foram considerados
como produtos de excreção do vegetal, com estruturas químicas e, algumas
vezes, propriedades biológicas interessantes. Hoje sabe-se que muitos deles
têm papéis vitais como mediadores em interações ecológicas, como por
exemplo, a defesa contra herbívoros e micro-organismos, a proteção contra
os raios UV (ultravioleta), a atração de polinizadores ou animais,
dispersores de sementes e em interações alelopáticas (NIERO et al., 2003).
Os metabólitos secundários constituem uma enorme fonte de
substâncias bioativas e o interesse científico nestes aumentou com a busca
por novos agentes terapêuticos de origem vegetal, aliado ao crescente
desenvolvimento da resistência dos micro-organismos aos antimicrobianos
utilizados atualmente (MBOSSO et al., 2010). Historicamente as plantas
têm sido uma boa fonte de agentes anti-infecciosos e é reconhecido que
algumas dessas se constituem na principal fonte para o tratamento de
doenças infecciosas (RÍOS; RECIO, 2005).
Dois dos principais agentes anti-infeciosos disponíveis no mercado
farmacêutico, os antimaláricos quinina (a) e artemisinina (b) foram isolados
a partir das plantas Chinchona succirubra e Artemisia annua,
respectivamente. A quinina foi amplamente utilizada como modelo para a
síntese de derivados quinolínicos, gerando a descoberta da cloroquina (c) e
da primaquina (d), amplamente prescritos para o tratamento da malária
(MALHEIROS et al., 2010). A Figura 2 ilustra exemplos de estruturas
químicas de substâncias orgânicas naturais (quinina e artemisinina) e
semissintéticas (cloroquina e primaquina) com propriedades antimaláricas.
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Figura 2. Estruturas químicas de substâncias naturais (quinina e artemisinina) e
semissintéticas (cloroquina e primaquina) com atividade antimalárica.

Fonte: Adaptado de Braz Filho, 2010.

Muitos produtos naturais como micro-organismos marinhos, fungos e
produtos derivados de plantas têm dado contribuições relevantes para os
medicamentos atualmente disponíveis. Por exemplo: antimaláricos (quinina
e artemisinina), imunossupressores (ciclosporina e rapamicina),
antitumorais (taxol e doxorrubicina), analgésicos (aspirina e morfina),
estimulante cardíaco (digoxina) e antibióticos (penicilina, tetraciclina e
eritromicina) (LI; VEDERAS, 2009; RISHTON, 2008; SCHMIDT et al.,
2008).
A natureza tem sido pródiga em fornecer substâncias com potencial
para o tratamento de infecções causadas por micro-organismos ou parasitas,
gerando reais perspectivas para encontrar novos e efetivos agentes antiinfecciosos (MALHEIROS et al., 2010).
3.10 Família Solanaceae
As solanáceas possuem distribuição cosmopolita, concentrada nas
Américas (JOLY, 2002), incluindo cerca de 150 gêneros e 3000 espécies.
No Brasil ocorrem 30 gêneros e cerca de 450 espécies (SOUZA; LORENZI,
2012).
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São plantas herbáceas, arbustivas ou arbóreas, de folhas alternas,
inteiras ou partidas, sem estípulas. Flores em geral pequenas, de coloração
predominantemente roxa. Fruto seco capsular, loculicida ou baciforme
(JOLY, 2002).
Pertencem a esta família diversas espécies de interesse econômico,
utilizadas na alimentação, como o tomate (Solanum lycopersicum), a batata
(S. tuberosum), as pimentas e o pimentão (Capsicum spp.), a berinjela (S.
melongena) e o jiló (S. gilo). Também são empregadas ornamentalmente,
como o manacá-de-cheiro (Brunfelsia uniflora) e a petúnia (Petunia
hybrida). Além disto, medicinalmente, tal como a jurubeba (S.
paniculatum). Muitas solanáceas acumulam alcaloides e são, por isto,
extremamente tóxicas, incluindo a beladona (Atropa belladona), a saiabranca ou trombeteira (Brugmansia spp.), o estramônio (Datura
stramonium) e o fumo (Nicotiana tabacum) (SOUZA; LORENZI, 2012).
Os metabólitos secundários são responsáveis por uma grande
movimentação monetária na indústria farmacêutica, que os obtém de
diversas espécies e gêneros. Esses compostos servem como fonte de
substâncias ativas, como por exemplo, os vitanolideos (RODDICK, 1991
apud GIACOMIN, 2010, p. 3). Os vitanolideos são compostos esteroidais
tipo ergostanos com 28 carbonos que possuem diversas atividades
biológicas, como: citotóxica, antitumoral, inseticida, tripanocida,
leishmanicida,
anti-inflamatória,
imunorreguladora,
fitotóxica
e
antimicrobiana (CHEN; HE; QIU, 2011).
A espécie Withania somnifera, uma das fontes mais conhecidas deste
grupo de compostos (SHAH et al., 2006), foi testada contra 18 espécies de
micro-organismos (8 bácterias e 11 fungos). O extrato etanólico dos frutos e
uma substância isolada (vitanolideo 1), revelaram-se eficazes contra as
bactérias Bacillus cereus, Streptomyces species e Pseudomonas fluorescens.
Além do mais, o vitanolideo isolado expressou inibição parcial ou completa
frente aos fungos Aspergillus fumigatus, A. terreus, Penicillium funiculosum
e P. waksmani (ABOU-DOUH, 2002).
Os vitanolideos são predominantemente encontrados na família
Solanaceae (CHEN; HE; QIU, 2011) em especial nos gêneros Acnistus,
Datura, Discopodium, Dunalia, Jaborosa, Lycium, Nicandra, Physalis,
Withania e Solanum (SINGH et al., 2010).
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3.10.1 Gênero Solanum
Dentre as solanáceas, Solanum é o maior gênero, com
aproximadamente 1500 espécies presentes em várias regiões tropicais e
temperadas em todo o mundo. Espécies pertencentes a este gênero são
importantes fontes de alimentos e especiarias (ALSHERBINY; EZZAT,
ABDELKAWY, 2015).
Alcaloides e flavonoides são os metabolitos secundários mais
comumente encontrados em Solanum (BARROS, 2017). Contudo, é
frequente a ocorrência de glicoalcaloides esteroidais do tipo da solanina, de
toxicidade comprovada para as mucosas gastrointestinais. Logo, várias
espécies pertencentes a este gênero são denominadas de mata-cavalo
(SCHENKEL et al., 2010). Por outro lado, intoxicações por solaninas são
raras e quando ocorrem, são suportáveis, não havendo a necessidade de
descontaminação (BARCELOUX, 2009).
A solanina (Figura 3) é um glicoalcaloide vegetal que ocorre em
pequenas quantidades em todas as batatas, mas em maior concentração nas
batatas verdes. Estas atuam como inibidores de colinesterase e a ingestão de
grandes quantidades causa dor abdominal seguida de náusea, vômito e
problemas respiratórios, que podem ser fatais. A atividade de colinesterase
retorna ao normal dentro de algumas horas após o consumo de pequenas
quantidades de solanina e, em geral, não há efeito cumulativo (AYLING,
2016). No entanto, algumas espécies produzem efeitos gastrointestinais
graves, como a S. americanum, S. aculeatissimum e S. sisymbriifolium
(BARCIA, 2010).
Figura 3. Estrutura molecular da α-solanina presente em algumas espécies do
gênero Solanum.

