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RESUMO 

 

FRANCO-BERNARDES, M. F. A. Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade e 
mutagenicidade dos herbicidas tebutiurom e trifluralina e de seus efeitos na 
expressão de genes de resposta ao estresse celular. 2016. 139f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
 
Os herbicidas são destinados ao controle das ervas daninhas e seu uso torna o 
fornecimento de alimentos abundante e livre de pragas, porém a exposição 
ocupacional e ambiental a esses compostos pode trazer riscos à saúde. O Brasil é o 
maior consumidor de praguicidas desde 2008, e os herbicidas correspondem por 45% 
do volume dessas substâncias. O tebutiurom e a trifluralina são herbicidas muito 
utilizados em culturas de cana-de-açúcar, e apesar de serem descritos como seletivos 
em seu mecanismo de ação, seus efeitos em organismos não alvo, como células 
humanas, são pouco conhecidos. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos dos 
herbicidas tebutiuron e trifluralina em organismos não alvo. Para isso, utilizou-se a 
linhagem celular HepG2, e as concentrações testadas dos herbicidas foram de 1 a 
100 µmol/L e o tempo de exposição variou de 4 h à 14 dias de acordo com o ensaio. 
Utilizou-se também as linhagens TA98 TA100, TA97a e TA1535 da bactéria S 
typhimurium. Neste caso, as concentrações testadas dos herbicidas variaram de 0,1 
à 5000 µg/placa e o tempo de exposição foi de 66 h. As análises indicaram que o 
tebutiurom não apresenta potencial citotóxico, genotóxico, ou mutagênico nas 
condições testadas, evidenciando sua seletividade. Testes com a trifluralina, no 
entanto, mostraram que HepG2 apresentaram uma diminuição da capacidade em 
formar clones quando expostas à 100 µmol/L por 14 dias, e uma redução na densidade 
celular quando expostas à 50 e 100 µmol/L por 24, 48 e 72h. Tais efeitos ocorreram 
devido a uma diminuição da viabilidade celular, observada em 50 e 100 µmol/L pelo 
ensaio MTT, e devido a um bloqueio no ciclo celular na fase S, evidenciado em 100 
µmol/L, ambos nos tempos de 24, 48 e 72h. O tipo de morte celular inicialmente 
observada foi a apoptose, através da marcação por anexina V em 100 µmol/L após 
48 e 72 h de exposição, e através da condensação e fragmentação nuclear em 100 
µmol/L após 24 e 48 h de exposição. Em 72 h, observou-se também necrose em 100 
µmol/L, por meio dos testes anexina V/PI e liberação de LDH.  A morte celular pode 
estar relacionada à diminuição do potencial de membrana mitocondrial, observada em 
50 e 100 µmol/L após 24, 48 e 72h, e a um aumento na produção de espécies reativas, 
efeito observado em células expostas à 100 µmol/L de trifluralina por 24 e 48 h. No 
entanto, observou-se que a via de resposta ao estresse oxidativo Keap1/Nrf2-ARE 
não foi ativada no tempo analisado de 24 h. Além disso, os testes de cometa e 
micronúcleo não indicaram potencial da trifluralina em provocar danos no material 
genético de HepG2. Complementarmente, o teste de Ames em linhagens de S 
typhimurium também não evidenciaram potencial mutagênico do herbicida. As 
análises com a trifluralina mostraram que o herbicida, apesar de não induzir 
genotoxicidade e mutagenicidade, possui potencial citotóxico em HepG2, indicando 
que pode afetar organismos não alvo, como células humanas. 
 
 

Palavras-chave: Praguicidas; HepG2; Salmonella typhimurium; apoptose; necrose  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Herbicidas 

 

Os contaminantes emergentes compreendem uma nova categoria de 

substâncias que, podem ser recentes (sintetizadas a pouco tempo) ou não, naturais 

ou sintéticas, cujos estudos sobre os efeitos ou presença no ambiente são pouco 

conhecidos. Muitos não estão incluídos em programas de monitoramento ou inseridos 

em legislação de controle ambiental. Ocorrem no ar, solo e água, podndo atingir sere 

humanos, e nos últimos anos essa categoria tem atraído atenção de grupos como 

pesquisadores e indústrias (YAN et al., 2010) 

As principais classes de contaminantes emergentes incluem produtos 

farmacêuticos e de cuidado pessoal, plastificantes, retardantes de chama, 

surfactantes, nanomateriais, e praguicidas (PEREIRA et al., 2015). Os praguicidas, 

popularmente conhecidos como agrotóxicos, são definidos segundo a Lei Federal nº 

7. 802 de 11/07/1989 (BRASIL, 1989), como: 

 
a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos; 
 
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento. 

 

Muitos benefícios em relação à saúde pública têm sido realizados com o uso 

de praguicidas. O fornecimento de alimentos tornou-se mais abundante e livre de 

pragas, e a ocorrência de doenças transmitidas por vetores foi reduzida 

drasticamente. Apesar dos benefícios dos praguicidas, seu potencial impacto sobre o 

ambiente e a saúde pública é substancial (BARR e NEEDHAM, 2002). Alguns 

praguicidas podem persistir no ambiente, permanecendo no local por anos. A 

contaminação ambiental ou o uso ocupacional dessas substâncias pode expor a 

população à resíduos de praguicidas, incluindo seus produtos de degradação 

presentes no ar, água e alimentos (MOSTAFALOU e ABDOLLAHI, 2013; FRANCO-

BERNARDES et al., 2015). 



Introdução  |  2 

 

Praguicida é um termo utilizado para agrupar classes de compostos que atuam 

como herbicidas (controlam plantas daninhas), inseticidas (usado no controle de 

insetos), fungicidas (controlam fungos), nematicidas (controlam nematóides) e 

acaricidas (usados no controle de ácaros), dentre outros (RODRIGUES e ALMEIDA, 

2005).  

Os herbicidas são produtos químicos fitotóxicos utilizados para a inibição do 

crescimento ou destruição de diversas ervas daninhas. Estas podem ser definidas 

como plantas que crescem onde não são desejadas. Esta definição possui uma 

perspectiva antropocêntrica e não é adequada para discussão de ecossistemas. O 

termo “ervas daninhas no presente trabalho se refere a espécies de plantas que 

interferem com a produção de culturas, e que se não forem controladas, causam 

perdas na produção agrícola (NORRIS e KOGAN, 2005). 

A aplicação de herbicidas em solos agrícolas é uma prática bem estabelecida 

e eficaz no controle do crescimento destas plantas (GUPTA, 2007). Devido à extensão 

da agricultura intensiva em todo o mundo, durante os últimos 30 anos, as variedades 

e quantidades de herbicidas utilizados para melhorar o rendimento das culturas 

aumentaram consideravelmente. Dessa forma, eles tornaram-se alguns dos poluentes 

orgânicos que ocorrem mais frequentemente em águas naturais e, portanto, grande 

preocupação tem surgido sobre os seus possíveis efeitos sobre a saúde humana e do 

ambiente (BENITEZ et al., 2006). 

