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RESUMO 
 
AISSA, A. F. Avaliação da atividade antimutagênica do beta-caroteno microencapsulado 
em células de ratos tratados com o antitumoral doxorrubicina empregando os ensaios de 
micronúcleo e cometa. 2010. 103f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.  
 
Os corantes são muito usados na indústria alimentícia. Podendo ser de origem natural ou 
sintética, estes são utilizados na produção de alimentos no intuito de compensar a perda da cor 
durante a fabricação e estocagem, garantir a uniformidade da cor e também de atribuir 
coloração àqueles originalmente incolores. Dentre os pigmentos naturais, o beta-caroteno 
(BC) tem sido um dos mais adicionados em alimentos. Por outro lado, a utilização do BC é 
limitada devido à sua instabilidade. Por essa razão, técnicas de microencapsulamento são 
muito utilizadas, pois podem proteger o material microencapsulado de ações oxidantes, 
prolongando a propriedade do composto. Porém, nestes processos tecnológicos, as 
propriedades do composto encapsulado devem ser cuidadosamente estudadas. O objetivo 
deste trabalho foi comparar a possível ação antimutagênica do BC puro e na forma 
microencapsulada (BCM) por meio do teste do micronúcleo em células da medula óssea e 
sangue periférico, e por meio do ensaio do cometa em rins e fígado de ratos tratados com o 
antitumoral doxorrubicina (DXR). Para isso, o tratamento foi feito com duas doses do 
carotenóide (2,5 ou 5 mg/kg) puro ou microencapsulado, por gavagem durante 14 dias, 
seguida de injeção intraperitoneal de salina ou do antitumoral DXR (16 mg/kg), logo após a 
última gavagem. Ratos Wistar machos foram divididos em 14 grupos de tratamentos 
(n=6/grupo), e foram sacrificados 24h após a injeção intraperitoneal. Os resultados com o 
teste do micronúcleo nos dois tecidos mostram que o BC não foi mutagênico, exceto na dose 
de 5mg/kg. No BCM as doses não foram mutagênicas e na associação BCM+DXR apenas a 
maior dose foi antimutagênica. Os resultados com o teste do cometa nos rins e fígado 
mostram que o BC não foi genotóxico e quando associado à DXR obteve valores de proteção 
semelhantes aos resultados obtidos com o controle solvente (óleo de milho). O BCM também 
não foi genotóxico em qualquer dos tecidos. Quando associado à DXR as duas doses tiveram 
efeito protetor contra a fragmentação do DNA no fígado. No rim, a dose BCM 2,5mg+DXR 
foi genotóxica e a dose BCM 5mg+DXR foi antigenotóxica. A antimutagenicidade observada 
pode ser explicada pela ação antioxidante do beta-caroteno. No entanto, quando uma dose alta 
é utilizada, os produtos de clivagem do carotenóide podem aumentar a formação de espécies 
reativas de oxigênio induzindo ainda mais a formação de micronúcleos. A diferença entre os 
resultados obtidos com as duas doses do BC e do BCM indicam que, talvez, a 
biodisponibilidade do carotenóide foi alterada pelo processo de microencapsulamento. No 
entanto, o efeito protetor observado em uma das doses do BCM pode ser explicado pela 
capacidade antioxidante do beta-caroteno, mesmo na forma microencapsulada. Em conclusão, 
o BC puro não deve ser utilizado em altas doses, pois aumenta o dano ao DNA e quando 
microencapsulado não perde suas propriedades, porém uma dose maior deve ser utilizada para 
que o carotenóide tenha efeito antimutagênico. 
 
 
Palavras chave: genotoxicidade, mutagenicidade, fígado, rim, corante, medula óssea 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Os carotenóides 

Nas últimas décadas a fabricação e o preparo de alimentos têm se modificado muito, 

principalmente quanto às suas formas de distribuição e de apresentação ao consumidor. No 

passado, os alimentos provinham da região onde eram produzidos ou de regiões muito 

próximas. Atualmente, boa parte dos alimentos é proveniente de regiões longínquas e 

necessitam, freqüentemente, de aditivos e conservadores para manter a sua integridade 

(ANTUNES; ARAÚJO, 2000). Aditivos são substâncias adicionadas ao alimento em qualquer 

estágio de sua produção, processamento, embalagem, transporte ou armazenamento 

(RANDHAWA; BAHNA, 2009). Historicamente, os aditivos alimentares eram de origem 

natural, depois os aditivos sintéticos foram gradualmente introduzidos e sua utilização se 

tornou predominante. Centenas de aditivos, sintéticos ou naturais, são usados atualmente na 

indústria alimentícia. Porém, o interesse recente em produtos naturais tem levado ao aumento 

no uso de substâncias provenientes de plantas e animais (RANDHAWA; BAHNA, 2009). 

Os pigmentos e corantes são muito usados na indústria alimentícia, com o objetivo de 

melhorar a apresentação do alimento ao consumidor. Podendo ser de origem natural ou 

sintética, estes são utilizados na produção de alimentos e bebidas no intuito de compensar a 

perda da cor durante a fabricação e estocagem, garantir a uniformidade da cor e também de 

atribuir coloração àqueles originalmente incolores (TOCCHINI; MERCADANTE, 2001). 