Fonte: Petreanu, 2017.
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Espécies de Solanum têm demonstrado importantes efeitos citotóxicos
quando avaliados frente a culturas de células cancerígenas. Pesquisas com a
solavetivona, substância isolada de S. indicum, induziu atividade contra
células de adenocarcinoma ovariano (OVCAR-3) (SYU et al., 2001).
Pesquisas com o extrato metanólico das folhas de S. cilistum
resultaram no isolamento e identificação de seis vitanolideos denominados
de cilistol A, B, D, Q, G e F, respectivamente. O estudo marca o primeiro
relato de vitanolideos no gênero Solanum (ZHU et al., 2001).
Um flavonoide (tiliroside) e um glicoalcaloide (solasonina) obtidos
dos frutos de S. crinitum, assim como um alcalóide esteroidal (solasodina)
isolado das partes aéreas de S. jabrense, tiveram sua atividade citotóxica
avaliada frente a células do carcinoma de Ehrlich e de leucemia mieloide
crônica (K562). Os componentes obtidos de S. crinitum apresentaram
citotoxicidade sobre ambas as células testadas. Contudo, o isolado de S.
jabrense exibiu atividade unicamente sobre as células do carcinoma de
Ehrlich. Ainda assim, as espécies demonstram um possível potencial como
agentes quimioterápicos (ESTEVES-SOUZA et al., 2002).
Estudos in vitro com alcaloides de diferentes partes de S.
pseudocapsicum, comprovaram o potencial citotóxico e antineoplásico, com
maior destaque àqueles isolados das folhas, revelando citotoxicidade sobre
célula de adenocarcinoma de cólon humano (HT29) e células de
adenocarcinoma de pulmão de pequenas células (A-549) (VIJAYAN et al.,
2004).
Investigações envolvendo 13 espécies de Solanum foram testadas
quanto a atividade moluscicida sobre Biomphalaria glabrata, hospedeiro do
parasita Schistosoma mansoni, que causa esquistossomose humana no
Brasil. Dentre os vegetais estudados, destacam-se os EMB dos frutos de S.
asperum, S. paludosum, S. sisymbriifolium; das partes aéreas de S.
diamantinense e das raízes de S. stipulaceum, dos quais exibem atividade
moluscicida significante (SILVA et al., 2005).
Pesquisas acerca do glicoalcaloide esteroidal solasodina isolado das
raízes de S. trilobatum, constaram que a substância revela atividade
antinociceptiva em camundongos (PANDURANGAN; KHOSA;
HEMALATHA, 2010).
Análises com o EMB e clorofórmio (CLO) das sementes de S. nigrum
evidenciaram atividade contra o Vírus da Hepatite C, principal agente
causador da cirrose hepática (JAVED et al., 2011).
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Investigações com o extrato hidroetanólico, fração butanólica e uma
saponina isolada obtidos das raízes de S. sisymbriifolium, concluíram que,
estes exercem um importante efeito anti-hipertensivo em modelos de ratos
hipertensos, uma vez que foram eficazes na redução da pressão arterial dos
animais (IBARROLA et al., 2011). Noutro estudo, pesquisas com o
glicoalcaloide esteroidal solasodina isolado dos frutos de S. sisymbriifolium,
comprovaram potentes atividades anticonvulsivante e sedativa em
camundongos (CHAUHAN et al., 2011).
Estudos com as raízes de S. erianthum, concluíram que esta induz
atividade anti-inflamatória contra células de macrófagos de ratos (RAW
264.7) (CHEN et al., 2013).
Pesquisas com o EMB das folhas de S. incanum constaram atividades
nematicida (frente ao nematódeo Steinernema feltiae) e antibacteriana
(contra Staphylococcus carnosus e E. coli). Assim, validando o uso do
vegetal na etnofarmacologia e abrindo perspectivas no desenvolvimento de
novos agentes contra doenças infecciosas (AL-MARBY et al., 2016).
Estudos realizados com as partes aéreas de S. coagulans, evidenciaram
atividade antifúngica notável contra Trichophyton mentagrophytes,
Microsporum gypseum e Epidermophyton floccosum (XU-JIE et al., 2016).
Pesquisas com o extrato hidroetanólico das raízes de S.
stramoniifolium apontam potente atividade antioxidante e anti-inflamatória.
Mostraram também um perfil citotóxico sobre as linhagens de
adenocarcinoma de mama (MCF-7), adenocarcinoma de pulmão de não
pequenas células (NCI-H460), de adenocarcinoma cervical (HeLa) e
carcinoma hepatocelular (HepG2). Além de tudo, o extrato hidroetanólico
das folhas revelou atividade antimicrobiana frente a bactérias Grampositivas e Gram-negativas. Acredita-se que a presença de compostos
fenólicos nas amostras tenha correlação com as atividades biológicas
citadas (SVOBODOVA et al., 2017).
Estudos demonstraram que os óleos essenciais dos frutos e flores de S.
sisymbriifolium possuem atividade antibacteriana contra S. aureus. Os
frutos perfumados de S. sisymbriifolium (tomate de lichia) são usados como
remédio tradicional em países da América do Sul. A pesquisa concluiu que
a agradável fragrância dos frutos e flores pode ser considerada como uma
fonte de aditivo alimentar ou conservante natural (PASDARAN;
PASDARAN; MEMEDOV, 2017).
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Diante as informações mencionadas, espécies do gênero Solanum são
possíveis fontes de agentes moluscicida (SILVA et al., 2005), antiinflamatório (CHEN et at., 2013), analgésico (PANDURANGAN; KHOSA;
HEMALATHA, 2010), anti-hipertensivo (IBARROLA et al., 2011),
anticonvulsivante (CHAUHAN et al., 2011), antiviral (JAVED et al., 2011),
antineoplásico (ESTEVES-SOUZA et al., 2002; SVOBODOVA et al.,
2017; SYU et al., 2001; VIJAYAN et al., 2004), antifúngico (XU-JIE et al.,
2016) e antibacteriano (AL-MARBY et al., 2016; SVOBODOVA et al.,
2017).
Outra espécie que na medicina popular vem despertando interesse por
apresentar toxicidade nos frutos, é a Solanum “sisymbriifolium” (SILVA et
al., 2007). Em um estudo fitoquímico preliminar biodirecionado com as
partes aéreas do vegetal, foi possível isolar e identificar algumas substâncias
da classe dos vitanolideos, dentre elas, o cilistol A (1), o cilistepóxido (2) e
o cilistadiol (3) (Figura 4), sendo os dois últimos até então inéditos na
literatura (CAMACHO, 2006; NIERO et al., 2006). Contudo, um outro
estudo anatobotânico demonstrou que esta espécie se tratava da S.
capsicoides (FERREIRA et al., 2013).
Figura 4. Estruturas moleculares dos vitanolideos isolados das partes aéreas de
Solanum capsicoides.

Fonte: Adaptado de Niero et al., 2006.

3.10.1.1 Solanum capsicoides
Dentro do gênero Solanum, a espécie capsicoides (Figura 5) é uma
planta neotropical com ampla distribuição, encontrada desde os Estados
Unidos, Costa Rica, Haiti, Ilhas do Caribe, República Dominicana,
Martinica, Colômbia, Venezuela, Peru e Brasil. Neste último, o vegetal

59

pode ser encontrado no estado de Santa Catarina (AGRA; NURIT-SILVA;
BERGER, 2009).
Figura 5. Fotografia das partes aéreas de Solanum capsicoides.

Fonte: Flora Digital, 2016.