O Brasil tem sido o maior consumidor mundial de praguicidas desde 2008, 

seguido pelos Estados Unidos. Em 2010, o consumo dessas substâncias no Brasil 

aumentou em 190%, uma taxa de crescimento correspondente a mais do dobro da 

taxa de crescimento global de mercado no mesmo ano (93%) (RIGOTTO et al., 2014). 

O consumo brasileiro de praguicidas foi de 936 mil toneladas na safra 2010/2011. Este 

valor correspondeu a US$ 8,5 bilhões em transações financeiras envolvendo dez 

empresas que controlam 75% do mercado de agrotóxicos no país (ANVISA, 2013; 

RIGOTTO et al., 2014). Herbicidas respondem por 45% do volume de praguicidas 

consumidos no Brasil, seguido por fungicidas (14%) e insecticidas (12%) (RIGOTTO 

et al., 2014). 

Para identificar os herbicidas é útil agrupá-los de acordo com sua estrutura 

química básica e com seu mecanismo de atuação nas plantas. Considera-se que o 

mecanismo de ação diz respeito ao primeiro ponto do metabolismo das plantas onde 

o herbicida atua.  
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O tebutiurom, de nome químico 1-(5-Tert-butil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-1,3-

dimetilurea, é um herbicida pré emergente seletivo para o controle de plantas 

daninhas. A definição de pré e pós emergente está relacionada ao momento da 

aplicação do produto químicos. Herbicidas pré emergentes são aplicados antes do 

desenvolvimento das plantas daninhas, e pós emergentes são aplicados após a 

emergência das plantas daninhas. O tebutiurom pertence ao grupo químico das uréias 

substituídas (Fig. 1) e seu mecanismo de ação sobre as plantas está relacionado com 

a inibição do fotossistema II da fotossíntese (FSII). No Brasil, é amplamente utilizado 

em culturas de cana de açúcar (ADAPTAR, 2016).  

 

Figura 1. Estrutura química do herbicida tebutiurom 

 

Fonte: Adaptado de PUBCHEM 

 

No fotossistema II, ocorre a excitação do complexo P680 (P680*), que doa um 

elétron para a feofitina, ficando no estado oxidado. O P680 então usa um elétron da 

fotólise (oxidação) da água para voltar ao estado anterior. A feofitina, que recebeu o 

elétron do P680*, doa esse elétron para a quinona A (QA), que por sua vez doa para 

a Quinona B (QB). A quinona B se dissocia do fotossistema II e transfere os elétrons 

para um complexo chamado b6f, que por sua vez irá transferir os elétrons para o 

fotossistema I, dando continuidade ao processo de fotossíntese. O comlexo P680 é 

formado por dois dímeros de clorofila (D1 e D2). Os herbicidas inibidores do 

fotossistema II exercem sua ação fitotóxica ligando-se ao nicho da proteína D1, no 

qual a quinona B deveria ligar-se para receber os elétrons da quinona A (Fig. 2). Isto 

bloqueia o transporte de elétrons no fotossistema e gera moléculas de clorofila mais 

carregadas energeticamente (KRUSE et al., 2001). Essa clorofila reage com o 

oxigênio molecular, gerando espécies reativas de oxigênio (ERO), que irão reagir com 
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os lipídios formadores das membranas, originando a peroxidação lipídica, danificando 

os organismos-alvo (HESS, 2000).  

 

Figura 2. Esquema mostrando a interferência de praguicidas no transporte de elétrons 

do fotossistema II (FSII).  

 

A seta larga mostra o detalhe da ligação de praguicidas inibidores do fotossistema II (FSII) no nicho da 
proteína. QA = Quinona A. QB = Quinona B. PQ = plastoquinona. P680* = complexo P680 excitado. 
P680 = complexo P680. Fonte: Adaptado de OLIVEIRA JUNIOR, 2001. 

 

O tebutiuron tem uma meia-vida longa de cerca de um ano em solos (Helling, 

2005), especialmente em ambientes ricos em carbono ou com baixos índices de chuva 

(CHANG e STRIKE, 1977), mas podem ter uma meia vida baixa, de até 20 dias, sob 

condições específicas (CERDEIRA et al., 2007). É considerado altamente móvel, 

apresentando alto potencial de deslocamento no solo (ADAPTAR, 2016). Devido à 

sua elevada solubilidade em água, persistência relativamente forte e mobilidade no 

solo, o herbicida pode atingir ambiente aquáticos, principalmente águas subterrâneas 

(FRANCO-BERNARDES, 2014, ADAPTAR, 2016).  

Quanto a toxicidade do tebutiurom, existem dados de estudos de metabolismo 

com o herbicida que foram realizados em ratos, coelhos, cães e camundongos. O 

herbicida foi administrado através de infusão forçada com dose única de produto 
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radiomarcado (10 a 160 mg/kg). Observou-se rápida absorção e extensiva 

metabolização nas espécies testadas. Após 4 dias da administração do produto, o 

total de radioatividade recuperada foi de 74% a 107% da dose administrada. Na dose 

mais baixa, a radioatividade foi eliminada após 1 dia. A eliminação se deu 

principalmente pela urina e pelas fezes, porém excreção biliar foi encontrada em ratos 

(ADAPTAR, 2016).  

Os efeitos agudos observados com a marca comercial COMBINE 500 SC, 

composta por tebutiurom 500 g/L (50% m/v) e por ingredients inertes 633 g/L (63,3% 

m/v) foram: DL50 oral para ratos de 1.464 mg/kg e DL50 dérmica > 2.000 mg/kg. Em 

animais de laboratório, o produto mostrou- se levemente irritante aos olhos e não 

irritante a pele. Estudos crônicos com o tebutiurom mostraram ausência de efeito 

tóxico em ratos expostos diarimente a 80 mg/kg por 2 anos, em camundongos 

expostos a doses tão altas quando 200 mg/kg durante toda vida, e em cães expostos 

a 25 mg/kg por um ano (ADAPTAR, 2016). 

A trifluralina (α, α α - trifluoro - 2,6 - dinitro - N, N - dipropil - p - toluidina) é um 

herbicida incorporado ao solo usado em muitas culturas agronômicas e hortícolas, por 

exemplo, soja, algodão e cana de açúcar, de modo a controlar uma variedade de 

gramíneas e ervas daninhas de folhas largas (PROBST et al., 1967). Este herbicida 

pode ser classificado como pré - emergente, uma vez que é aplicado ao solo antes do 

tempo habitual de aparecimento das plantas daninhas não desejadas (GUPTA, 2007). 

A trifluralina pertence ao grupo químico das dinitroanilinas (Fig. 3) e atua 

principalmente em meristemas e tecidos de órgãos subterrâneos, como raízes, 

gemas, epicótilo, hipocótilo, rizomas, tubérculos e sementes (DEUBER, 1992; 

FERNANDES et al, 2009).  

 

Figura 3. Estrutura química do herbicida trifluralina. 