Devido à crescente busca dos consumidores por produtos naturais, a substituição de 

corantes sintéticos por naturais tem se tornado muito interessante na indústria alimentícia 

(MAPARI; MEYER; THRANE, 2009). Os países da União Européia proibiram o uso de 

alguns corantes sintéticos em alimentos (WANG et al., 2009). A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou recentemente a Resolução RDC 41/2009, 

restringindo o uso de corante e aromas em bebidas alcoólicas (BRASIL, 2009). O uso de 
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aromatizantes sintéticos e de corantes está proibido em licores, aperitivos e bebidas mistas 

derivadas da uva e do vinho com graduação alcoólica de até 15%. Além de atribuir cor aos 

alimentos que os contém, muitos corantes naturais têm propriedades benéficas à saúde 

humana. Com isso, sua utilização torna-se muito conveniente, pois além de melhorar a 

aparência dos alimentos, podem ajudar a promover a saúde de quem se alimenta destes 

produtos (REDDY; ALEXANDER-LINDO; NAIR, 2005). Adicionalmente, as propriedades 

antioxidantes de corantes naturais podem ainda proteger os alimentos, prevenindo a oxidação 

de matérias primas alimentares, como óleos, carnes, leite e seus derivados, estendendo a sua 

vida-de-prateleira (DECKER et al., 2005). 

Dados epidemiológicos mostraram a associação entre a ingestão de frutas e vegetais e 

a diminuição do risco de desenvolvimento de diversas desordens crônico-degenerativas, tais 

como doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, cânceres, diabetes e outras, sendo os 

pigmentos um dos grupos de compostos bioativos aos quais são atribuídas tais ações 

(CALABRESE et al., 2008; BALSANO; ALISI, 2009; YNGVE, 2009). Os mecanismos 

envolvidos ainda não foram totalmente elucidados, mas de maneira geral, a redução do risco 

dessas doenças envolve a redução ou inibição de reações de oxidação e a inibição do processo 

de estresse oxidativo celular.  

O estresse oxidativo induzido por espécies reativas de oxigênio, como radicais livres e 

oxigênio singlete pode causar danos ao DNA que, se não forem reparados, resultam em 

mutações, quebras, ligações cruzadas, e rearranjos do cromossomo e por fim, na indução de 

câncer. Da mesma forma, danos oxidativos em grandes moléculas de proteínas, lipídios e 

lipoproteínas têm sido associados ao desenvolvimento de aterosclerose e reações 

inflamatórias por diversos mecanismos. Entretanto, existem poucos trabalhos na literatura 

sobre a modulação de corantes, pigmentos e extratos encontrados na dieta sobre a indução de 

danos cromossômicos e possíveis efeitos antimutagênicos e antioxidantes (ANTUNES; 
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ARAÚJO, 2000). Estudo feito por Sasaki et al. (2002) analisou a genotoxicidade de 39 

aditivos alimentares, entre eles alguns corantes, em oito tecidos de camundongos por meio do 

ensaio do cometa.  Os corantes foram os mais genotóxicos entre todos os aditivos estudados. 

Os corantes amaranto, vermelho allura, “New Coccine”, tartrazina, eritrosina, floxina, e rosa 

bengala induziram dano ao DNA no estômago, cólon e bexiga dos animais. Todos estes 

corantes induziram dano ao DNA no trato digestório, mesmo em dosagem baixa (10 ou 

100mg/kg). Entre eles, amaranto, vermelho allura, “New Coccine” e tartrazina, induziram 

dano ao DNA no cólon em doses de Ingestão Diária Aceitável (IDA). No entanto, em trabalho 

publicado por Poul et al. (2009), foi avaliado o potencial genotóxico dos corantes amaranto, 

amarelo crepúsculo e tartrazina no intestino de camundongos por meio do teste do 

mironúcleo. Este estudo demonstrou que a exposição oral aguda aos corantes em doses até 

2000 mg/kg, não induziu efeitos genotóxicos no intestino dos animais. O autor ainda sugere 

que a genotoxicidade observada por Sasaki et al. (2002) pode ser parcialmente explicada pela 

citotoxicidade tecido-específica dos corantes analisados. 

Dentre os pigmentos naturais, sem dúvida os carotenóides têm sido os mais 

adicionados em alimentos, bebidas, cosméticos e rações animais. Podem ser obtidos a um 

baixo custo, por síntese química, a maioria com estrutura idêntica aos naturais, ou por 

extração a partir de algumas fontes naturais, tais como urucum e tomate. A bixina é o 

principal carotenóide presente nas sementes de urucum. Preparações deste composto são 

muito utilizadas na indústria para dar cor a alimentos como salsicha, margarina, salgadinhos e 

queijo (RIOS; BORSARELLI; MERCADANTE, 2005).  

De acordo com a Resolução - CNNPA nº 44, de 1978, publicado pela ANVISA, 

“corante orgânico sintético idêntico ao natural - é o corante orgânico sintético cuja estrutura 

química é semelhante à do princípio ativo isolado de corante orgânico natural” (ANVISA, 

1978). O beta-caroteno sintético, neste sentido, apesar de não ser uma substância de origem 
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natural, torna-se interessante na indústria de alimentos, pois mantém suas propriedades 

benéficas devido à sua estrutura química idêntica àquele obtido naturalmente e ainda torna sua 

produção viável. 