Popularmente conhecida como joá, mata-cavalo (FALKENBERG,
1999), gogoia (SILVA et al., 2007) e arrebenta-cavalo (LEITÃO et al.,
2014), apresenta-se como um arbusto, ereto ou ascendente, de 0,3 a 0,7
metros de altura, fortemente aculeado; folhas geminadas; flores monoclinas
e estaminadas; frutos vermelho-laranja e com numerosas sementes (AGRA;
NURIT-SILVA; BERGER, 2009). Na medicina popular os frutos são
reconhecidos por apresentar toxicidade (SILVA et al., 2007).
Estudos com 13 espécies de Solanum foram avaliados quanto a
bioatividade em Biomphalaria glabrata. Dentre as avaliadas, os EMB dos
frutos e das partes aéreas de S. capsicoides foram considerados inativos até
a concentração máxima testada (SILVA et al., 2005). Numa outra
investigação, as mesmas plantas foram estudadas para verificação da
bioatividade em Artemia salina. Neste estudo os autores observaram que os
EMB dos frutos e das partes aéreas revelaram citotoxicidade sobre o
modelo testado (CL50 476,9 e 440,1 µg/mL, respectivamente) (SILVA et al.,
2007).
Estudos com as substâncias cilistol A e cilistadiol foram submetidos a
análises antifúngica e antibacteriana pelo método de diluição em ágar. No
entanto, apresentaram-se inativos frente aos micro-organismos testados.
Apesar disso, quando testado em modelo bioautográfico para avaliação
antibacteriana preliminar, cilistol A apontou importante ação contra S.
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aureus. No mesmo estudo, as substâncias cilistol A e cilistadiol foram
consideradas atóxicas em ensaio toxicológico contra o microcrustáceo
Artemia salina (CL50 > 1000 µg/mL) (CAMACHO, 2006).
Em outro estudo com a fração CLO das partes aéreas de S.
capsicoides, cilistol A (1) e cilistadiol (3), verificou-se atividade
leishmanicida in vitro dos dois primeiros contra as promastigotas
Leishmania amazonensis e L. brasiliensis. Adicionalmente, cilistadiol
revelou sensibilidade sobre L. brasiliensis (CECHINEL FILHO et al.,
2013).
Investigações mais recentes com o extrato AE das folhas de S.
capsicoides culminaram no isolamento de um vitanolideo conhecido como
cilistol G e seis novos vitanolideos denominados capsisteroides A-F. Neste
estudo, observaram que o cilistol G, capsisteroide A e E revelaram atividade
anti-inflamatória em neutrófilos humanos. Nenhuma das substâncias
exibiram citotoxicidade frente a um painel de linhagens cancerígenas,
incluindo K562, MOLT4 (célula de leucemia linfoblástica aguda de célula
T) e HL60 (célula de leucemia promielocítica) (CHEN et al., 2015).
Estudos avaliaram a atividade antiproliferativa e os efeitos
toxicológicos do EMB das sementes de S. capsicoides e da substância
isolada carpesterol (um benzoato de esterol). De acordo com os ensaios, o
EMB exibiu atividade antiproliferativa sobre a linhagem tumoral K562. Ao
passo que, o carpesterol revelou atividade antiproliferativa nas linhagens
tumorais humanas U251 (glioma), MCF-7 (mama), 786-0 (rim), OVCAR03 (ovário) e K562. Os resultados também mostraram que o EMB não
apresentou efeitos de toxicidade nos modelos utilizados (toxicidade aguda
em camundongos, atividade hemolítica in vitro, teste do micronúcleo em
medula óssea de camundongos e toxicidade in silico). Contudo, o
componente isolado expressou toxicidade estimada pelo software Toxicity
Estimation Sofware Tool (TEST) em ratos (PETREANU et al., 2016).
Foram realizadas avaliações de potencial anti-hipertensivo e diurético
do EMB das partes aéreas de S. capsicoides. Os resultados alcançados
denotaram uma hipotensão induzida pelo extrato tanto em animais
hipertensos quanto nos normotensos, comprovando um importante efeito
anti-hipertensivo. No mesmo estudo, devido ao papel dos diuréticos
atuarem no controle da pressão arterial e ao uso comum de espécies de
Solanum como diuréticos, investigaram os efeitos do EMB, o que
apresentou significativa atividade diurética (SIMÕES et al., 2016).
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Investigações com S. capsicoides resultaram no isolamento e
identificação do carpesterol e um triglicerídeo nas sementes e três
substâncias presentes na fração DCM das partes aéreas, o cilistol A (1),
cilistadiol (3) e astragalina (um flavonoide glicosilado). Da fração AE foi
possível isolar e identificar o vitanolideo capsisteroide D (PETREANU,
2017).
Estudos resultaram no isolamento e identificação de três substâncias
presentes na fração diclorometano/acetato dos frutos de S. capsicoides: o
esteroide carpesterol, a glicose acetilada e o 4-hidroxibenzaldeído. A
pesquisa também realizou um levantamento bibliográfico sobre os
metabolitos já isolados em espécies do gênero Solanum, do qual permitiu
elaborar um banco de dados com 421 estruturas químicas diferentes,
pertencente a 110 diferentes espécies classificadas em 54 classes de
metabolitos secundários, onde observou-se a maior prevalência de
glicoalcaloide esteroidais, seguido de alcaloides esteroidais, saponinas,
esteroides e flavonas (BARROS, 2017).
Barros (2017) também empregou estudos in silico na investigação de
novas moléculas potencialmente ativas para Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (MRSA) e cepa de Escherichia coli padrão,
utilizando um banco de dados criado com metabólitos secundários isolados
do gênero Solanum. As estruturas químicas selecionadas com maior
potencial ativo, suas respectivas classes e espécies das quais foram isoladas
são: abutiloside J, A e R (glicoesteroides de S. abutiloside), solasodoside E
(glicoesteroide de S. sodomaeum L.) e rutina (flavona de S. lycopersicum).
Dentre elas, a rutina (produto sintético) devido a sua disponibilidade no
laboratório foi escolhida para a continuidade de estudos in vitro. Assim,
rutina e carpesterol foram testadas contra essas bactérias por diluição em
caldo para a determinação da CIM. Contudo, somente a flavona apresentou
atividade (CIM = 256 µg/mL) para a cepa de E. coli.
Estudos verificaram que o EMB das partes aéreas não demonstrou
exercer efeito gastroprotetor em modelos in vivo de úlcera induzida por
etanol. Embora, quando submetido a um “screening”, por meio do teste de
nado forçado (TNF), revelou atividade antidepressiva promissora,
reduzindo o tempo de imobilidade dos animais (PETREANU, 2017).
Sobre a atividade antidepressiva das frações e componentes isolados
das partes aéreas, a fração DCM se mostrou mais ativa, porém a fração HE,
apesar de menos efetiva, também retratou atividade. O flavonoide
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glicosilado astragalina se mostrou inativo. Em contrapartida, é possível
afirmar que os vitanolideos isolados cilistol A (1) e cilistadiol (3) das partes
aéreas de S. capsicoides exerceram atividade antidepressiva significativa,
sendo que ambos demonstraram um efeito estatisticamente semelhante ao
observado pela fluoxetina, sendo aproximadamente vinte vezes mais
potentes do que um fármaco utilizado amplamente no tratamento da
depressão (PETREANU, 2017; PETREANU et al., 2019).
Ainda nos ensaios descritos na tese de Petreanu (2017), o EMB das
partes aéreas, frações DCM e HE demonstraram perfil antiproliferativo e a
avaliação das substâncias isoladas identificou o cilistol A (1) com potente
perfil citocida (causando a morte celular ao invés de inibir o seu
crescimento), especialmente efetivo contra linhagens de câncer de glioma e
mama, tornando esta molécula muito promissora no combate destes
carcinomas.
A Figura 6 ilustra as principais atividades biológicas das partes aéreas
de S. capsicoides.
Considerando que a flora brasileira é riquíssima na produção de
moléculas com potencial terapêutico e para auxiliar na segurança de
espécies vegetais, o presente estudo se propôs a contribuir com análises
antibacterianas e avaliações de mutagenicidade in vitro e in vivo das partes
aéreas de S. capsicoides.
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Figura 6. Esquema das principais atividades biológicas das partes aéreas e
substâncias isoladas de Solanum capsicoides.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Material vegetal
Para as análises biológicas foram utilizados o extrato metanólico
bruto, as frações (hexano, diclorometano e acetato de etila) e as substâncias
isoladas da fração DCM (cilistol A e cilistadiol) das partes aéreas de S.
capsicoides. O material fitoquímico foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr.
Rivaldo Niero cuja obtenção dos produtos foram descritos por Petreanu
(2017). A planta foi coletada no município de Morro da Fumaça – SC (28º
39’ 03” S; 49º 12’ 36” W) em janeiro de 2013 e identificada pelo Dr. Oscar
B. Iza (Departamento de Botânica da UNIVALI) com exsicata depositada
no herbário Barbosa Rodrigues (Itajaí – SC) sob identificação V. C. Filho
037.
4.2 Preparação do extrato e frações
O material vegetal foi triturado e submetido à maceração estática com
metanol (MeOH) por 7 dias, em recipiente fechado a temperatura ambiente.
Finalizando o período de extração, o material foi filtrado e as soluções
concentradas em rotaevaporador para a eliminação do solvente. A
purificação se iniciou pelo processo de partição Líquido-Líquido sob
agitação, com solventes de polaridade crescente, como hexano (HE),
diclorometano (DCM) e acetato de etila (AE), obtendo as respectivas
frações semipurificadas (PETREANU, 2017).
4.3 Material microbiológico
As bactérias foram mantidas em ágar Mueller-Hinton (MH),
conservadas sob refrigeração (4 ºC) no Laboratório de Pesquisa em
Microbiologia dos Cursos de Farmácia e Biomedicina da UNIVALI,
campus de Itajaí – SC, sendo repicadas em intervalos de 15 a 30 dias para
manter a viabilidade das colônias microbianas.
4.4 Micro-organismos
As bactérias empregas nos ensaios de avaliação antibacteriana foram:
Bacillus subtilis (ATCC 14579), Staphylococcus aureus (ATCC 6538P),
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Staphylococcus saprophyticus
(ATCC 35552), Streptococcus agalactiae (ATCC 13813), Streptococcus
pyogenes (ATCC 19615), Escherichia coli (ATCC 11775), Pseudomonas
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aeruginosa (ATCC 27853) e Salmonella Typhimurium (ATCC 14028). Os
micro-organismos são cepas padronizadas da American Type Culture
Collection (ATCC) Rockville, MD, EUA. Todas fazem parte da
bacterioteca do Laboratório de Pesquisa em Microbiologia.
4.5 Atividade antimicrobiana
4.5.1 Preparação dos inóculos bacterianos
Os inóculos bacterianos (Figura 7) foram preparados de acordo com o
descrito em CLSI (2009). Cada micro-organismo foi transferido do meio de
manutenção para o meio ágar MH e incubados a 37 ºC por 18-24 horas, para
a ativação das culturas bacterianas. Decorrido o tempo de incubação, foram
preparados os inóculos, selecionando de 4 a 5 colônias das quais foram
transferidas para um tubo de ensaio com 5 mL de solução de cloreto de
sódio a 0,86% estéril, seguido por homogeneização em agitador de tubos
por alguns segundos. A densidade do inóculo foi ajustada por
espectrofotometria a 520 nm, por comparação com a escala de McFarland
0,5 (equivalente a aproximadamente 1,5x10 8 cél/mL) para os ensaios
antibacterianos (bioautografia, diluição em ágar e difusão em placa de
sílica).
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Figura 7. Esquema de preparação dos inóculos bacterianos.

Fonte: Adaptado de CLSI, 2009.

4.5.2 Bioautografia
O teste bioautográfico (Figura 8) foi adaptado conforme técnica
descrita em Rahalison e colaboradores (1991). O EMB, frações (AE, DCM
e HE), cilistol A e cilistadiol de S. capsicoides foram aplicados em uma
placa de sílica gel do tipo GF254 (Merck, 5554) com o auxílio de um capilar.
Posteriormente, eluídos no sistema de solvente hexano: acetona (60:40)
previamente determinado por CCD (CAMACHO, 2006).
Uma suspensão de S. aureus foi inoculada em ágar MH (45 mL) para
atingir 1x106 cél/mL e distribuída uniformemente sobre a placa
cromatográfica, sendo incubada em caixa de polietileno durante 12 h a 37
ºC. Para tal, transferiu-se 0,1 mL de inóculo (escala McFarland 0,5 –
equivalente a 1,5x108 cél/mL, descrito no item anterior) a cada 10 mL de
meio de cultura utilizados.
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A visualização do bioautograma procedeu-se através do borrifamento
com uma solução aquosa de cloreto de 2,3,5-trifenil-tetrazólico (TTC) (20
mg/mL) sobre a placa e incubado novamente por 4 h a 37 ºC. Para a
verificação de atividade antibacteriana foi considerado a presença de halo
claro de inibição independentemente do tamanho sobre os possíveis
componentes ativos.
O reagente cora tecido vivo, por isto, quando utilizado em microorganismo, os colorem e onde não há crescimento a visualização do halo
fica mais visível (JESIONEK et al., 2013; SOUTO, 2014).
Figura 8. Representação das principais fases do ensaio bioautográfico.