 

Fonte: Adaptado de PUBCHEM 
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O mecanismo de ação do herbicida está relacionado com a deficiência de 

crescimento dos meristemas através da inibição da polimerização dos microtúbulos a 

partir de subunidades de tubulina livres, resultando em inchaço característico nas 

extremidades das raízes (VAUGHN e LEHNEN, 1991; EBERT et al., 1992). Herbicidas 

dinitroanilina, tais como a trifluralina, apresentam um radical NO2, que promove a 

ligação com moléculas de tubulina. O complexo formado, herbicida - tubulina, limita a 

formação de microtúbulos e, consequentemente, as fibras do fuso, uma das estruturas 

responsáveis por uma divisão celular bem-sucedida, impedindo o desenvolvimento da 

planta (ANTHONY e HUSSEY, 1999; FERNANDES et al., 2009). 

A trifluralina é facilmente degradada sob a luz solar em todos os meios, com 

meias-vida podendo variar de minutos a vários meses, dependendo do substrato. 

Além disso, também é degradada quimicamente e por microorganismos. Este 

herbicida tem baixa solubilidade em água e é fortemente ligada a componentes do 

solo. Uma vez aplicada e incorporada no solo, a trifluralina permanece com baixo 

potencial de contaminação das águas subterrâneas. É raramente detectada em águas 

de superfície e, se presente, normalmente ocorre abaixo do nível de quantificação. 

(GROVER et al., 1997). 

Quanto a toxicidade da trifluralina, resultados obtidos com roedores em 

laboratório, sugerem que em humanos, a Trifluralina não é absorvida pela pele (<1%) 

ou pelo sistema gastrointestinal após ingestão. O herbicida é metabolizado 

completamente e excretado em menos de 3 dias, em maior parte pelas fezes e em 

menor parte pela urina (ADAPTAR, 2016). 

Os efeitos agudos observados com a marca comercial TRIFLURALINA 

NORTOX GOLD, composta por trifluralina 450 g/L (45% m/v) e por ingredientes inertes 

597 g/L (59,7% m/v) foram: DL50 oral para ratos >2000 mg/kge e DL50 dérmica para 

ratos > 2000 mg/kg, sendo um produto considerado moderadamente irritante para os 

olhos e não classificado como irritante para a pele (NORTOX, 2016). No entanto, 

efeitos agudos como ocorrência de irritações na pele, olhos e mucosas, dores de 

cabeça, tonturas e vômitos, associados a confirmação de exposição à trifluralina, 

sugerem intoxicação (ADAPTAR, 2016). Quanto aos efeitos crônicos, estudos em 

ratos demonstraram alterações hemolíticas por provável disfunção renal. Em fêmeas 

houve aumento dos rins e do peso das glândulas suprarrenais, evidenciando 

nefrotoxicidade (ADAPTAR, 2016). 
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Os herbicidas têm um grau variável de especificidade, ou seja, alguns afetam 

apenas plantas específicas, e outros atingem um maior número de espécies. As 

diferenças bioquímicas em plantas permitem projetar formulações que têm potencial 

de toxicidade seletiva, atingindo apenas os organimos alvo, sem afetar a cultura de 

interesse (GUPTA, 2007). Portanto, entende-se por seletividade a capacidade de um 

determinado herbicida em eliminar as plantas daninhas de uma cultura, sem reduzir a 

produtividade e a qualidade do produto de interesse econômico (NEGRISOLI et al., 

2004). Segundo Oliveira Junior (2001), a detoxificação dos herbicidas no metabolismo 

das plantas de interesse pode ocorrer devido à produção de enzimas que metabolizam 

a molécula herbicida.   

Porém, hoje se sabe, que os herbicidas não só afetam os organismos-alvo, mas 

também organismos não alvo, que são expostos aos herbicidas de diferentes classes 

químicas, e podem assim ingeri-los ou absorve-los através da pele ou do sistema 

respiratório (LIVINGSTONE, 2001). Estima-se que do total de herbicida aplicado, 

apenas uma pequena parte atinge os sítios de ação, sendo a maior parte perdida via 

pulverizações, deposições fora do alvo, escoamento, fotodegradação, dentre outros. 

Isto não só aumenta o custo de proteção das culturas, como também causa grave 

poluição ambiental, podendo afetar os seres humanos (WANG; LIU, 2007).  

 Apesar de alguns herbicidas serem descritos como seletivos no seu 

mecanismo de ação, sua gama de seletividade é limitada apenas aos organismos 

testados (ZACHARIA et al., 2010). Assim, nos últimos anos, o interesse em avaliar os 

efeitos dos herbicidas, especialmente em organismos não-alvo, está aumentando, 

mas há ainda poucos estudos disponíveis sobre os herbicidas tebutiurom e trifluralina.  

Assim, o estudo desses compostos é de extrema importância, para que efeitos 

como a presença ou ausência de citotoxicidade e genotoxicidade sejam elucidados. 

Um dos modelos muito utilizados para se realizar testes com substâncias de interesse 

são as culturas de células, permitindo análises in vitro. Estas análises apresentam 

inúmeras vantagens em relação aos testes in vivo. 

 

1.2 Linhagens celulares para realização de testes in vitro 

 

Modelos de cultura celular têm várias vantagens em relação a outros sistemas 

experimentais, incluindo questões éticas relacionadas a estudos com animais ou 

humanos, possibilidade de criopreservação, facilidade de controle das condições 
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experimentais, necessidade de pequenas quantidades das substâncias em estudo e 

baixo custo (WALUM et al., 1990; O´BRIEN et al., 2000). Embora os sistemas de 

cultura de células não possam replicar totalmente as condições encontradas no 

organismo, desde que os limites do modelo sejam levados em consideração, a cultura 

celular é uma ferramenta valiosa (FRESHNEY, 1994; O´BRIEN et al., 2000). 

A técnica de cultura celular permite o estudo do comportamento das células em 

um ambiente controlado, fora do organismo. Os pioneiros com a utilização de células 

fora do organismo foram Harrison, em 1907, e Carrel, em 1912. Harrison obteve êxito 

em cultivar o cordão nervoso de um sapo em coágulo linfático, e Carrel, trabalhando 

com células cardíacas de embrião de galinha, descobriu a importância da troca dos 

nutrientes em que as células eram cultivadas (FRESHNEY, 2005; ALVES e 

GUIMARÃES, 2010). 

As células em cultivo podem ser classificadas quanto à aderência, sendo 

aderentes ou não aderentes, e quanto à frequência de divisão que podem atingir, 

sendo linhagens finitas ou contínuas. As células aderentes são oriundas de tecidos 

duros e, por isso, são dependentes de ancoragem, ou seja, necessitam de adesão a 

uma superfície de contato para que possam iniciar a sua proliferação. As células não 

aderentes podem ser cultivadas em suspensão no meio e são derivadas de tecidos 

que não necessitam de ancoragem para proliferar e sobreviver. Essa capacidade está 

restrita às células hematopoiéticas, às linhagens transformadas ou às células de 

tecido tumoral (FRESHNEY, 2005). 