Os carotenóides são uma família de pigmentos sintetizados apenas por plantas e 

microorganismos. Nas plantas, desempenham função no mecanismo fotossintético e na 

proteção contra o dano causado por exposição à luz. Frutas e vegetais constituem a maior 

fonte de carotenóides na dieta humana, presentes como microcomponentes e responsáveis 

pelas cores amarela, laranja e vermelha destes alimentos (MANGELS et al., 1993). Acredita-

se que os carotenóides são os responsáveis pelas propriedades benéficas de frutas e vegetais 

na prevenção de doenças como câncer, doenças cardiovasculares e doenças crônicas 

(ASTORG et al., 1997; PAIVA; RUSSELL, 1999). Mais de 600 carotenóides têm sido 

identificados na natureza. No entanto, aproximadamente 40 estão presentes na dieta humana. 

Destes 40, apenas 20 carotenóides têm sido avaliados em tecidos humanos. E 90% dos 

carotenóides presentes na dieta e tecidos humanos são representados pelo alfa-caroteno, beta-

caroteno, licopeno, luteína e criptoxantina (RAO; RAO, 2007). 

Desde o estudo de Peto, Doll e Sporn (1981), mostrando a relação inversa entre o risco 

de câncer e o consumo de produtos ricos em carotenóides, as pesquisas com beta-caroteno 

vêm se intensificando. Encontrado principalmente em frutas e vegetais de coloração amarela e 

verde como cenoura, espinafre, damasco, batata doce, brócolis, pimentas e pêssego (RAO; 

RAO, 2007; KEIJER et al., 2005), o beta-caroteno tem importante papel na manutenção da 

saúde, agindo como potente antioxidante e como matéria-prima para produção metabólica de 

retinol e vitamina A. 

Estudos feitos por Foote e Denny (1968), evidenciaram o beta-caroteno como eficiente 

seqüestrador de oxigênio singlete. O potencial antioxidante do beta-caroteno, bem reconhecido 

entre outros pigmentos encontrados em vegetais, se deve ao número de ligações duplas 
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conjugadas presentes na molécula, proporcionando a este composto alta reatividade química 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Fórmula estrutural do beta-caroteno. Fonte: IUPAC, 1975. 
 

Os carotenóides têm propriedades antioxidantes devido à sua alta capacidade de 

seqüestrar radicais livres e desativar espécies reativas de oxigênio (EDGE; MCGARVEY; 

TRUSCOTT, 1997). A desativação do oxigênio singlete ocorre através de processo físico ou 

químico de transferência de energia (STRATTON; SCHAEFER; LIEBLER, 1993). 

A supressão do oxigênio singlete pelo processo físico ocorre através da transferência 

da energia de excitação do 1O2 para o carotenóide, resultando em um estado estável do 

oxigênio e um estado triplete do carotenóide. A energia do carotenóide, então é dissipada 

entre o meio, através de interações rotacionais e vibracionais, retornando para sua forma 

estável (Equações 1 e 2). Neste sistema o carotenóide permanece intacto e pode, novamente, 

inativar outro oxigênio (STAHL; SIES, 1993).  

 

1O2 + CAR → 3O2 +
 3CAR    (Equação 1) 

3CAR  
→ CAR + CALOR    (Equação 2) 

 

Por outro lado, o processo de desativação química resulta em destruição do cromóforo 

e na formação de produtos de oxidação (Equação 3) (STRATTON; SCHAEFER; LIEBLER, 

1993) com a possibilidade de reações de adição (LIEBLER, 1993; YAMAUCHI et al., 1993). 
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1O2 + CAR → produtos    (Equação 3) 

 

Após uma completa avaliação da literatura relacionada a carotenóides e câncer, a 

“Internacional Agency for Research on Câncer” (IARC, 1998), concluiu que havia evidências 

suficientes sobre a eficiência da atividade câncer-preventiva do beta-caroteno em modelos 

animais experimentais. Esta proteção se deve principalmente à sua característica antioxidante e 

pró-vitamina A. Além das funções já conhecidas da vitamina A, esta substância também vem 

sendo objeto de pesquisa em relação a sua ação anti-carcinogênica, devido às suas funções de 

controle de diferenciação e proliferação celular (ARAB; STECK-SCOTT; BOWEN, 2001).  

Algumas pesquisas, no entanto, já mostraram efeito pró-oxidante deste carotenóide. O 

beta-caroteno, na concentração de 10 µM aumentou a produção de espécies reativas de oxigênio 

e as concentrações de glutationa em células humanas leucêmicas e de adenocarcinoma do colón, 

in vitro (PALOZZA et al., 2003). O efeito pró-oxidante do beta-caroteno também foi 

demonstrado em ratos, que apresentaram aumento da atividade de enzimas de fase I do fígado, 

como também aumento do estresse oxidativo (PAOLINI et al., 2001). 