Fonte: Adaptado de Rahalison e colaboradores, 1991.

4.5.3 Diluição em ágar
Os valores da CIM foram determinados através da diluição do EMB e
frações (AE, DCM e HE) de S. capsicoides, em ágar MH, empregando a
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metodologia descrita por CLSI (2009) com modificações (Figura 9). As
amostras foram diluídas em dimetilsulfóxido (DMSO) e água destilada (4:6)
e acondicionadas em séries de 05 frascos com capacidade para 5 mL em
diferentes concentrações (5 – 0,31 mg/mL). Em seguida, a cada frasco foi
adicionado 1 mL de ágar MH, seguido de homogeneização da mistura.
Após a solidificação dos meios, as bactérias previamente ativadas
(conforme item 4.4.1), foram inoculadas nas séries correspondentes, com
auxílio de alça calibrada de 1 µL, correspondendo a uma quantidade de
1,5x105 células. No final, os frascos permaneceram incubados a 37 ºC por
18 a 24 horas.
Decorrido o tempo de incubação, as leituras das CIM foram realizadas
através da verificação visual do crescimento microbiano. Para a
interpretação dos resultados foram considerados CIM como a inibição total
do crescimento bacteriano. A concentração final de DMSO não excedeu
5%. A observação dos resultados foi considerada válida somente quando
houve crescimento bacteriano nos controles. Os ensaios foram realizados
em duplicata.
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Figura 9. Representação do método de diluição em ágar para a determinação da
Concentração Inibitória Mínima.

Fonte: Adaptado de CLSI, 2009.

4.5.4 Difusão em placa de sílica
Foi empregado uma metodologia de investigação antibacteriana em
placa de sílica gel do tipo GF254 (Merck, 5554) visando a possibilidade de
estimar a CIM (Figura 10). O teste foi adaptado do método bioautográfico.
Para a confecção da placa de sílica (Figura 9), inicialmente o EMB e
frações (AE, DCM e HE) foram padronizados em 200 mg/mL (17 mg/85
µL) de metanol. Desta solução foi coletado 75 µL e diluída novamente em
25 µL de metanol, assim, ficando numa concentração de 15000 µg/100 µL.
Na sequência, 10 µL (1500 µg) foram diretamente inseridos em uma área
equivalente a aproximadamente de 1 cm² na cromatoplaca. Do restante,
foram realizadas diluições seriadas (fator de diluição 2) em uma série de 6
eppendorf atingindo as concentrações de 3750 a 117,2 µg em 50 µL de
solução. Destas diluições, foram colocadas na placa de sílica as
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concentrações de 750; 375; 187,5; 93,7; 46,9 e 23,4 µg, respectivamente,
através de 10 µL de cada solução.
Uma suspensão de S. aureus foi inoculada em ágar MH (45 mL) para
atingir 1x106 cél/mL e distribuída uniformemente sobre a placa
cromatográfica, sendo incubada em caixa de polietileno durante 12 h a 37
ºC. Para tal, transferiu-se 0,1 mL de inóculo (escala McFarland 0,5 –
equivalente a 1,5x108 cél/mL, descrito no item 4.4.1) a cada 10 mL de meio
de cultura utilizados. O volume resultou em aproximadamente 3 mm de
espessura de meio de cultura em uma placa de Petri grande. Portanto, o
volume de uma área de 1 cm² coberta com 3 mm de espessura de meio de
cultura é em média 0,3 mL. Assim sendo, cada uma das concentrações
citadas (1500 a 23,4 µg) que foram aplicadas na placa de sílica, estão
presentes em 0,3 mL de ágar MH. Logo, foi possível converter esses dados
em concentrações por mL de meio de cultura, obtendo-se, desta forma,
valores estimados em 5,0; 2,5; 1,25; 0,62; 0,31; 0,16 e 0,08 mg/mL,
respectivamente. Metanol foi empregado como controle negativo no
experimento (Figura 11).
A visualização do bioautograma procedeu-se a partir do borrifamento
com uma solução aquosa de cloreto de 2,3,5-trifenil-tetrazólico (TTC) (20
mg/mL) sobre a placa e incubado novamente por 4 h a 37 ºC. Para a
verificação de atividade antibacteriana foi considerado a presença de halo
claro de inibição independentemente do tamanho sobre as amostras ativas.
O reagente cora tecido vivo, por isto, quando utilizado em microorganismo, os colorem e onde não há crescimento a visualização do halo
fica mais visível (JESIONEK et al., 2013; SOUTO, 2014). Os ensaios
foram realizados em duplicata.
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Figura 10. Representação da confecção da placa de sílica.
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Figura 11. Imersão da placa de sílica em meio de cultura visando estimar a
Concentração Inibitória Mínima por difusão dos componentes de Solanum
capsicoides.
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5.5 Mutagenicidade in vitro
5.5.1 Soluções e meios de cultivo
O Quadro 2 exibe as soluções e meios de cultura que foram preparados
para o experimento de mutagenicidade com a levedura S. cerevisiae.
Quadro 2. Soluções e meios de cultura empregados no ensaio de mutagenicidade in
vitro.
Soluções
Composição
Solução salina fosfato tamponada (PBS)
- Cloreto de potássio (KCl)
0,1 g
- Fosfato monopotássico (KH2PO4)
0,12 g
- Fosfato dissódico (Na2HPO4)
0,71 g
- Cloreto de sódio (NaCl)
4,0 g
- Água destilada (q.s.p.)
500 mL
Glicose 20% (p/v)
- Glicose
100 g
- Água destilada (q.s.p.)
500 mL
Yeast Nitrogen Base (YNB)
- YNB
8,5 g
- Água destilada (q.s.p.)
500 mL
Meios de cultura
Meio Ágar Extrato de Levedura (YEPD)
- 2% glicose
10 mL
- 2% bacto-peptona
2g
- 1% extrato de levedura
1g
- 2% ágar
2g
- Água destilada (q.s.p.)
90 mL
Meio Líquido de Extrato de Levedura
(YEL)
- 2% glicose
10 mL
- 2% bacto-peptona
2g
- 1% extrato de levedura
1g
- Água destilada (q.s.p.)
90 mL
Fonte: Adaptado de Burke; Dawson e Stearns, 2000.

Além disso, o Meio Mínimo (MM) foi composto de 0,67% YNB; 2%
de glicose e 2% de bacto-ágar. Este serviu de base para o meio SC (Meio
Mínimo completo), no qual consiste no MM suplementado com 1 mg de
histidina; 2 mg de adenina, arginina, leucina, metionina, uracil e triptofano e
5 mg de lisina a cada 100 mL de meio de cultura. O meio SC foi empregado
nas análises de citotoxicidade das quais foram realizadas em concomitância
com os ensaios de mutagenicidade. Nos testes de mutagênese foi
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empregado o meio SC suplementado (SC-lis e SC-his), nos quais os
aminoácidos foram omitidos.
O ensaio de mutagenicidade in vitro foi realizado no Laboratório de
Genética Toxicológica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA) sob a orientação da professora Drª. Dinara
Jaqueline Moura.
5.5.2 Preparação do inóculo de Saccharomyces cerevisiae
Para o ensaio de mutagenicidade in vitro foi empregado a linhagem de
S. cerevisiae XV185-14c, como descrito por Medina e colaboradores
(2008), com algumas modificações.
A ativação da levedura foi realizada em meio YEPD solidificado
(Figura 12), o qual foi incubado a 30 ºC durante 48 h protegido da luz. Após
esse tempo, em um frasco de Erlenmeyer, também protegido da luz,
contendo 20 mL de caldo YEL, foi inoculado uma colônia da cultura e
incubado sob agitação orbital, a 180 rpm e 30 ºC, durante 48 h, até atingir a
fase estacionária (1 a 2x108 cél/mL). Culturas em fase exponencial foram
obtidas por incubação de 5x105 cél/mL de uma pré cultura em fase
estacionária, também em meio YEL. Após cerca de 4 horas de incubação,
nas mesmas condições descritas, a cultura alcançava a fase exponencial de
crescimento (1 a 2x107 cél/mL).
Decorrido o tempo de incubação, a cultura contida no Erlenmeyer foi
transferida para tubo Falcon e centrifugada a 5000 rpm por 5 minutos,
sendo o sobrenadante desprezado. A partir deste ponto, foi realizado o
processo de lavagem do precipitado formado, baseado na adição de PBS em
quantidade suficiente para suspender e homogeneizar o precipitado formado
no tubo Falcon, submetendo-o novamente ao processo de centrifugação. O
processamento de lavagem foi repetido mais de uma vez para eliminar os
aminoácidos lisina e histidina presentes no caldo YEL.
Posteriormente ao processo de lavagem das células, foi coletada uma
alíquota (100 µL) e diluída 1:10 em PBS, homogeneizando a solução e
diluindo-a novamente 1:10 nas mesmas condições. Desta última diluição,
coletou-se uma alíquota para contagem de células em câmara de Neubauer
(nos 25 quadrantes centrais) com auxílio de microscópio óptico. Para a
continuação do experimento foi utilizado como critério contagem de 170 a
200 ou mais células, com 50-70% em processo de germinação, garantindo
que desta forma as culturas possuíam concentração de 1 a 2x10 8 células/mL.