As culturas primárias de células são provenientes de uma fonte viva saudável, 

obtidas por desagregação mecânica ou enzimática. Com a continuidade do cultivo 

dessas células, suas características originais podem ser mantidas, havendo grande 

similaridade com o tecido in vivo, porém, essas células têm baixa frequência de 

divisão, constituindo uma linhagem finita. Existem ainda células que mantém a maioria 

das características do tecido original, porém são transformadas e sofrem alterações 

em genes que controlam o ciclo celular, possuem alta capacidade proliferativa e têm 

uma maior frequência de divisão. Essas células podem ser mantidas em cultura por 

um grande período de tempo, constituindo uma linhagem contínua. Muitas das 

linhagens contínuas podem ser propagadas até oitenta passagens. Células podem 

ser transformadas em cultura por meio de agentes químicos, físicos, ou utilizando-se 

vírus. Porém, células transformadas podem ser obtidas de tecidos já mutados, como 

tecidos tumorais. Em 1954, George Gey cultivou células derivadas de um câncer de 
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útero humano, estabelecendo a linhagem HeLa, e promovendo um aumento no 

interesse pelo cultivo de células (FRESHNEY 2005; ALVES e GUIMARÃES, 2010). 

A linhagem celular HepG2 (Fig. 4) foi isolada em 1979 por Aden et al, a partir 

de um hepatoblastoma primário de um menino argentino de 11 anos. Células HepG2 

são aderentes e apresentam alta frequência de divisão, o que caracteriza uma 

linhagem contínua. Essa linhagem é muito utilizada em ensaios toxicológicos, uma 

vez que as células têm uma morfologia epitelial semelhante às células 

parenquimáticas do fígado e sintetizam e secretam várias das proteínas plasmáticas 

características de células hepáticas humanas normais. Em particular, a HepG2 

mantém a atividade de muitas enzimas das fases I e II, como CYP1A1, CYP1A2, 

CYP2E1, e glutationa-S-transferases, e também possuem enzimas antioxidantes 

(KNOWLES et al., 1980; KANASMULLER et al., 1998; KANASMULLER et al., 2004). 

Além disso, as células HepG2 são capazes de expressar a proteína supressora 

tumoral p53, um componente essencial de resposta celular a danos no DNA, e que 

está envolvido nos mecanismos de defesa principalmente pela ativação da transcrição 

de genes responsáveis pela apoptose e parada no ciclo celular (URANI et al., 2014). 

Essa linhagem foi utilizada na realização de todos os ensaios citotóxicos propostos no 

presente trabalho, bem como nas análises genotóxicas de cometa e micronúcleo. 

 

Figura 4. Células  HepG2 em garrafas de cultura, e vistas sob 
microscópio óptico invertido. 

 

 

Aumento na objetiva de 25x. Fonte: Google imagens e próprio autor. 

 

Além dos modelos eucariotos, os procariontes podem se mostrar úteis em 

bioensaios para detecção de substâncias que induzem mutações e danos primários 

no DNA (HOUK, 1992). As culturas bacterianas possuem determinadas vantagens 

em relação a experimentos in vivo ou com culturas de células de mamíferos, como 
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facilidade de manipulação, custo e tempo experimental reduzidos e genoma já 

sequenciado, permitindo alterações controladas (MARON e AMES, 1983). 

Diferentes linhagens da bactéria Salmonella typhimurium são utilizadas no 

teste de Ames, ou ensaio Salmonella typhimurium/microssoma, como as linhagens 

TA98, TA100 (Fig. 5), TA97a e TA1535. Este ensaio foi designado para detectar 

mutações, e têm se tornado cada vez mais reconhecido pela comunidade científica 

e corporações como uma importante ferramenta de análise de substâncias 

químicas (MORTELMANS; ZEIGER, 2000). Cada linhagem empregada no teste 

apresenta diferentes mutações em vários genes no operon histidina, e, portanto, 

torna possível a detecção do mecanismo pelo qual as substâncias provocam a 

mutação, uma vez que o crescimento de determinada linhagem em ambiente sem 

histidina revela ocorrência de mutação reversa (MORTELMANS;ZEIGER, 2000). 

 

Figura 5. Colônias de Salmonella Typhimurium 
formadas por revertentes espontâneos da TA 100 
 

 

Fonte: MORTELMANS e ZEIGER, 2000. 

 

O ensaio Salmonella /microssoma teve seu início em 1966, quando Ames e 

Whitfield (1966) propuseram um conjunto de linhagens mutantes para histidina com 

o objetivo de realizar triagens de possíveis mutágenos. Os autores utilizaram um 

procedimento chamado spot test, previamente utilizado por Szybalski (1958) e Iyer 

e por Szybalski (1958), em linhagens de E. coli. Em 1973, Ames e colaboradores 

(1973 a; 1973 b) desenvolveram o método de incorporação de placas, que 

promoveu maior sensibilidade e poder quantitativo ao teste (MORTELMANS; 

ZEIGER, 2000). Posteriormente, foi desenvolvido o protocolo pré-incubação 

(AMES et al., 1975). 
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Uma vez que as bactérias não possuem o sistema de metalolização via 

citocromo P450, no ensaio Salmonella /microssoma utiliza-se ativação metabólica 

exógena, feita mediante adição de um homogeneizado de células de fígado de rato 

tratado com o indutor enzimático Aroclor 1254 (fração S9). Essa ativação metabólica 

é importante, uma vez determinadas substâncias podem gerar metabólitos 

mutagênicos através do citocromo P450, presente nos vertebrados (JARVIS et al., 

1996). 

Os modelos in vitro mostram-se, portanto, como uma importante ferramenta 

para a realização de testes citotóxicos, genotóxicos/mutagênicos e moleculares em 

substâncias cujos efeitos sobre o organismo sejam desconhecidos. 

 

1.3 Proliferação, sobrevida, e morte celular 

 

A proliferação, sobrevida, e morte celular são moduladas por múltiplos sinais, 

e o equilíbrio entre as taxas de proliferação e morte das células, eventos acoplados, 

promovem a homeostase nos tecidos, que sofrem um constante processo de 

renovação celular (GRIVICICH et al., 2007; FULDA et al., 2010).  

Sob condições que provocam estresse, a homeostase é prejudicada, e a célula 

pode responder ao estresse de formas variadas, dependendo do seu tipo e gravidade. 

Essa resposta pode ser de proteção adequada à célula, possibilitando e permitindo 

sua sobrevivência, ou, caso o estresse seja tão severo que incapacite essa proteção, 

a resposta celular poderá ser a ativação de morte celular (FULDA et al., 2010).  

Devido a danos no DNA, que ocorrem comumente, as células podem remover 

o dano e restaurar o DNA, podem ativar um ponto de checagem (checkpoint) de dano, 

interrompendo o ciclo celular e permitindo a reparação e prevenção da transmissão 

dos danos, podem produzir uma resposta na transcrição que irá beneficiar o 

funcionamento celular, ou podem entrar em apoptose, processo que irá eliminar as 

células altamente danificadas e desreguladas. No entanto, falhas em qualquer uma 

dessas vias causa instabilidade genômica, podendo levar à carcinogênese (SANCAR 

et al., 2004). 