Vários estudos vêm sendo realizados para analisar a dose diária ideal de beta-caroteno 

que pode ser administrada para o ser humano. O aumento do interesse nestes estudos é 

justificado principalmente, pelos resultados de duas grandes pesquisas envolvendo fumantes e 

trabalhadores de fábricas de asbestos. A primeira delas (alpha-tocopherol/beta-carotene - 

ATBC) foi desenvolvida pelo U.S. National Cancer Institute, na Finlândia. Nesta pesquisa uma 

dose suplementar de 20mg/dia de beta-caroteno foi administrada em 29.133 homens, fumantes, 

com idade entre 50 e 69 anos, durante 5 a 8 anos. Esta dose, consideravelmente maior do que a 

quantidade normal ingerida pela população finlandesa, provocou um aumento de 18% na 

incidência de câncer de pulmão, aumentando em 8% a mortalidade por este tipo de doença 

(ATBC, 1994). Outro estudo foi entitulado Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET), 
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realizado nos Estados Unidos. Nesta pesquisa foram administrados 30mg/dia de beta-caroteno e 

25.000 UI/dia de retinil ester em pessoas fumantes e trabalhadoras de fábricas de asbestos. 

Foram envolvidas 18.314 pessoas no tratamento que levou 4 anos. Após este período, observou-

se um aumento de 28% na incidência de câncer de pulmão e aumento de 17% na mortalidade 

em comparação ao grupo placebo (OMENN et al., 1996).  

Por outro lado, um estudo intitulado “The Physicians’ Health Study” feito por 

Hennekens et al. (1996) com a aplicação de uma dose ainda maior de beta-caroteno (50mg), 

durante 1982 e 1995, em dias alternados, não mostrou aumento na incidência de câncer entre os 

pacientes que eram, na maioria, não-fumantes. Adicionalmente, em 1997 foi iniciado o “The 

Physicians’ Health Study II” dando continuidade ao tratamento com beta caroteno dos 

participantes do primeiro estudo e ainda o recrutamento de mais voluntários. Neste segundo 

estudo puderam concluir que o tratamento a longo prazo com beta caroteno promoveu 

benefícios à cognição dos voluntários que fizeram parte do primeiro e do segundo estudo 

(GRODSTEIN et al., 2007). 

Pesquisa conduzia por Zhang e Omaye (2001), mostrou que a atividade antioxidante ou 

pró-oxidante do beta-caroteno provavelmente está relacionada com sua concentração e a 

pressão de oxigênio no meio, o que explicaria o aumento na incidência de câncer de pulmão em 

pessoas fumantes, quando é feita a suplementação com o carotenóide. 

Em estudo recente, o beta-caroteno e demais carotenóides, bem como o alfa-tocoferol, 

selênio e radicais peroxil, foram dosados no plasma de pacientes com diagnóstico de câncer de 

pulmão. Os casos positivos (258) apresentaram em média um déficit de 17,1% de beta-caroteno 

no plasma em relação ao grupo controle (515). Esta diferença, considerada significativa pelos 

autores, corrobora a importância do beta-caroteno na proteção contra o câncer de pulmão 

(COMSTOCK et al., 2008). Persson et al. (2008) conduziram uma pesquisa semelhante. Os 

níveis plasmáticos de beta-caroteno, luteína/zeaxantina, licopeno, retinol, e tocoferol foram 
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avaliados em pacientes com câncer gástrico. Quando comparado ao controle, apenas o beta-

caroteno apresentou relação inversa entre sua concentração no plasma e o risco com este tipo de 

câncer. 

Portanto, mais estudos devem ser feitos para analisar a dose efetiva e segura deste 

importante nutriente, para que haja a promoção da saúde daqueles que se alimentam de produtos 

que contenham o beta-caroteno como principal corante. Pesquisa realizada por Liu et al. (2000) 

analisou a diferença entre a suplementação de beta-caroteno em doses fisiológica (0,43 

mg/kg/dia) e farmacológica (2,4 mg/kg/dia). O autor ainda considerou estas doses equivalentes 

a 6 mg e 30 mg/dia em comparação a uma suplementação em humanos. Durante o período de 

tratamento de 6 meses, os animais ainda foram expostos a fumaça de cigarro. Foram 

investigados neste estudo os efeitos destas doses quanto à concentração de beta-caroteno e ácido 

retinóico, expressão de receptores de ácido retinóico, fatores de transcrição (AP-1; c-Jun e c-

Fos), ciclina D1, antígeno nuclear de proliferação celular, e mudanças histopatológicas, todos os 

parâmetros analisados no pulmão dos animais. O autor concluiu que a dose fisiológica não 

demonstrou efeitos prejudiciais e ainda ofereceu proteção contra danos induzidos pela fumaça 

de cigarro no pulmão dos animais. 

A dose adequada destes corantes em uma dieta regular, portanto pode promover a saúde 

e qualidade de vida. Porém, a questão que ainda permanece sem resposta é como estes corantes, 

na dose adequada, podem fornecer o benefício esperado in vivo quando consumidos (REDDY; 

ALEXANDER-LINDO; NAIR, 2005).  