75

Para tanto, a determinação do número de células se deu pela fórmula
abaixo:
Número de células = 102 x 104
Onde, 102 refere-se à diluição empregada e 104 ao ajuste no
microscópio óptico.
Ao final do processo de lavagem, ao precipitado foi adicionado
solução PBS em quantidade estabelecida pela fórmula abaixo, para que
obtivesse um inóculo com concentração estimada de 1 x10 9 células/mL
V2 = V1 x C1 / C2
Onde, V2 significa o volume de PBS a ser completado; V1 é o volume
do caldo YEL; C1 é a concentração determinada na contagem e C2 é a
concentração desejada em cél/mL.
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Figura 12. Esquema de preparação do inóculo com a levedura Saccharomyces
cerevisiae.

Legenda: PBS (solução salina fosfato tamponada).
Fonte: Adaptado de Medina e colaboradores, 2008.
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5.5.3 Tratamento com as amostras
Inicialmente foi preparado uma série de diluições com o EMB e
frações (AE, DCM e HE) em PBS, obtendo concentrações de 20 – 2,5
mg/mL (Figura 13).
Como controle negativo foi utilizado solução PBS. Como controle
positivo, foi empregado o Óxido de Nitroquinoleína (4-NQO 0,5 µg/mL).
Para atingir a respectiva concentração, transferiu-se 3 µL de solução 4-NQO
(0,019016 g/100 mL água destilada) em 1 mL de PBS.
Para cada amostra, foi preparado uma série de eppendorf (1,5 mL) que
inclui os controles e as diluições da amostra. A cada eppendorf foi
adicionado 700 µL de PBS e 100 µL de inóculo recém-preparado (conforme
item anterior), atingindo um volume final equivalente a 1 mL. As soluções
foram tratadas por 18 horas a 30 ºC, sob agitação a 180 rpm, protegidos da
luz.
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Figura 13. Esquema de tratamento de Saccharomyces cerevisiae com amostras de
Solanum capsicoides.

Legenda: DMSO (dimetilsulfóxido); PBS (solução salina fosfato tamponada); C(controle negativo – PBS) e C+ (controle positivo 4-NQO - óxido de
nitroquinoleína).
Fonte: Adaptado de Medina e colaboradores, 2008.

5.5.3.1 Análise de sobrevivência celular (citotoxicidade)
Decorrido o período de tratamento com os componentes, foi
determinado a sobrevivência celular da levedura através da semeadura em
meio SC (Figura 14). Para tanto, foram realizadas três diluições decimais de
cada amostra tratada, semeando uma alíquota de 100 µL da última diluição
com auxílio de micropipeta, em placa contendo SC, correspondendo a
concentração de 1x104 cél/mL. As placas foram incubadas a 30 ºC, na
ausência de luz, durante 3 a 5 dias e posteriormente ao período de
incubação, foram realizadas as contagens de Unidades Formadoras de
Colônias (UFCs).

79

5.5.3.2 Análise de mutagenicidade
Após o período de tratamento das amostras, para a detecção de
mutação induzida (revertentes das marcas auxotróficas lis 1-1 e his1-7), foi
efetuada a semeadura de 100 µL das amostras, sem diluição (concentração
aproximada de 1x107 cél/mL), com auxílio de micropipeta, nos meios
seletivos (SC-lis e SC-his).
Os experimentos de citotoxicidade e mutagenicidade foram realizados
em concomitância (Figura 14), diferindo o meio de cultivo no qual a
levedura com os respectivos tratamentos foram semeados.
As placas foram incubadas a 30 ºC, na ausência de luz, durante 7 a 10
dias e posteriormente ao período de incubação, foram realizadas as
contagens de Unidades Formadoras de Colônias (UFCs).
Figura 14. Esquema para realização da análise de mutagenicidade e citotoxicidade
in vitro.

Legenda: C- (controle negativo – PBS); C+ (controle positivo 4-NQO - óxido
de nitroquinoleína); SC-lis (meio mínimo sem lisina); SC-his (meio mínimo
sem histidina); SC (meio mínimo completo) e UFCs (unidades formadoras de
colônias).
Fonte: Adaptado de Medina e colaboradores, 2008.
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5.5.3.3 Análise Estatística
Os testes de citotoxicidade e mutagenicidade foram realizados em
triplicata e os resultados foram analisados utilizando o Teste ANOVA
Dunnett’s Multiple Comparison Test, comparando-se os tratamentos do
EMB e frações com o controle negativo (dose zero). Foi considerado
estatisticamente significativo *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001.
5.6 Mutagenicidade in vivo
5.6.1 Animais
O ensaio de mutagenicidade in vivo foi realizado no Laboratório de
Farmacologia in vitro com orientação do Prof. Dr. José Roberto Santin e
auxílio da Milena Fronza Broering. Para realização dos experimentos foram
utilizados camundongos Swiss fêmeas (25 a 35 g), com 2 a 3 meses de
idade, provenientes do Biotério Central da UNIVALI, em padrões sanitários
convencionais. Os animais foram mantidos em caixas de polipropileno com
enriquecimento ambiental (canos e papeis), em salas com controle de
temperatura (22-25ºC), umidade (40-60%) e ciclos controlados
(claro/escuro, 12 horas cada), tendo ração e água ad libitum. O
procedimento causa estresse/dor intencional de leve intensidade nos
animais, ainda assim, não houve necessidade de uso de relaxante muscular e
de fármacos analgésicos. Além disso, nesse modelo os animais receberam
tratamento por via oral ou peritoneal, não necessitando de uso de fármacos
anestésicos.
Todos os experimentos foram realizados de acordo com os princípios
éticos de experimentação animal recomendados pelo Conselho Nacional de
Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Antes dos ensaios os
animais foram mantidos durante sete dias para ambientação no biotério do
laboratório de farmacologia (209) do bloco F6. Quanto às questões éticas, o
projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais
(CEUA) da UNIVALI sob o protocolo n. 043/17 (Anexo A).
5.6.2 Ensaio de micronúcleo
O ensaio foi adaptado da pesquisa de Mavournin e colaboradores
(1990).
Após 6 horas de jejum, camundongos Swiss fêmeas foram
imobilizados e tratados com EMB de S. capsicoides (2000 mg/kg), veículo
(água + DMSO 5%) (via oral) e metil-metano-sulfóxido (MMS) (50 mg/kg)
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(via intraperitoneal), não excedendo a regra de 1 mL/100g de animal. 24 e
48 h (grupos 1 e 2, respectivamente) após os tratamentos, os animais foram
novamente imobilizados e eutanasiados por deslocamento cervical para
retirada dos fêmures (Figura 15). As células obtidas da medula óssea dos
camundongos foram lavadas três vezes com 1 mL de meio de cultura SFB
(Dulbecco’s Modified Eagle’s Minimum Essential Medium – DMEM
suplementado com 10% de soro fetal bovino). O material coletado foi
submetido à centrifugação a 1000 g durante 10 minutos para formação do
sedimento. O sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspendido em
1000 µL de SFB. Desta suspensão foram realizados os esfregaços das
células. As lâminas foram fixadas e coradas pelo método de MayGrünwald-Giemsa para a leitura em microscópio óptico (Figura 16).
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Figura 15. Etapa de obtenção dos fêmures dos camudongos pelo teste de
micronúcleo.

Fonte: Adaptado de Mavournin e colaboradores, 1990.
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Figura 16. Etapa de obtenção de células medulares e confecção das lâminas para
leitura em microscópio óptico.

Legenda: SFB (meio de cultura Dulbecco’s Modified Eagle’s Minimum Essential
Medium – DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino).
Fonte: Adaptado de Mavournin e colaboradores, 1990.
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5.6.2.1 Leitura das lâminas
Foram avaliados 200 eventos (células) por lâmina no qual foram
observados o número de eritrócitos policromáticos (EPC) e eritrócitos
policromáticos contendo micronúcleo (EPCMN) e a proporção entre eles
(Figura 17). Ao final do ensaio, as carcaças dos animais foram armazenadas
em saco plástico (descrito material infectante), acondicionadas em freezer e
então descartadas de acordo com o Programa de Descarte de Resíduos da
UNIVALI.
Os resultados foram analisados utilizando o Teste ANOVA Dunnett’s
Multiple Comparison Test e a quantidade de micronúcleo elevada confirma
perfil de mutagenicidade por indução de quebra de cromossomo (s).
Figura 17. Procedimento de realização de leitura das lâminas do teste de
micronúcleo.