Uma diminuição ou bloqueio da proliferação celular pode ser decorrente da 

interrupção do ciclo celular e/ou da indução da morte celular por apoptose (BIRT et 

al., 2001). O ciclo celular consiste em um ciclo de duplicação e divisão do conteúdo 

celular por meio do qual novas células são originadas. Em células eucariontes, esse 
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ciclo é dividido em quatro etapas: G1, S, G2, e M. As três primeiras fases compõe a 

intérfase, período em que a célula realiza a transcrição de genes, sintetiza proteínas 

e cresce em massa. A fase G1 (do inglês gap, que significa lacuna), é o intervalo entre 

o término da fase M e início da fase S. Na fase S (de síntese), ocorre a replicação do 

DNA nuclear, e G2 é a fase de intervalo entre a fase S e a M. A fase M, por sua vez, 

é compreendida pela mitose, em que ocorre a divisão nuclear, e a citocinese, em que 

ocorre a divisão celular (Fig. 6) (ALBERTS et al., 2009). 

 

Figura 6. Fases do ciclo celular. 

 

Fonte: Adaptado de ALBERSTS et al., 2009. 

 

Os pontos de checagem de danos no DNA compreendem vias bioquímicas que 

retardam ou interrompem a progressão do ciclo celular em resposta a danos, e são 

definidos com base na transição em que está sendo interrompida, como G1/S, intra-

S, e G2/M checkpoints. Inicialmente, o termo ponto de checagem era definido como 

ponto em que a integridade do DNA é examinada, antes da progressão no ciclo 

celular, posteriormente, esse termo começou a incluir outras respostas celulares além 

da interrupção do ciclo, como indução de reparo no DNA e a apoptose. Essa maior 

abrangência tem base no fato de proteínas envolvidas no controle do ciclo celular 

também poderem levar à indução de reparo do DNA e apoptose. Porém, tanto os 

reparos quanto a apoptose podem ocorrer independentemente dos chekpoints, 

(SANCAR et al., 2004). 

A apoptose é um dos mecanismos de morte celular que participa de várias 

situações fisiológicas, como na organogênese e hematopoiese normal e na reposição 

fisiológica de certos tecidos maduros. Porém, este mecanismo pode ser 
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desencadeado por fatores externos, como a baixa quantidade de nutrientes e 

exposição à xenobióticos que provocam danos no DNA e aumento de espécies 

reativas do oxigênio, por exemplo. Assim, é um mecanismo rigidamente controlado 

por expressões genéticas decorrentes da interação da célula com o meio externo 

(ISRAELS; ISRAELS, 1999; GRIVICICH et al., 2007).  

Um padrão de alterações morfológicas marcantes e coordenadas caracteriza a 

apoptose. Inicialmente ocorre retração celular, que leva à perda de aderência célula-

célula e célula-matriz. A morfologia da maioria das organelas não é alterada, apenas 

as mitocôndrias podem apresentar ruptura na membrana externa. Há condensação 

da cromatina ao redor da periferia nuclear e a desintegração do núcleo em fragmentos 

envoltos pela membrana nuclear. A membrana celular forma prolongamentos, que vão 

aumentando em número e tamanho. São formados então os corpos apoptóticos, que 

são fagocitados por macrófagos e removidos sem causar resposta inflamatória (Fig. 

7) (GRIVICICH et al., 2007; ANAZETTI; MELO, 2007). 

 

Figura 7. Características morfológicas da apoptose. 

 

Fonte: Adaptado de HAIL et al., 2006. 

 

Uma das primeiras alterações bioquímicas na célula associada a apoptose 

inclui alterações na assimetria do fosfolipídeo fosfatidilserina na membrana 

plasmática. A membrana de uma célula viável possui uma distribuição assimétrica de 

fosfolipídios em sua bicamada lipídica, e moléculas de fosfatidilserina são mantidas 

ativamente na face interna da membrana por meio da ação de uma translocase 

dependente de ATP, que transporta tais moléculas da face externa para a interna da 

bicamada lipídica. Na apoptose, os mecanismos celulares que mantêm essa 
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assimetria se tornam inativos, e ocorre a presença de fosfatidilserina na face externa 

da membrana plasmática (WU et al., 2006).  

A inativação da translocase, simultaneamente com a ativação da scramblase, 

que aumenta o movimento de flip flop, movendo alatoriamente fosfolipídios de uma 

face da membrana para a outra, tem demonstrado ser responsável pela 

externalização da fosfatidilserina (VERHOVEN et al., 1995; WOLFS et al., 2005; VAN 

GENDEREN, 2008). Tyurina e colaboradores (2004) postulam que na apoptose, o 

citocromo c liberado pelas mitocôndrias (durante a permeabilização da membrana 

mitocondrial externa) oxidam a fosfatidilserina da face interna da membrana, 

modulando a externalização desse fosfolipídio. Uma possível explicação, segundo os 

autores, é de que essa oxidação interfere na interação da fosfatidilserina com a 

translocase, levando à redução na eficiência da enzima e ao acúmulo do fosfolipídio 

no exterior da membrana. Na face externa da membrana plasmática, a fosfatidilserina 

atua como sinal para fagocitose da célula apoptótica por macrófagos, o que torna a 

reação inflamatória reduzida ou ausente, e evita o comprometimento dos tecidos (WU 

et al., 2006). 

Para a visualização de células que possuem fosfatidilserina na face externa, o 

marcador anexina V tem sido utilizado. Os membros da família anexina podem se ligar 

a fosfolípidos carregados negativamente, na presença de íons Ca2+. A anexina V, 

especificamente, possui alta afinidade com a fosfatidilserina, dotada de carga 

negativa, e, portanto, representa um valioso marcador na detecção de apoptose (VAN 

GENDEREN et al., 2008). 

Ainda, quando sinais de morte atingem a mitocôndria, ocorre um colapso no 

potencial da membrana mitocondrial interna e uma transição da permeabilidade 

mitocondrial (TPM). Nesse momento, além da liberação de moléculas que podem 

provocar apoptose, ocorre uma perda da homeostasia celular, interrompendo a 

síntese de ATP e aumentando a produção de espécies reativas do oxigênio (ERO), o 

que provoca a oxidação de biomoléculas, aumentando ainda mais o colapso no 

potencial de membrana mitocondrial (LOEFFLER; KREMER, 2000; KROEMER; 

REED, 2000; GRIVICICH, 2007).  

A Figura 8 ilustra alguns eventos que ocorrem no interior da célula durante a 

apoptose. Pode-se observar a presença de fosfatidilserina na face externa da 

membrana plasmática, a ligação desse fosfolipídio com a anexina V na presença de 
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Ca2+, a redução no potencial de membrana mitocondrial (∆ψ), e a liberação do 

citocromo c. 

 

 

Figura 8. Características bioquímicas da apoptose 

 

FS = Fosfatidilserina. ∆ψ = Potencial de membrana 
mitocondrial. Fonte: Adaptado de ENZOLIFESCIENCES. 

 

Há duas vias principais de regulação da apoptose: a via extrínseca, que é 

mediada por receptores de morte presentes na membrana plasmática, e a via 

intrínseca, mediada pela mitocôndria. Tanto na via extrínseca quanto na intrínseca há 

a participação das caspases (Cystein-dependent aspartate-especific protease), que 

clivam seus alvos nos resíduos de ácido aspártico. Em ambas as vias, as caspases 

iniciadoras enviam sinais para as caspases efetoras, que executam eventos 

intracelulares que resultarão na morte celular programada (Fig. 9) (NICHOLSON; 

THORNBERRY, 1997; GRIVICICH, 2007). Os eventos das fases efetora (em que 

ocorre a ativação das proteases e nucleases) e de degradação irão resultar nas 

características estruturais da apoptose (HAIL et al., 2006). 
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Figura 9. Vias extrínseca e intrínseca de regulação de morte celular por apoptose.  