Embora não existam trabalhos recentes envolvendo a análise do potencial 

antimutagênico do beta-caroteno puro, existem estudos que comprovam essa propriedade do 

carotenóide, tanto in vivo quanto in vitro. Glei et al. (2002), pesquisando o efeito protetor do 

beta-caroteno e licopeno contra danos genotóxicos induzidos pelo antitumoral bleomicina em 

linfócitos em cultura, concluíram que o beta-caroteno foi capaz de proteger o DNA das células 
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contra quebras induzidas por este antitumoral, enquanto que o licopeno não teve o mesmo 

efeito. Belogolovskaya et al. (2000) observaram que a freqüência de aberrações cromossômicas, 

produzidas pela ciclofosfamida, em medula óssea de camundongos, foi reduzida após 

tratamento com associação de aspartame (0,4 e 4mg/kg) e beta-caroteno (0,15-15mg/kg). Outro 

estudo foi conduzido por Patel et al. (1998) para tentar avaliar o efeito protetor do beta-caroteno 

contra a clastogenicidade de “pan masala”, uma mistura feita com tabaco e nozes, usada em 

algumas culturas para mastigação. O uso dessa substância está relacionado com câncer bucal. 

Foi observado, neste estudo, o potencial anticlastogênico do beta-caroteno na redução da 

freqüência de aberrações cromossômicas e trocas de cromátides irmãs, em células em cultura de 

ovário de camundongos. 

O potencial tecnológico atual da indústria alimentícia tem permitido o desenvolvimento 

de nutrientes encapsulados que podem aumentar a qualidade nutricional dos alimentos e 

aprimorar a forma de liberação de compostos bioativos in vivo, melhorando a qualidade de vida 

dos consumidores (AUGUSTIN; HEMAR, 2009). Avanços são feitos no entendimento de 

como os efeitos fisiológicos de ingredientes alimentares são afetados pelo processamento 

industrial e como estes alimentos são digeridos e metabolizados (DE VOS et al., 2006). No 

entanto, ainda não se tem conhecimento de como as tecnologias utilizadas para melhorar o 

potencial antioxidante de alimentos poderia ou não contribuir para a promoção da saúde dos 

consumidores. Com isso, é necessário que se façam estudos das propriedades destes compostos 

em sistemas biológicos. 

 

1.2 Microencapsulamento de Carotenóides por “Spray-Dryer” 

A tecnologia de microencapsulamento consiste de um empacotamento com finas 

coberturas poliméricas aplicáveis em sólidos, gotículas de líquido ou material gasoso, 

formando pequenas partículas denominadas microcápsulas, que liberam o conteúdo 
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encapsulado em taxas constantes durante prolongado período de tempo (CHAMPAGNE; 

FUSTIER, 2007).  As microcápsulas são muito utilizadas na indústria alimentícia e 

farmacêutica. O uso do microencapsulamento na indústria alimentícia, para proteger, isolar ou 

controlar a liberação de uma substância, é de grande interesse (SCHROOYEN; VAN DER 

MEER; DE KRUIF, 2001). Com a técnica é possível a obtenção de compostos na forma de pó 

estável, dispersível em água e de fácil incorporação aos alimentos. 

Dentre as várias técnicas de encapsulamento disponíveis, “spray-drying” é uma das 

mais utilizadas na indústria de alimentos, cosméticos e medicamentos. Wagner e Warthesen 

(1995) obtiveram maior eficiência no encapsulamento tanto para o alfa- (89%) como para o 

beta-caroteno (87%) quando foi utilizada maltodextrina 4 como material de parede. 

Oleoresina de rosa mosqueta contendo elevado teor de carotenóides foi encapsulada por 

“spray-dryer” com temperatura de entrada do ar de 150 ± 5ºC ou 100 ± 5ºC e temperatura de 

saída do ar de 70 ± 5ºC ou 65 ± 5ºC, com amido ou gelatina como encapsulantes, 

respectivamente. A perda de trans-rubixantina durante o processo de encapsulamento, tanto 

com matriz de amido quanto de gelatina, foi de 40%. As perdas de trans-licopeno e de trans-

beta-caroteno em gelatina foram de 28 e 1%, respectivamente, enquanto em matriz de amido 

foram maiores, de 46 e 29% (ROBERT et al., 2003).  

Padrão cristalizado de trans-beta-caroteno foi encapsulado por Desobry, Netto e 

Labuza (1997) com 40% de maltodextrina em “spray-dryer”, operado com temperaturas de 

entrada e saída de ar de 170 ± 5oC e 95 ± 5oC, respectivamente. A perda de beta-caroteno 

durante o processo foi de 11% e a eficiência do encapsulamento foi de 62 ± 2%. Em outro 

estudo, Desobry, Netto e Labuza (1999), utilizando as mesmas condições para o “spray-

dryer”, compararam o uso da maltodextrina 25 DE com as maltodextrinas 15 DE e 4 DE 

adicionadas de glicose (9 ou 18%), galactose (9 ou 18%) ou lactose (24 ou 40%) para 

encapsular beta-caroteno, sendo obtida eficiência de 78% no encapsulamento com a mistura 
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maltodextrina 4 DE e glicose. Cristais de bixina foram encapsulados com diferentes soluções 

de polissacarídeos (40% de sólidos) em “spray-dryer”, sendo que o encapsulamento atingiu 

eficiência de 86% e apresentou maior solubilidade em água (BARBOSA; BORSARELLI; 

MERCADANTE , 2005).  