Fonte: Adaptado de MutaGen-Brasil, 2017.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 Avaliação antibacteriana
6.1.1 Bioautografia
Este experimento permite biodirecionar o isolamento de compostos
com atividade antimicrobiana por meio da visualização de halos claros de
inibição. O tamanho do halo não está somente relacionado com a
sensibilidade frente a bactéria, mas também com a solubilidade da amostra
no meio de cultivo. Componentes polares formarão halos maiores e mais
visíveis que os não polares desde que tenham atividade.
O extrato metanólico bruto (EMB), as frações acetato de etila (AE),
diclorometano (DCM), hexano (HE), cilistol A (1) e cilistadiol (3) obtidos
das partes aéreas de S. capsicoides foram testados frente à bactéria S. aureus
com o intuito de avaliar a possível atividade antibacteriana.
Como pode ser observado na Figura 18, as áreas claras com Rf de 0,53
e 0,47 em destaque se referem à inibição do crescimento bacteriano (halo de
inibição). Os halos que aparecem no EMB são provocados por uma
substância ou mistura de substâncias presentes neste extrato com efeito
antibacteriano. No cromatograma do cilistol A pode ser evidenciado uma
zona de inibição devido sua ação antibacteriana. A inatividade do cilistadiol
talvez seja decorrente à presença de duas hidroxilas livres na estrutura,
comparado ao cilistol A.
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Figura 18. Cromatografia em camada delgada e bioautografia do extrato, frações e
substâncias isoladas de Solanum capsicoides.

Legenda: EMB (extrato metanólico bruto); FAE (fração acetato de etila); FDCM
(fração diclorometano); FHE (fração hexano); (1) cilistol A e (3) cilistadiol.
(A) Cromatografia em camada delgada eluída em fase móvel composta por hexano:
acetona (60:40).
(B) Cromatografia em camada delgada submetida a bioautografia frente a
Staphylococcus aureus.

Pela diferença dos Rfs representados pelos halos referente ao EMB e
do cilistol A, talvez esta substância não esteja em concentração suficiente
para ser detectada a atividade no extrato. Embora o vitanolideo tenha sido
isolado da fração DCM, talvez esta não revelou zona de inibição por conta
da quantidade insuficiente de amostra aplicada na CCD e/ou difusão
incompleta no sistema, visto que produtos menos polares ou com
características mais apolares se difundem lentamente no meio de cultura
(BONA et al., 2014). O halo menor revelado pelo EMB se deve provável ao
princípio ativo diluído na mistura. Assim, a substância que ilustra um halo
de inibição maior, pode estar mais concentrada.
Em pesquisas realizadas por Camacho (2006), o cilistol A quando
testado em modelo bioautográfico, também apresentou halo de inibição
contra S. aureus, mesmo sem ter revelado atividade no ensaio de diluição
em ágar até a concentração máxima testada. O resultado vai de encontro
com o apresentado na presente pesquisa, uma vez que foi possível a
visualização de halo claro de inibição.
Os resultados de ensaios bioautográficos foram avaliados por inspeção
visual dos halos claros indicando inibição do micro-organismo pela(s)
substância(s) presente na amostra. Contudo, tal(is) substância(s) devem ser
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solúvel(eis) em meio aquoso. As amostras que são aplicadas na
cromatoplaca devem ser hidrossolúveis ou não tão polares para poder
ultrapassar a camada de meio de cultura e chegar até a superfície para a
formação de halo de inibição. Componentes lipossolúveis podem
permanecer fixados na CCD e não ser detectados.
Durante as investigações, os resultados permitiram constatar que a
própria sílica da CCD pode inibir o crescimento bacteriano. A constatação
se deu em função do não crescimento microbiano na superfície de contato
da sílica ao meio ágar fundido inoculado. Além disso, as substâncias
presentes na CCD sofreram difusão para o interior, impedindo a
visualização de halo de inibição após o borrifamento com TTC sobre a
superfície.
Diversos extratos de partes aéreas de espécies de Solanum apresentam
atividade antibacteriana, tais como a S. palinacanthum (PEREIRA et al.,
2008) e S. schimperianum (AL-OQAIL et al., 2012).
A bioautografia usualmente requer pequena quantidade de amostra e
permite o biodirecionamento para identificação e isolamento de
constituintes bioativos de maior polaridade em misturas complexas
(AMPARO et al., 2018). Além disso, quando combinada com ensaios de
maior sensibilidade revelam resultados mais seguros e confiáveis.
6.1.2 Diluição em ágar
Os ensaios foram realizados com o intuito de avaliar a Concentração
Inibitória Mínima (CIM) e a Tabela 1 demonstra os resultados dos
componentes das partes aéreas de S. capsicoides contra as bactérias
estudadas.
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Tabela 1. Atividade antibacteriana do extrato e frações das partes aéreas de Solanum
capsicoides contra representantes de micro-organismos Gram-positivos e Gramnegativos.
Partes
aéreas
EMB
FAE
FDCM
FHE

B. sub
2,5
5
5
2,5

Concentração Inibitória Mínima (CIM) (mg/mL)
Gram-positivos
Gram-negativos
S. aur
S. aga
S. epi
S. pyo
S. sap
E. col
P. aer
S. Typ
5
>5
>5
>5
5
>5
>5
>5
5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
5
>5
>5
>5
1,25
>5
>5
>5
5
>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5

Legenda: Partes aéreas – EMB (extrato metanólico bruto), FAE (fração acetato de
etila), FDCM (fração diclorometano) e FHE (fração hexano). Micro-organismos
Gram-positivos – B. sub (Bacillus subtilis), S. aur (Staphylococcus aureus), S. aga
(Streptococcus agalactiae), S. epi (Staphylococcus epidermidis), S. pyo
(Streptococcus pyogenes) e S. sap (Staphylococcus saprophyticus). Microorganismos Gram-negativos - E. col (Escherichia coli), P. aer (Pseudomonas
aeruginosa) e S. Typ (Salmonella Typhimurium).

De acordo com os resultados exibidos, a FDCM mostrou-se como a
mais efetiva com valor de CIM de 1,25 mg/mL para S. saprophyticus e de 5
mg/mL frente a B. subtilis e S. aureus, respectivamente. No entanto, não
expressou sensibilidade no restante das bactérias até a máxima concentração
testada (CIM >5 mg/mL), sendo considerada como inativo.
Na sequência, o EMB demonstrou atividade contra B. subtilis (CIM=
2,5 mg/mL) e CIM de 5 mg/mL sobre S. aureus e S. saprophyticus. Assim
como na FDCM, não induziu sensibilidade no restante das bactérias
empregadas até a máxima concentração testada (CIM >5 mg/mL), sendo
inativo para estes micro-organismos.
A FHE induziu atividade sobre B. subtilis (CIM = 2,5 mg/mL) e contra
S. aureus (CIM de 5 mg/mL). As demais cepas utilizadas não expressaram
sensibilidade até a máxima concentração testada (CIM >5 mg/mL), assim,
designando-se inativo para estes representantes.
Por fim, a FAE mostrou-se como a menos efetiva. Esta indicou
unicamente atividade com CIM de 5 mg/mL contra B. subtilis e S. aureus.
Para o restante das bactérias, mostrou-se inativa até a máxima concentração
testada (CIM >5 mg/mL).
Levando em conta a polaridade dos solventes empregados para a
obtenção das frações (hexano, diclorometano e acetato de etila) e os
resultados obtidos, provavelmente os constituintes responsáveis pela ação
antibacteriana são pouco polares ou apolares, o que justifica a dificuldade
em se observar halo de inibição referente a fração DCM na bioautografia.
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Um dado importante no presente estudo é a inatividade dos
componentes frente as bactérias Gram-negativas (E. coli, P. aeruginosa e S.
Typhimurium) até a máxima concentração testada (CIM >5 mg/mL). O
motivo da ausência de atividade sobre esses micro-organismos pode ser
explicado devido a membrana externa, a qual estaria atuando como uma
barreira à penetração de moléculas estranhas (HANAMANTHAGOUDA et
al., 2010).
Todas as amostras testadas exibiram atividade contra as bactérias B.
subtilis e S. aureus. Por conta de diferenças estruturais no envelope celular,
as bactérias Gram-positivas são mais sensíveis a alguns antibióticos do que
as bactérias Gram-negativas (ÁRTICO; GARCIA; FELLET, 2015).
Cabe ressaltar que a FDCM revelou importante ação contra S.
saprophyticus (CIM = 1,25 mg/mL), bactéria considerada como o
estafilococo mais altamente especializado em termos de patogenicidade,
uma vez que está associado a infecções urinárias, sobretudo cistite em
mulheres jovens (TALLY; BARG, 2002).
As amostras das partes aéreas de S. capsicoides revelam atividade
antibacteriana contra alguns representantes Gram-positivos. A não
visualização de halo de inibição da fração DCM no estudo bioautográfico,
sugere que a concentração aplicada na cromatoplaca não foi o suficiente
para o inibir o crescimento de S. aureus (CIM = 5 mg/mL).
Diversas espécies de Solanum exibem atividade antibacteriana das
quais foram investigadas por ensaio de diluição para a determinação da
CIM, como por exemplo: o extrato metanólico das folhas de S. incanum
(TAYE et al., 2011); o extrato etanólico bruto e frações das folhas de S.
guaraniticum (ZADRA et al., 2013); as frações diclorometano e hexano das
folhas de S. lycocarpum (COSTA et al., 2015) e os óleos essenciais dos
frutos e flores de S. sisymbriifolium (PASDARAN; PASDARAN;
MEMEDOV, 2017). De maneira geral, as plantas citadas apresentam ação
contra representantes Gram-positivos e valores de CIM superior a 1 mg/mL.
Embora as investigações com vegetais sejam focadas na elaboração de
antimicrobianos a serem empregados no combate a infecções, a utilização
de extratos e frações de plantas podem ser úteis no desenvolvimento de
fitoterápicos antissépticos (RODRIGUES et al., 2014). Além disso, os
ativos podem ser úteis para serem agregados a formulações farmacêuticas
(cápsulas, cremes, condicionadores, géis, pomadas, sabonetes e xampus)
(ANVISA, 2011; ANVISA, 2018; CATÃO et al., 2014; DRAELOS, 2016);
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promotores de crescimento em probióticos (potencializando a ação de
probióticos ou agindo contra patógenos) (GYAWALI; IBRAHIM, 2012),
aditivos e conservantes em alimentos (AGARRY; OLALEYE; BELLOMICHAEL, 2005; ANKRI; MIRELMAN, 1999; GYAWALI; IBRAHIM,
2014; KANATT; CHANDER; SHARMA, 2010; PANESAR; SHINDE,
2012).
Portanto, o uso de plantas e/ou seus derivados com propriedades
antimicrobianas possuem diversas aplicações e desempenham um
importante papel no uso de produtos naturais nas mais variadas áreas.
6.1.3 Difusão em placa de sílica
Em função da determinação de CIM por diluição em ágar exigir
concentrações maiores, foi desenvolvido um ensaio alternativo que
empregasse menor quantidade de amostra para se determinar a CIM.
O experimento foi adaptado do ensaio bioautográfico. Além da
padronização das concentrações aplicadas e o volume de meio de cultura
empregado, a placa de sílica não foi eluída em um sistema de solvente para
a separação de substâncias em extrato ou fração. Em vista disso, o
respectivo ensaio não permite o biodirecionamento de componentes com
atividade antibacteriana, ainda que o princípio por difusão através de ágar
seja o mesmo. Em contrapartida, o teste visou a possibilidade de se estimar
a CIM a fim de auxiliar nas investigações antimicrobianas em laboratórios
de pesquisa na área de microbiologia aplicada.
A Figura 19A ilustra a aplicação do EMB e frações em diferentes
concentrações (5 a 0,08 mg/mL) na placa de sílica que posteriormente foi
imersa com ágar Mueller-Hinton contendo inóculo de S. aureus (Figura
19B).
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Figura 19. Fotografia do método de difusão em placa de sílica.