 

 

Fonte: Adaptado de HAIL et al., 2006. 

 

Na via extrínseca de regulação da apoptose, quando os receptores de morte 

celular reconhecem um ligante específico, os seus domínios de morte interagem com 

moléculas capazes de recrutarem caspases iniciadoras (caspase-8), que irão ativar 

caspases efetoras (caspase-3), executando a morte por apoptose (GRIVICICH, 2007). 

Na via intrínseca, diversos sinais atuam modulando a permeabilização da 

membrana mitocondrial externa. A via mitocondrial pode ser ativada por vários 

estímulos, incluindo compostos citotóxicos, resultando na ativação de proteínas pró-

apoptóticas. Estas proteínas induzem a permeabilização da membrana mitocondrial 

externa através da formação de canais que causa a liberação, além de outras 

substâncias, de pequenos íons, solutos e citocromo c para o citosol. O citocromo c 

liberado se associa a uma proteína adaptadora, formando um complexo chamado 

apoptossomo, que promove, na presença de ATP, a clivagem da pró-caspase-9, 

liberando a caspase-9, ativa, que irá ativar as caspases efetoras (caspase 3), 

ocasionando a apoptose (GREEN; KROMER, 1998). O complexo catalítico gerado 

pelos sinais mitocondriais e a ação das caspases ativadas de via extrínsica são sinais 

convergentes responsáveis pela ativação das caspases efetoras 3 e 7 (HAIL et al., 

2006).  
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Outro tipo de morte celular é a necrose, que é caracterizada por rápida 

desregulação da homeostasia. A necrose ocorre, geralmente, em resposta à injúria 

severa às células (BRAS et al., 2005). No entanto, estudos tem sugerido que a 

necrose também pode ser regulada geneticamente, com a função de manter a 

integridade do organismo (ZONG; THOMPSON, 2006).  

As características morfológicas e bioquímicas da necrose compreendem em 

intumescimento celular, intumescimento das organelas, desorganização do 

citoplasma, rompimento das organelas e da membrana plasmática e liberação do 

conteúdo celular (Fig. 10). Consequentemente a essa liberação, ocorre uma resposta 

inflamatória e dano às células vizinhas (GRIVICICH et al., 2007). 

 

Figura 10. Características morfológicas da necrose. 

 

 

Fonte: Adaptado de HAIL et al., 2006. 

 

Apesar de tratados individualmente, evidências tem apontado para uma 

interdependência entre os diferentes mecanismos de morte celular. Um exemplo são 

células em fase avançada de apoptose quando não são fagocitadas, que podem 

apresentar características necróticas devido à perda de energia celular e integridade 

da membrana plasmática. Esse processo é conhecido como necrose apoptótica 

(MAJNU; JORIS, 1995; BRAS 2005). Além disso, é importante ter ciência de outros 

tipos de outros tipos de morte celular além da apoptose e da necrose, como a 

autofagia, a mitose catastrófica e a senescência (GRIVICICH, 2007).  
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1.4 Estresse oxidativo 
 

O estresse oxidativo ocorre quando a taxa de produção de espécies reativas de 

oxigênio e / ou de nitrogênio (ERONs) excede a taxa de sua decomposição por sistemas 

antioxidantes (ALMEIDA et al., 2005). Espécies reativas correspondem aos produtos da 

redução incompleta do oxigênio molecular, como o radical ânion superóxido (O2•−), o 

radical hidroxila (•OH), e o peróxido de hidrogênio (H2O2) (STEGEMAN et. al., 1992; 

MATES 2000). As ERONs são potentes oxidantes e podem reagir com moléculas 

celulares críticas, levando a danos em membranas biológicas, causando peroxidação 

lipídica, danos na mitocôndria, e danos ao DNA (Fig. 11) e consequentemente podem 

acarretar em morte celular (VAN DER OOST et al., 2003). 

 

Figura 11. Danos celulares causados por espécies reativas de oxigênio e / 

ou nitrogênio (ERONs). 

 

Fonte: Google imagens 

 

As espécies reativas de oxigênio são produzidas e degradadas durante a função 

celular normal de organismos aeróbios, uma vez que eles necessitam de oxigênio para a 

geração de energia através da fosforilação oxidativa, processo que gera subprodutos 

reativos (LUSHCHAK, 2006). Outro processo que pode gerar espécies reativas é a 

biotransformação de xenobióticos, em que ocorrem reações para transformar um produto 

lipofílico em hidrofílico, para ser mais facilmente eliminado. Essas reações podem formar 

subprodutos reativos (VAN DER OOST et al., 2003).  

A exposição a alguns xenobióticos, especialmente poluentes químicos tóxicos, 

como determinados praguicidas, podem levar a um aumento exacerbado da produção 

de ERONs, e consequentemente ao estresse oxidativo (NORDBERG; ARNER, 2001; 

ALMEIDA et al., 2005).   
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Como mecanismos de defesa antioxidante, organismos aeróbios apresentam 

sistemas enzimáticos e não enzimáticos, que podem evitar a formação das ERONs, 

reagir com essas espécies, ou reparar os danos provocados por elas. Antioxidantes 

não enzimáticos incluem a glutationa   reduzida (GSH), o ácido ascórbico (vitamina 

C), o β-caroteno (vitamina B), e o α-tocoferol (vitamina E) (KLING; OLSSON, 2000). 

Essas moléculas participam diretamente em reações de óxido-redução, fazendo uma 

varredura nos produtos de oxidação. Elas são consumidas ou modificadas durante 

esses processos, e devem ser repostos ou regeneradas a fim de recuperarem suas 

funções (DINKOVA-KOSTOVA; TALALAY, 2010). 

Importantes enzimas antioxidantes fazem parte do mecanismo de defesa 

enzimático. A superóxido dismutase (SOD) catalisa a conversão do ânion reativo 

superóxido (O2−•) em peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio molecular. A glutationa 

peroxidase (GPx) catalisa o metabolismo de peróxidos lipídicos (ROOH) e do peróxido 

de hidrogênio (H2O2), envolvendo a oxidação concomitante da glutationa reduzida 

(GSH) à sua forma oxidada (GSSG). Já as catalases, são enzimas que facilitam a 

remoção do H2O2, metabolizado em oxigênio molecular (O2) e água. E a glutationa S-

transferase (GST) catalisa a conjugação da GSH com várias substâncias eletrofílicas 

(BARATA et al., 2005). A Figura 12 ilustra o sistema antioxidante de algumas enzimas. 

 

Figura 12. Esquema mostrando o Sistema de 

Defesa Antioxidante. 