Recentemente, Calvo e Santa-María (2008) comprovaram que a concentração de 

licopeno e beta-caroteno de sementes e talos de tomates diminuiu em função do tempo de 

estocagem, quando armazenados sob luz. Por outro lado, Montenegro et al. (2007) relataram 

que a adição de licopeno encapsulado por “spray-dryer” com goma arábica/sacarose (8:2) foi 

capaz de reduzir em cerca de 45% a velocidade de degradação das vitaminas A e D do leite 

estocado sob luz fluorescente. Estes estudos mostram como as técnicas de 

microencapsulamento poderiam proteger a degradação de nutrientes presentes em alimentos.  

No entanto, não há dados na literatura sobre os efeitos de carotenóides 

microencapsulados sobre as macromoléculas celulares. 

 

1.3 O Antitumoral Doxorrubicina 

Para a avaliação do potencial antimutagênico de um composto, é necessária a 

utilização de um fármaco capaz de induzir danos ao DNA. A doxorrubicina, portanto, é muita 

utilizada em estudos para a avaliação de genotoxicidade (ANTUNES; TAKAHASHI, 1998; 

RIBEIRO et al., 2010; FURTADO et al., 2009; SNYDER, 2009; BARCELOS et al., 2009). 

A doxorrubicina é um antitumoral da família das antraciclinas, produzida por 

Streptomyces peucetius. Desde sua descoberta na década de 1960 até hoje, as antraciclinas são 

as drogas mais utilizadas no tratamento de vários tipos de câncer como de ovário, mama, 

bexiga, tireóide e câncer gástrico. O sucesso no uso da doxorrubicina, entretanto, tem sido 

limitado devido à sua cardiotoxicidade, cuja manifestação está relacionada com a dose total 

utilizada do antitumoral (CHRISTIANSEN; AUTSCHBACH, 2006). O mecanismo de ação 
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das antraciclinas em células tumorais continua sendo motivo de controvérsia. Alguns 

mecanismos propostos são a intercalação ao DNA, levando à inibição da transcrição; geração 

de espécies reativas de oxigênio, provocando dano ao DNA ou peroxidação lipídica; formação 

de ligações cruzadas na cadeia do DNA; interferência com a abertura e separação das cadeias 

do DNA através de ação sobre a helicase; efeitos diretos na membrana celular; dano ao DNA 

e indução de apoptose através da inibição da topoisomerase II (TAKEMURA; FUJIWARA, 

2007). Contudo, a atividade sobre a enzima topoisomerase II ainda é considerada como a 

principal ação antitumoral da doxorrubicina (LIU, 1989; INJAC; STRUKELJ, 2008). Estudo 

conduzido por Tewey et al. (1984), demonstrou que a inibição da topoisomerase II pela 

doxorrubicina, pode ser resultante da estabilização do complexo de clivagem e por meio da 

intercalação ao DNA. A intercalação poderia bloquear o sítio de ligação da topoisomerase II 

ao DNA comprometendo sua função, haja vista que em altas concentrações de drogas 

intercalantes, a clivagem do DNA foi inibida. Portanto a doxorrubicina funciona como 

“veneno” para esta enzima, interrompendo sua função normal e induzindo danos ao DNA 

(INJAC; STRUKELJ, 2008). 

Embora haja conhecimento que as espécies reativas de oxigênio não sejam a principal 

via de ação antitumoral da doxorrubicina (TEWEY et al., 1984), a formação destas 

substâncias também afeta a estabilidade do DNA. Os radicais livres produzidos pela 

doxorrubicina provêm de um sistema não-enzimático que envolve reações com o ferro. O Fe3+ 

reage com a doxorrubicina em uma reação redox, que recebe um elétron e um complexo 

radical Fe2+-doxorrubicina é produzido (DE BEER; BOTTONE; VOEST, 2001). Este 

complexo ferro-doxorrubicina pode reduzir oxigênio a peróxido de hidrogênio e formar outras 

espécies reativas de oxigênio (GIANNI et al., 1985). Quando estes radicais são formados, 

podem se ligar ao DNA e provocar quebras das fitas (ELIOT; GIANNI; MYERS, 1984). 
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Devido à grande importância da doxorrubicina na terapia do câncer, pesquisas têm 

sido direcionadas ao desenvolvimento de mecanismos para prevenir ou atenuar os efeitos 

citotóxicos do antitumoral. A produção de espécies reativas de oxigênio, como produtos do 

metabolismo da doxorrubicina, é considerado o principal efeito tóxico do medicamento, o que 

intensifica a busca por substâncias antioxidantes como os carotenóides, flavonóides, 

polifenóis, selênio e as vitaminas E, C e A (QUILES et al., 2002). 

O potencial protetor de compostos sobre os danos induzidos pela doxorrubicina, 

portanto, podem ser avaliados por meio de ensaios de mutagenicidade. 