Legenda: EMB (extrato metanólico bruto); FAE (fração acetato de etila); FDCM
(fração diclorometano; FHE (fração hexano) e C- (controle negativo – metanol).
(A) Placa de sílica.
(B) Placa de sílica após imersão em 45 mL de meio de cultura contendo inóculo de
Staphylococcus aureus, incubação e revelação.

A FDCM mostrou-se como a mais efetiva possivelmente pela presença
do cilistol A. Esta exibiu halos de inibição referente a concentração de 2,5 e
5,0 mg/mL (Figura 19B). Conforme o ensaio de diluição em ágar realizado
no presente estudo, a FDCM apresentou CIM de 5,0 mg/mL, logo, a
formação de halo na menor concentração remete uma divergência nos
resultados. Uma possível explicação seria diferenças de concentração dos
componentes em meio de cultivo.
Na sequência, o EMB e FAE revelaram um halo de inibição na
concentração correspondente a 5,0 mg/mL, respectivamente (Figura 19B).
Os resultados estão de acordo com o ensaio de diluição em ágar, dos quais
apresentaram CIM de 5,0 mg/mL contra a bactéria analisada.
A FHE não exibiu halo de inibição em nenhuma das concentrações
testadas. O resultado difere do método de diluição em ágar, do qual exibiu
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CIM de 5,0 mg/mL. Uma possível explicação para a não visualização de
halo de inibição tanto no ensaio bioautográfico quanto no método de
difusão, é que os componentes não ultrapassaram a barreira de ágar por
difusão para chegar até a superfície por conta da lipossolubilidade, posto
que o meio de cultura é hidrossolúvel. Além disso, talvez o princípio não se
encontra nesta fração.
De acordo com os resultados aqui apresentados, provável que a
ausência de halo de inibição no ensaio bioautográfico (frações AE e DCM)
e a visualização de halo no método de difusão, esteja relacionada com a
concentração insuficiente de amostra aplicada na cromatoplaca ou adsorção
das substâncias em sílica na placa.
Por fim, a Figura 20 representa uma comparação dos resultados dos
ensaios antibacterianos aqui empregados contra a bactéria S. aureus.
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Figura 20. Representação dos resultados da bioautografia, difusão em placa de sílica
e diluição em ágar contra a bactéria Staphylococcus aureus.

Legenda: EMB (extrato metanólico bruto); FAE (fração acetato de etila); FDCM
(fração diclorometano) e FHE (fração hexano).
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6.2 Avaliação toxicológica
6.2.1 Mutagenicidade in vitro
Para avaliar a mutagenicidade do EMB e frações foi utilizado o teste
de mutação reversa na linhagem haploide de S. cerevisiae XV185-14c.
Os resultados da avaliação da sobrevivência celular (citotoxicidade)
apresentados na Tabela 2, mostram que o EMB e a fração AE apresentam
redução quando comparado com o controle negativo (PBS), sugerindo
indução de citotoxicidade. Paras as demais frações, nenhuma das
concentrações testadas influenciaram na viabilidade celular (Tabela 2).
Os resultados podem ser validados tendo em vista que nos ensaios
realizados o controle positivo (4-NQO) demonstrou baixa viabilidade
celular, comprovando o potencial citotóxico do 4-NQO.
A indução de citotoxicidade do EMB corrobora com as pesquisas de
Silva e colaboradores (2007) e Petreanu (2017). Silva e colaboradores
(2007) observaram indução de citotoxicidade do EMB contra o
microcrustáceo A. salina (CL50 = 440,1 µg/mL). Os estudos realizados por
Petreanu (2017) permitiram verificar potencial antiproliferativo tanto do
EMB das sementes (células de câncer de rim e pulmão) quanto das partes
aéreas (células de câncer de mama e pulmão). Além disso, as frações DCM
e HE, assim como a substância cilistol A das partes aéreas também
revelaram atividade antiproliferativa. Entende-se, por exemplo, que por
conta da ação antiproliferativa do cilistol A, talvez este contribua com a
citotoxicidade do extrato observado no ensaio aqui apresentado.
Várias outras espécies de Solanum apresentam atividade citotóxica
comprovada, como: o extrato hidroalcoólico das folhas de S. cordifolium e
S. torvum (MARSIGLIA et al., 2011); o glicoalcaloide esteroidal solanina,
encontrado em S. tuberosum (batata), S. lycopersicum (tomate) e S.
melongena (berinjela) (MOHSENIKIA et al., 2013) e os sesquiterpenos de
S. septemlobum (ZHANG et al., 2015).
De um modo geral é frequente a ocorrência de glicoalcaloides
esteroidais “citotóxicos” do tipo da solanina em Solanum. Logo, diversos
vegetais pertencentes a este gênero são denominados de mata-cavalo
(SCHENKEL et al., 2010). Assim sendo, é necessário a realização de testes
preliminares para avaliar a segurança destas espécies, como o teste de
exclusão por Azul de Tripan e teste de tetrazólio (MTT). Além de tudo,
assim como já estudado por Petreanu (2017), é importante investigar o
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perfil antiproliferativo de plantas e substâncias isoladas, especialmente as
que revelam citotoxicidade em ensaios preliminares.
Tabela 2. Indução de mutação pontual (lis 1-1 e his 1-7) na linhagem haploide de
Saccharomyces cerevisiae XV185-14c, após tratamento com o extrato e frações das
partes aéreas de Solanum capsicoides.
Tratamento Sobrevivência (%)
Revertentes Revertentes
LIS 1/107
HIS 1/107
PBS
0
100,00
6,18 ± 1,3
6,3 ± 1,5
4-NQO
0,5 µg/mL
67 ± 12,1**
31,4 ± 8,3***
29,6 ± 8,2**
EMB

2,5 mg/mL
5 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL

56,3 ± 7,01
66,6 ± 7,07
89,3 ± 10,6
62,4 ± 6,10

1,6 ± 0,3
4,8 ± 2,3
7,8 ± 2,3
4,7 ± 1,6

2,6 ± 4,3
5,1 ± 1,3
4,7 ± 3,8
5,9 ± 4,1

FAE

2,5 mg/mL
5 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL

66,5 ± 4,24
56,3 ± 4,24
51,5 ± 6,36
43,3 ± 2,12

4,5 ± 1,5
5,6 ± 2,3
5,9 ± 1,7
4,8 ± 5,4

2,3 ± 5,3
4,6 ± 2,7
7,6 ± 1,3
6,8 ± 2,3

FDCM

2,5 mg/mL
5 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL

99,5 ± 11,3
98,4 ± 35,0
95,6 ± 2,12
89,3 ± 5,65

3,1 ± 2,4
4,1 ± 1,3
6,7 ± 1,7
9,1 ± 2,7

4,5 ± 2,3
6,7 ± 4,3
6,8 ± 3,7
7,9 ± 1,3

FHE

2,5 mg/mL
5 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL

99,7 ± 7,77
97,8 ± 12,02
102,4 ± 9,89
84,2 ± 9,09

4,9 ± 6,3
3,7 ± 5,4
8,3 ± 7,5
6,7 ± 1,3

4,8 ± 2,7
7,5 ± 1,7
9,3 ± 4,5
6,7 ± 2,6

Legenda: PBS (Solução salina fosfato tamponada); 4-NQO (Óxido de
Nitroquinoleína - controle positivo); EMB (extrato metanólico bruto); FAE (fração
acetato de etila); FDCM (fração diclorometano); FHE (fração hexano).
Dados representados como média e desvio padrão de três experimentos
independentes (valores entre parênteses nas colunas 4 e 5 referem-se ao número de
colônias).
Dados significativos em relação ao grupo controle negativo * p<0,05; ** p<0,01 e ***
p<0,001 no teste ANOVA Dunnett’s Multiple Comparison Test.