 

 

O2- = Radical ânion superóxido. H2O2 = Peróxido de 
hidrogênio. SOD = superóxido dismutase. GST = 
Glutatona-S-Transferase. GPx = Glutationa peroxidase. 
CAT = Catalase. GSH = Glutationa reduzida. GSSG = 
Glutationa oxidada. Fonte: próprio autor. 
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Outra importante enzima antioxidante é a quinona oxidorredutase 1 (NQO1), 

que catalisa a redução de quinonas endógenas (como metabólitos do estrogênio) e 

exógenas e de seus derivados à hidroquinonas, compostos excretados mais 

facilmente. A NQO1 utiliza tanto o NADH quanto o NADPH como cofatores, e promove 

a redução das quinonas utilizando dois elétrons. Assim, impede que as quinonas 

participem de reações que poderiam levar a uma depleção de sulfidril, ou a redução 

da quinona por um único elétron, o que levaria à formação de semiquinonas, 

moléculas que apresentam alta tendência em reagir com o oxigênio e formar ERONs. 

(ROSS et al., 2000; DINKOVA-KOSTOVA; TALALAY, 2010). 

As células podem responder a um dano, como aqueles produzidos por estresse 

oxidativo, de diversas formas. Podem ativar o sistema de reparo, um ponto de 

checagem no ciclo celular, levar à morte celular, ou produzir uma resposta na 

transcrição de determinados genes (SANCAR et al., 2004). A enzima NQO1 pode ser 

facilmente induzida, e é regulada pela via Keap1/Nrf2-ARE. Essa via de sinalização 

regula transcricionalmente a expressão de uma vasta quantidade de genes que 

codificam enzimas antioxidantes. Tal regulação ocorre em resposta a flutuações das 

condições ambientais intra e extra-celulares quanto à presença de estressores 

oxidativos (DINKOVA-KOSTOVA; TALALAY, 2010; NORDGREN; WALLACE, 2014; 

YIN et al., 2013). 

A sigla ARE remete a “elemento de resposta antioxidante”, do inglês antioxidant 

response element, e corresponde a uma sequência de DNA (TGAG/CNNNGC) na 

região promotora de vários genes de defesa antioxidante (NORDGREN; WALLACE, 

2014). A atividade dessa sequência é modulada pelo fator de transcrição Nrf2, (do 

inglês nuclear factor erythroid 2-related factor 2) (LEISER; MILLER, 2010).  

Sob condições normais, o fator de transcrição Nrf2 se mantém ligado à forma 

reduzida da proteína Keap1 (kelch-like ECH-associated protein 1) no citoplasma, e é 

regularmente degradado. A proteína Keap1 contém resíduos de cisteína sensíveis a 

ERONs, e podem ter sua conformação alterada quando em contato com esses 

estressores. Sob condições de estresse oxidativo, ocorre reações de oxidação ou 

conjugação nos resísuos de cisteína da proteína Keap1, que mudam sua conformação 

e perdem a capacidade de ligação com fator Nrf2. Consequentemente, há um acúmulo 

de Nrf2 livre no citoplama, o que aumenta sua translocação para o núcleo, onde forma 

heterodímeros com outros fatores de transcrição como c-Jun e small Maf, e se se liga 

à sequência ARE, ativando-a. Essa sequência irá então iniciar a transcrição do gene 
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antioxidante, aumentando sua expressão (MA; HE, 2012; VOMHOF-DEKREY; 

PICKLO, 2012; NORDGREN; WALLACE, 2014). A Figura 13 ilustra a via Keap1/Nrf2-

ARE. 

 

Figura 13. Esquema mostrando a Via Keap1/Nrf2-ARE 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

1.5 Genotoxicidade e mutagenicidade 

 

Os agentes genotóxicos interagem quimicamente com o material genético, 

formando adutos, alteração oxidativa, ou mesmo quebras na molécula de DNA. Na 

grande maioria dos casos a lesão é reparada pelo próprio sistema de reparo da célula 

ou a mesma é eliminada. Caso a lesão seja fixada, provocando mutações, que podem 

perpetuar nas células filhas durante o processo de replicação, o agente é considerado 

mutagênico (Fig. 14) (UMBUZEIRO; ROUBICEK 2003). Embora as mutações possam 

surgir espontaneamente, a maioria delas é provocada por agentes físicos, químicos 

ou biológicos (MATSUMOTO, 2004).  
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Figura 14. Fluxograma dos eventos de Genotoxicidade e 

mutagenicidade. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

As mutações podem ocorrer em dois diferentes níveis: mutação gênica (ou 

mutação de ponto) e mutação cromossômica. Na mutação gênica, ocorrem alterações 

em pares de bases únicos do DNA ou em um pequeno número de pares de bases. 

Esse tipo de mutação pode ocorrer por substituição de pares de base, que poderá 

acarretar na leitura de um aminoácido diferente, modificando a proteína final, ou por 

adição e deleção de pares de base. Uma única adição ou deleção de pares de base 

pode provocar um deslocamento no quadro de leitura, uma vez que a sequencia do 

mRNA é lida em grupos de 3 pares de bases (códons), e isso interfere na sequencia 

de polipeptídeos, também modificando a proteína final (GRIFFITHS et al. 2001). 

Na mutação cromossômica, ocorrem alterações em uma região cromossômica, 

cromossomos inteiros ou até mesmo em grupos inteiros de cromossomos. Esse tipo 

de mutação pode ser classificado em numérica, em que ocorre alteração no número 

de cromossomos da célula, e em mutação estrutural, em que ocorre uma alteração na 

forma ou no tamanho de um cromossomo (GRIFFITHS et al. 2001). 

Como mecanismo de defesa das células às mutações, ocorre a ativação do 

sistema de reparo, que pode agir diretamente no DNA, reparando o erro. Esse sistema 

de reparo pode ser ativado diretamente ou após um bloqueio no ciclo celular. Nesse 

caso, após o reparo do erro, a célula segue o ciclo celular, no entanto, se o dano não 

puder ser reparado ou houver muitas lesões no DNA, o ciclo pode ser bloqueado 
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permanentemente conduzindo ao envelhecimento da célula ou induzindo apoptose 

(SANCAR et al., 2004) 

As mutações são a fonte de variabilidade genética de uma população, sendo, 

portanto fundamentais para a manutenção das espécies. Porém, podem causar 

doenças tanto aos indivíduos como a seus descendentes, dependendo da quantidade, 

do tipo e do local onde ocorrem (UMBUZEIRO; ROUBICEK, 2003).  

Para a detecção de uma amplitude de danos que abrange desde mutações 

gênicas até danos cromossômicos e aneuploidias, utiliza-se testes em eucariotos. E 

para a análise de agentes que induzem mutações gênicas e de danos primários no 

DNA, ensaios com procariontes são muito úteis, como o teste com Salmonella 

typhimurium (HOUK, 1992). 

O ensaio cometa e o teste do micronúcleo são amplamente utilizados na 

avaliação genotóxica, principalmente por causa da sensibilidade de ambos para 

detectar danos no DNA (ÇAVAS; KONEN, 2007), e o teste Salmonella/microssoma 

tem sido extensivamente utilizado para avaliação rápida da ação de substâncias 

químicas na molécula de DNA (AMES et al., 1975; VARGAS et al., 1993).  

A detecção de quebras no DNA através do ensaio do cometa analisa núcleos 

celulares isolados submetidos a uma solução alcalina para relaxamento do DNA. 