 

1.4 Ensaios de Mutagenicidade 

Para se conhecer o potencial mutagênico e antimutagênico de um determinado 

composto, existem testes de mutagenicidade bem definidos e internacionalmente 

reconhecidos pelas agências regulatórias como parte da bateria de testes recomendada para o 

registro de novos produtos que entram no mercado mundial. A nova edição do “Guidelines for 

Carcinogen Risk Assessment”, publicada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos, aponta as alterações na expressão gênica, reparo do DNA, controle do ciclo celular, 

instabilidade genômica e danos cromossômicos como as principais conseqüências da 

exposição aos agentes ambientais e eventos críticos envolvidos no processo de carcinogênese 

(PRESTON, 2007). Esta preocupação com a identificação de fatores envolvidos na etiologia 

do câncer também inclui o papel da dieta e dos compostos bioativos dos alimentos, tais como 

os carotenóides. Dentre as metodologias, merecem destaque o teste do micronúcleo e o ensaio 

do cometa in vivo.  
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1.4.1 Teste do Micronúcleo 

A maioria das investigações toxicológicas envolvendo carotenóides e o beta-caroteno, 

tem sido direcionadas para as propriedades antimutagênicas destes compostos (ALIJA et al., 

2004). Os micronúcleos são formados de fragmentos cromossômicos que resultam de quebras 

ou cromossomos inteiros que se atrasam durante a anáfase, e podem não ser incorporados no 

núcleo principal das células filhas após a divisão nuclear. O índice de micronúcleos em 

células humanas ou de roedores tem se tornado um dos parâmetros citogenéticos empregados 

na rotina dos testes de genética toxicológica dos agentes químicos e radiações in vivo e in 

vitro. Os micronúcleos podem ser analisados em eritrócitos, células da mucosa oral ou 

linfócitos para a estimativa do dano genético induzido in vivo (HAYASHI; SOFUNI; 

ISHIDATE, 1983). 

O teste do micronúcleo é o ensaio in vivo mais utilizado para a detecção de agentes 

clastogênicos (que quebram cromossomos), e de agentes aneugênicos (que induzem 

aneuploidia ou segregação cromossômica anormal) (HAYASHI; SOFUNI; MORITA, 1991; 

HAYASHI et al., 2007; TWEATS et al., 2007). Por este parâmetro pode-se avaliar a 

capacidade de substâncias para induzir dano cromossômico estrutural e/ou numérico em 

células em divisão na medula óssea. 

Na medula óssea, durante o processo de divisão celular, os eritroblastos sofrem 

duplicação final dos cromossomos diferenciando-se em eritrócitos policromáticos (Figura 2). 

Estes são eritrócitos jovens, ricos em ribossomos e, por isso, são facilmente corados, 

diferenciando-se dos eritrócitos maduros ou normocromáticos que não contêm ribossomos. 

Na presença de agentes clastogênicos e de agentes aneugênicos, os fragmentos 

cromossômicos resultantes de quebras do material genético podem não ser incorporados no 

núcleo principal das células filhas após a mitose, originando o micronúcleo. Este, por sua vez, 

permanece no citoplasma e pode ser facilmente visualizado em eritrócitos policromáticos. 
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Considerando-se que o eritrócito policromático tem um tempo de vida relativamente curto, 

qualquer micronúcleo que ele contenha tem grande probabilidade de ter sido gerado como 

aberrações cromossômicas induzidas recentemente, na presença da substância que causou este 

dano (SCHMID, 1976).  

 

 

Figura 2 -  Processo de eritropoiese in vivo. Mecanismo de formação de eritrócitos 
policromáticos, normocromáticos e micronúcleos. N: núcleo. PCE: eritrócito 
policromático. NCE: eritrócito normocromático. MNPCE: eritrócito 
policromático micronucleado. Fonte: Adaptado de Krishna e Hayashi (2000). 
 

 

Considerando-se que reticulócitos são células eritrocitárias imaturas, o teste do 

micronúcleo também é realizado em reticulócitos de sangue periférico de roedores tratados com 

agentes mutagênicos. Simultaneamente, realiza-se a técnica convencional do micronúcleo com 

células da medula óssea para a comparação dos resultados. Estudos já demonstraram a presença 

de micronúcleos em sangue periférico, confirmando que os reticulócitos presentes neste tecido 

também podem ser utilizados como células-alvo para o teste do micronúcleo com resultados 

confiáveis em roedores (HAYASHI; SOFUNI; MORITA, 1991; HAYASHI et al., 2007). 
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1.4.2 Ensaio do Cometa 

Denominado de eletroforese de célula única (“Single cell electrophoresis test”) ou 

ensaio do cometa, esta metodologia foi descrita por Singh et al. (1988) e modificada por Speit 

e Hartman (1999). No protocolo descrito por Speit e Hartman (1999), para a realização deste 

ensaio, retira-se células sanguíneas de um animal tratado com a substância em análise e este 

sangue é misturado com agarose de baixo ponto de fusão. Quando a agarose é solidificada, as 

células sofrem lise em uma solução detergente por pelo menos uma hora, e então as lâminas 

são colocadas em câmara de eletroforese com solução alcalina, permitindo o desenrolar do 

DNA. Quando o composto em análise provoca alguma modificação no material genético, este 

procedimento resulta na migração de pequenos fragmentos do DNA através do gel de agarose, 

após a eletroforese. Assim, caracteriza-se a imagem de nucleóides como cometas, com cabeça 

e cauda, que quando corados podem ser observados em microscópio de fluorescência.  