A partir dos resultados da avaliação da mutagenicidade, o EMB e as
frações não apresentam atividade mutagênica sobre a linhagem haploide de
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S. cerevisiae XV185-14c de revertentes de lis 1/107 e his 1/107 até a
máxima concentração testada.
O controle negativo (PBS) apresentou um pequeno crescimento
celular, o que sugere que a levedura é revertente de lisina e histidina de
forma espontânea. O controle positivo (4-NQO) demonstrou mutação
aumentada de revertentes de lis 1/107 e his 1/107, comprovando sua
mutagenicidade conhecida. Desta forma, validando a cepa mutante
auxotrófica para a detecção de agentes que causam mutações pontuais.
O resultado do EMB vai de encontro com a pesquisa de Petreanu e
colaboradores (2016), dos quais não observaram toxicidade do EMB das
sementes em ensaios in vitro, in silico e in vivo.
Diversos autores empregaram o método de mutagenicidade in vitro
com a linhagem mutante de S. cerevisiae XV185-14c na investigação
mutagênica de produtos naturais (BELLA CRUZ et al., 2013; BEZERRA et
al., 2008; GASPARETTO et al., 2017; VIAU et al., 2016).
A seleção correta de bioensaios na investigação de genotoxicidade é de
extrema importância na localização de um possível mutágeno, pois avaliam
diferentes sistemas. Por exemplo, o teste de Ames com a bactéria S.
Typhimurium e o teste de mutação reversa com S. cerevisiae detectam
agentes que causam mutações gênicas (nonsense, missense e frameshift
mutation). Assim, os resultados revelaram que os componentes de S.
capsicoides não induzem a mutações gênicas sem sentido (nonsense) e com
sentido trocado (missense) em S. cerevisiae. Contudo, há outros
mecanismos pelos quais candidatos genotóxicos revelam atividade, por
exemplo, por indução a mutações cromossômicas, aberrações das quais são
detectadas pelo ensaio de micronúcleo.
De acordo com Oga (2008), os testes de mutagênese somente avaliam
substâncias que causam câncer por mecanismos mutagênicos, ou seja, com
ação direta no material genético. Portanto, quando se observa resultados
negativos de mutagenicidade frente a S. cerevisiae, considera-se um
indicativo de que essas substâncias não possuem ação carcinogênica.
Contudo, o câncer pode se desenvolver por outros mecanismos não
mutagênicos, logo outros experimentos devem ser realizados.
Ampliando o perfil investigativo de avaliação mutagênica, o EMB de
S. capsicoides foi submetido ao ensaio de micronúcleo em medula óssea de
camundongos para a detecção de mutações cromossômicas.
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6.2.2 Ensaio de micronúcleo
A Tabela 3 apresenta a porcentagem dos eritrócitos policromáticos
(PCE) e com micronúcleos (PCEMN), obtidos do grupo veículo, grupos 1 e
2 tratados com o EMB de S. capsicoides (2000 mg/kg) (sacrificados após 24
e 48 horas, respectivamente) e MMS (50 mg/kg). O MMS produz
aberrações cromossômicas nas células eritrocitárias. A partir dos dados
obtidos, pode-se observar que a quantidade de PCEMN no grupo MMS foi
de 25,80%. Através da análise estatística foi possível verificar que o valor
de PCEMN do grupo MMS é superior e estatisticamente diferente dos
grupos tratados. Quando comparado o grupo veículo com os tratados
(grupos 1 e 2) os valores são estatisticamente semelhantes, portanto o EMB
de S. capsicoides não revelou genotoxicidade em células da medula óssea
de camundongos tratados na dose de 2000 mg/kg por via oral.
Tabela 3.
Porcentagem dos eritrócitos policromáticos (PCE) e contendo
micronúcleos (PCEMN) dos animais sacrificados em 24 horas (1) e 48 horas (2)
após tratamento com extratos da Solanum capsicoides e grupo veículo.
Grupo
Dose (mg/kg)
PCEMN/200PCE (%) ± DP
(n = 5)
(n = 5)
Veículo
5,0 ± 1,41
MMS
50
25,8 ± 4,44 ***
S. capsicoides (1)
2000
7,2 ± 1,92
S. capsicoides (2)
2000
6,4 ± 2,07
Legenda: DP = desvio padrão; MMS = metil-metano-sulfóxido; ***p < 0,05 vs
grupo veículo.

Segundo o protocolo OECD 474, o ensaio de micronúcleo é sensível
tanto em ratos quanto camundongos e em ambos os sexos. No presente
estudo foram utilizados camundongos Swiss, devido ao seu peso corporal, o
qual reflete no menor uso de extrato. Ainda, foram escolhidas as fêmeas por
apresentarem sensibilidade igual a machos e devido a maior disponibilidade
no biotério (OECD, 2016).
Os resultados estão de acordo com o estudo realizado por Petreanu e
colaboradores (2016). Neste, avaliaram o perfil toxicológico do EMB das
sementes de S. capsicoides e não foram observados toxicidade nos modelos
utilizados (toxicidade aguda em camundongos, atividade hemolítica in vitro,
toxicidade in silico e teste do micronúcleo em medula óssea de
camundongos).
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Diversos extratos de espécies de Solanum foram avaliados quanto a
genotoxicidade pelo ensaio de micronúcleo, como: o extrato hidroalcoólico
dos frutos de S. melongena (CHACON et al., 2002); o extrato etanólico dos
frutos de S. lycocarpum (VIEIRA et al., 2010); os extratos etanólicos dos
frutos e folhas de S. paniculatum (VIEIRA; SANTOS; CHEN-CHEN,
2010); o extrato aquoso, hidroalcoólico e etanólico das folhas de S.
chrysotrichum (AGUILAR-SANTAMARÍA et al., 2013) e o extrato
hidroalcoólico das folhas de S. cernuum (DAMASCENO et al., 2016).
Dentre os vegetais citados, nenhum foi considerado genotóxico até a
máxima concentração testada.
Por fim, até o momento, estudos comprovaram que as partes aéreas de
S. capsicoides exibem algumas atividades biológicas como: antifúngica
(CAMACHO, 2006), citotóxica (SILVA et al., 2007), antiparasitária
(CAMACHO, 2006; CECHINEL FILHO et al., 2013), anti-hipertensiva,
diurética (SIMÕES et al., 2016), antidepressiva, antiproliferativa
(PETREANU, 2017) e, de acordo com os resultados da presente pesquisa,
antibacteriana.
Em conjunto, os resultados do extrato das partes aéreas de S.
capsicoides não demonstraram mutagenicidade in vitro e in vivo. Porém, no
primeiro ensaio observou-se indução de citotoxicidade por redução da
sobrevivência celular. Vale ressaltar que se faz necessário outros
experimentos para estabelecer que os componentes não apresentam
toxicidade, como teste de exclusão por Azul de Tripan, teste de tetrazólio
(MTT), teste de cometa, teste de dose única, teste de doses repetidas e
ensaio de toxicidade crônico, bem como continuar nas investigações dos
vitanolideos isolados, principalmente o cilistol A, que além de ação
antibacteriana, apresenta diversas atividades biológicas significativas.
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CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que:















O EMB e o vitanolideo isolado cilistol A exibiram inibição frente a
S. aureus no ensaio de bioautografia;
O EMB e frações AE, DCM e HE revelaram atividade
antibacteriana contra B. subtilis e S. aureus (CIM de 2,5 – 5
mg/mL) pelo ensaio de diluição em ágar;
A fração DCM expressou importante ação contra S. saprophyticus
(CIM = 1,25 mg/mL), estafilococo altamente associado a infecções
das vias urinárias;
O método de difusão em placa de sílica resultou na padronização
de um volume de meio de cultura e, principalmente, possibilitou
estimar a Concentração Inibitória Mínima numa cromatoplaca;
O EMB e a fração AE revelaram halo de inibição na concentração
estimada de 5 mg/mL na difusão em placa de sílica frente a S.
aureus. A fração DCM apresentou halos claros nas concentrações
estimadas de 2,5 e 5 mg/mL. A fração HE não revelou halo no
experimento;
O EMB e a fração AE evidenciaram indução de citotoxicidade
sobre a levedura S. cerevisiae XV185-14c por redução da
sobrevivência celular. As frações DCM e HE não apresentaram
citotoxicidade in vitro;
O EMB e as frações AE, DCM e HE não exibiram indução de
mutação gênica nonsense e missense até a máxima concentração
testada em células revertentes de S. cerevisiae XV185-14c;
O EMB não exibiu indução de mutação cromossômica em células
da medula óssea de camundongos pelo ensaio de micronúcleo.
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