Estes núcleos, chamados agora de nucleóides, passam por uma eletroforese na qual 

os fragmentos de DNA migram, e os nucleóides portadores de danos assumem o 

aspecto de um cometa, sendo que o tamanho da cauda do cometa reflete a extensão 

do dano ao DNA (DAVID, 2007), como mostrado na Figura 15. 

 

Figura 15: Imagem dos nucleóides formando cometas com diferentes graus de 
dano ao DNA. 

 

 

Na esquerda para a direita: nucleóides classe 0 (sem dano), classe 1(pouco dano) classe 2 (dano 
médio) e classe 3 (muito dano), segundo classificação visual. Fonte: KOBAYASHI et al., 1995 
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As vantagens de se empregar o ensaio do cometa para avaliar danos no DNA 

incluem: mensuração de danos em células individuais; o baixo número de células 

necessário para a realização do teste; possibilidade de ser realizado em qualquer tipo 

de célula eucariótica nucleada e ser um método muito sensível para detectar danos 

no DNA (LEE; STEINERT, 2003). 

O ensaio cometa não é utilizado para verificar mutações, mas sim lesões 

genômicas que se não forem corrigidas, podem ser processadas levando às 

mutações, o que as caracteriza como lesões pré-mutagênicas (KAMMANN  et  al.,  

2001). Diferente das mutações, as lesões detectadas pelo teste do cometa são 

passíveis de correção (TICE, 1995). Por meio desse ensaio, é possível avaliar danos 

em células em proliferação ou não, in vivo ou in vitro, sendo bem aplicado com o 

propósito de análises genotoxicológicas. 

O teste do micronúcleo é utilizado para detectar substâncias que causam 

mutações cromossômicas. Os micronúcleos são formações de material nuclear que 

aparecem no citoplasma como pequenos núcleos satélites do núcleo principal. Os 

micronúcleos podem ser resultantes de eventos celulares que levam a fragmentação 

do material genético, como, por exemplo, os fragmentos acêntricos, decorrentes de 

quebras cromossômicas durante o processo de divisão celular (agente clastogênico); 

ou ainda de perdas de cromossomos inteiros que não são incorporados ao núcleo 

principal, durante o ciclo celular, pela inativação do fuso mitótico (agente aneugênico). 

Assim, as substâncias indutoras de micronúcleo podem ser classificadas como de 

ação clastogênica ou aneugênica (Fig. 16) (FENECH, 2000). 

 

Figura 16: Micronúcleo a partir de fragmentação ou 
perda de cromossomo 
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a) formação de micronúcleo a partir de perda e fragmentação. 
b) formação de uma ponte citoplasmática e de micronúcleo. 
Fonte: Adaptado de RIBEIRO e MARQUES, 2003. 

 

A presença de micronúcleo é um fenômeno natural, porém as exposições a 

compostos genotóxicos aumentam a sua freqüência nas células. Os MNs formados 

por agentes genotóxicos só apareceram após um ciclo de divisão celular 

(SALVADORI et al., 2003), portanto, a frequência de micronúcleos dentro de uma 

população de células é altamente dependente da cinética da proliferação celular (AL-

SABTI; METCALFE, 1995).     

O teste de Salmonella/microssoma, também conhecido como teste de Ames, é 

capaz de detectar substâncias que causam mutações gênicas. Bruce Ames e 

colaboradores (1975) desenvolveram um teste in vitro, de curta duração, que 

combinado a um sistema de metabolização in vitro (fração S9) desenvolvido por 

Malling em 1971, mostrou uma alta correlação entre vários mutágenos e carcinógenos 

conhecidos (MARON; AMES, 1983). A técnica combinada com a fração S9, um 

sistema exógeno de ativação metabólica de mamífero, foi um componente chave para 

o teste, uma vez que as bactérias são incapazes de metabolizar substâncias químicas 

através de citocromos P450, como em mamíferos e outros vertebrados 

(MORTELMANS; ZEIGER, 2000). 

O teste Salmonella/microssoma emprega linhagens do procarioto Salmonella 

Typhimurium que apresentam mutações nos genes responsáveis pela biossíntese de 

histidina (his -) e, como resultado, não conseguem sintetizar esse aminoácido, sendo 

incapazes de crescer em meio de cultura sem histidina. Dessa forma, outra mutação 

é necessária para que as bactérias consigam crescer na ausência do referido 

aminoácido. Essa mutação reversa ocorre quando os organismos são expostos a 

agentes mutagênicos. A frequência de mutação reversa é então medida pela 

contagem das colônias que crescem em meio sem histidina (MARON; AMES, 1983).  

A especificidade das linhagens de S. typhimurium fornece informações sobre 

os tipos de mutações que são induzidas. As linhagens TA98 e TA100 são utilizadas 

para se estudar o metabolismo de nitrocarcinógenos já que em comum apresentam 

características de serem nitroredutases-deficientes (MARON; AMES, 1983). As 

linhagens TA 98 e TA 100, detectam, respectivamente, produtos químicos que 

causam mutações por deslocamento do quadro de leitura (frameshift), e substituição 
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dos pares de bases do DNA (MORTELMANS; ZEIGER, 2000). Essas linhagens 

foram utilizadas como métodos de triagem para a realização do teste 

Salmonella/microssoma, uma das análises genotóxicas realizadas no presente 

trabalho. Além delas, também foram utilizadas as linhagens TA97a e TA1535, que 

detectam, respectivamente, produtos químicos que causam mutações por frameshift, 

e substituição dos pares de bases do DNA (MARON; AMES, 1983; MORTELMANS; 

ZEIGER, 2000).  
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6 CONCLUSÕES 

 

Com base nos objetivos do trabalho, e nos resultados obtidos, o presente 

trabalho permitiu concluir que: 

 

 O tebutiurom, nas condições testadas, não é citotóxico nem genotóxico 

ou mutagênico em testes com as células HepG2 e linhagens da bactéria 

S. typhimurium, o que mostra que esse herbicida tem alta seletividade 

para seu organismo alvo, não interferindo com a homeostasia das 

células HepG2 e não alterando o material genético de linhagens de S 

typhimurium; 

 

 A trifluralina, apesar de não apresentar genotoxicidade/mutagenicidade 

nos testes realizados dentro das condições testadas, e corroborados por 

dados da literatura, é um herbicida citotóxico para HepG2, induzindo 

bloqueio do ciclo celular na fase S, e morte celular por apoptose e 

necrose em algumas das condições testadas. Esta indução de morte 

celular pode estar relacionada à alteração no potencial de membrana 

mitocondrial e produção de espécies reativas, embora a trifluralina não 

provoque a ativação da via de resposta antioxidante Keap1/Nrf2-ARE 

segundo os parâmetros analisados. O potencial citotóxico da trifluralina 

indica que o herbicida não é altamente específico para o organismo alvo; 

 

 A realização de testes para avaliar os efeitos de herbicidas em 

organismos não alvo é de extrema importância, uma vez que são 

substâncias amplamente utilizadas, e cada formulação pode agir de um 

modo diferente em cada concentração nos organismos testados. 
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