Um dos métodos propostos para avaliação de danos é através da imagem obtida por 

fotomicrografia e posterior análise por software específico. Outro método válido para 

avaliação é o escore visual, no qual os danos ao DNA são classificados em quatro categorias, 

distribuídos desde a classe zero, na qual as células não apresentam cauda (dano mínimo), até a 

classe três, na qual as células apresentam o tamanho da cauda superior a duas vezes o 

tamanho da cabeça (dano máximo) (TICE et al., 2000). 

O ensaio do cometa é um ensaio de genética toxicológica usado para se avaliar a 

genotoxicidade de um composto. É ainda descrito como um teste rápido, simples na execução, 

não requer grande quantidade de amostra da substância teste, pode ser aplicado em diferentes 

tecidos dos quais se obtêm suspensões de determinadas células, é acessível financeiramente 

além de ser considerado um ensaio de alta sensibilidade e especificidade. O ensaio do cometa 

permite a detecção de lesões genômicas que, após serem processadas, podem resultar em 

mutações. Diferente das mutações, as lesões detectadas pelo teste do cometa são passíveis de 
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correção (ROJAS; LOPEZ; VALVERDE, 1997). Este ensaio foi empregado para a 

investigação do potencial antioxidante e antigenotóxico das vitaminas E, C, A e seus análogos 

no fígado de roedores nos quais foi induzida a hepatocarcinogênese pelo agente químico 

dimetilaminoazobenzeno (VELANGANNI et al., 2007). 

Portanto, a dieta e os hábitos alimentares podem aumentar o risco do câncer, devido ao 

consumo de compostos mutagênicos encontrados nos alimentos. Estes alimentos podem 

aumentar a quantidade de espécies reativas de oxigênio no organismo. Estas substâncias 

podem agir no núcleo da célula provocando mutações, alterando o funcionamento normal da 

célula, proporcionando o desenvolvimento do câncer. Por outro lado, existe um grande 

número de compostos bioativos nos alimentos identificados como antimutagênicos 

(FENECH, 2005). Estudos em animais têm mostrado o potencial antimutagênico dos 

carotenóides da dieta e sua capacidade de seqüestrar os radicais livres. Existem poucos 

trabalhos na literatura sobre a modulação dos pigmentos e extratos encontrados na dieta sobre 

a indução de danos cromossômicos e possíveis efeitos antimutagênicos e antioxidantes 

(ANTUNES; ARAÚJO, 2000). A dieta contém, portanto, compostos bioativos que devem ser 

testados e estes ensaios biológicos poderão ser realizados tanto com os pigmentos que já são 

conhecidos, como com aqueles identificados em vegetais ou sintetizados, antes do amplo uso 

destes pigmentos e extratos nas indústrias de alimentos, farmacêutica e de cosméticos. 
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CONCLUSÕES 

 

Foi realizada, neste estudo, a comparação da ação mutagênica/antimutagênica entre 

duas doses do beta-caroteno puro ou na forma microencapsulada em células da medula óssea, 

rins, fígado e reticulócitos de ratos Wistar tratados com o antitumoral doxorrubicina.  

Conforme os resultados obtidos com o teste do micronúcleo, pode-se concluir que: 

• A dose de 2,5mg/kg do beta-caroteno puro não foi mutagênica, pois não 

induziu a formação de micronúcleos; 

• A dose de 5mg/kg do beta-caroteno puro foi mutagênica, pois induziu a 

formação de micronúcleos; 

• Quando associados à doxorrubicina, o beta-caroteno puro foi capaz de proteger 

contra a mutagenicidade da doxorrubicina apenas na dose 2,5mg/kg; 

• As duas doses do beta-caroteno microencapsulado não foram mutagênicas nem 

antimutagênicas; 

 

Conforme os resultados obtidos com o ensaio do cometa, pode-se concluir que: 

• As duas doses, tanto do beta-caroteno puro quanto do microencapsulado, no 

fígado e nos rins, não foram genotóxicas; 

• No tratamento com o beta-caroteno puro, associado à doxorrubicina, houve 

redução na formação de micronúcleos, no fígado e nos rins, porém esta 

proteção não pode ser atribuída exclusivamente ao beta-caroteno puro, pois a 

redução dos danos foi semelhante ao tratamento com o Controle Solvente (óleo 

de milho); 

• No tratamento com o beta-caroteno microencapsulado, associado a 

doxorrubicina, as duas doses foram antigenotóxicas no fígado, enquanto nos 
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rins apenas a dose 5mg/kg foi considerada antigenotóxica. 

• Na comparação entre os resultados obtidos com o teste o micronúcleo e ensaio 

do cometa, foi possível concluir que apesar dos danos observados no ensaio do 

cometa serem passíveis de reparo, alguns danos podem não ser reparados, 

dependendo do tratamento, levando à formação de micronúcleos. 

 

Em conclusão, o beta-caroteno puro não deve ser utilizado em altas doses, pois 

aumenta o dano ao DNA e quando microencapsulado não perde suas propriedades, porém 

uma dose maior deve ser utilizada para que o carotenóide tenha efeito antimutagênico. 
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