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“Tudo tem seu tempo,

Há um momento oportuno 

para cada coisa debaixo do céu.”

                                                                                                     Eclesiastes 3, 1
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RESUMO

O sobrepeso é um problema de saúde pública e está relacionado ao aumento da taxa de

morbidade e mortalidade, essa circunstância engloba tanto questões de saúde quanto de

estética. Hoje em dia, os padrões de beleza foram alterados, associando-a com o corpo

esbelto  e  esguio  e  fazendo com que as  pessoas  busquem o emagrecimento  para  se

adequar a esses padrões, através de diversos meios como por exemplo a utilização de

produtos  naturais.  No  entanto,  esses  produtos  podem  apresentar  efeitos  colaterais

indesejáveis. Neste sentido, o objetivo foi verificar a atividade mutagênica e citotóxica

de sementes de Aleurites moluccana que vem sendo usada popularmente para a perda de

peso.  O  potencial  mutagênico  foi  avaliado  pelo  teste  de  Ames  (Kado)  com  duas

linhagens de Salmonella Typhimurium TA 98 e TA 100 com e sem ativação metabólica

e a citotoxicidade pelo teste de redução do MTS com células HeLa (adenocarcinoma

cervical humano). Analisou-se o número de colônias revertentes por placa e o índice de

mutagenicidade  no  teste  de  AMES  e  as  sementes  de  A.  moluccana demonstraram

potencial mutagênico nas concentrações 38800 µg.mL-1 e 19400 µg.mL-1  sem ativação

metabólica para linhagem TA 98 e para a TA 100 na concentração 19400 µg.mL-1 com e

sem ativação metabólica. No ensaio de citotoxicidade, as sementes de  A. moluccana

apresentaram potencial  citótoxico após 48 horas nas concentrações  38800 µg.mL-1 e

19400 µg.mL-1  indicando viabilidade celular de 49,95% e 35,31% respectivamente. Os

resultados obtidos demonstram que as sementes de  A. moluccana exibiram potencial

mutagênico e citotóxico em determinadas concentrações, evidenciando o risco do seu

consumo e também de produtos naturais em que sua composição química e toxicidade é

desconhecida,  porém,  não  sabe-se  quais  são  os  compostos  que  atribuiram  essas

atividades  as  sementes,  sendo  necessário  mais  testes  e  análises  fitoquímicas  para

assegurar sua utilização.

Palavras-chave: Emagrecimento, Noz da índia e Teste de Ames. 



ABSTRACT

Overweight is a public health problem and is associated with increased morbidity and

mortality, this event encompasses issues of health and esthetic. Nowadays, the standards

of beauty have changed, associating it with the slender body and slim, making people

look for to lose weight to fit these models, through various means such as the use of

natural products. However, these products may have undesirable side effects. In this

sense, the objective was to assess the mutagenicity and cytotoxicity activity of Aleurites

moluccana seed that has been popularly used for weight loss. The mutagenic potential

was measured by the Ames test (Kado) with two strains of Salmonella Typhimurium TA

98 and TA 100 with and without  metabolic  activation and the cytotoxicity  by MTS

reduction assay with HeLa cells (human cervical adenocarcinoma). Was analyzed the

number of revertants colonies per plate and mutagenicity index in the AMES test and

seeds of  A. moluccana demonstrated potential mutagenic at concentrations of  38.800

µg.mL-1 and 19.400 µg.mL-1 without metabolic activation for strain TA 98 and TA 100 at

concentration 19.400 µg.mL-1 with and without metabolic activation. In the cytotoxicity

assay,  seeds  of  A.  moluccana showed  cytotoxic  potential  after  48  hours  at

concentrations of 38.800 µg.mL-1 and 19.400 µg.mL-1 indicating cell viability of 49.95%

and  35.31% respectively.  The  results  showed  that  seeds  of  A.  moluccana exhibited

mutagenic  and  cytotoxic  potential  in  certain  concentrations,  showing  risk  of  your

consumption and also natural products in which its chemical composition and toxicity is

unknown,  however,  do not  know is  what  are  the  compounds  that  have  given these

activities seeds, requiring more testing and phytochemical analysis to ensure its use.

Keywords: Ames Test, Noz da Índia and Weight loss.
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1. INTRODUÇÃO 

O sobrepeso, o excesso de gordura corporal e a obesidade são condições físicas

que têm despertado muita  discussão na área da saúde.  De acordo com os dados da

Organização Mundial da Saúde (OMS), a proporção de adultos obesos vem aumentando

cada  vez  mais,  tornando  essa  condição  um problema de  saúde  pública  mundial.  O

sobrepeso além de estar relacionado com questões saúde, também compreende questões

de estética. Na antiguidade o excesso de peso era sinal de saúde, prosperidade e beleza,

pois  garantia  uma  ingesta  energética  favorável  para  manter  as  necessidades  de

sobrevivência e proteção (MALIK et al., 2013; CFN, 2015).

Porém com o decorrer  do  tempo,  a  modernização alterou  esses  padrões  e  a

beleza  está  associada  a  um  corpo  esbelto  e  esguio.  Têm-se  atualmente  o  que  é

conhecido como “culto  ao corpo”,  que  pode ser  definido  como,  a  preocupação dos

indivíduos com seus corpos, a fim de aproximá-lo o máximo possível do padrão de

beleza estabelecido pela sociedade. De modo geral, o culto ao corpo envolve práticas de

atividade física, dietas, intervenções cirúrgicas, utilização de medicamentos e também

de produtos naturais (CASTRO et al, 2003; MOHAMMED E AHMAD, 2014). 

Assim, os produtos naturais, como as plantas são muito utilizados para se obter o

emagrecimento, devido a presença de princípios ativos provenientes do metabolismo

secundário. Esses são responsáveis pelo efeito terapêutico das plantas medicinais, entre

eles podemos citar os flavonoides, alcaloides, terpenoides e taninos. Essas substâncias

complexas  podem  favorecer  o  emagrecimento,  atuando  de  diferentes  formas  no

organismo (GOBBO-NETO E LOPES, 2007; MALHEIROS et al., 2010; YUN, 2010).

Há  diversas  plantas  relatadas  na  literatura  com  potencial  emagrecedor.

Atualmente,  a  semente  de  uma  árvore  ornamental, nativa  da  Indonésia  e  da  Índia,

popularmente  conhecida  como  Noz  da  Índia,  cuja  planta  tem  nome  científico  de

Aleurites  moluccana  (L.)  Willd. vem  sendo  amplamente  utilizada  para  o

emagrecimento.  Entretanto o Departamento  de Toxicologia do Mato  Grosso Do Sul

emitiu  uma  nota  técnica  alertando  sobre  o  potencial  efeito  tóxico  dessa  semente

(CIVITOX-MS, 2016).

Uma vez que esses produtos naturais são compostos por diversos constituintes

sendo uns facilmente identificáveis e outros não, há a possibilidade de possuírem efeitos
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secundários  indesejáveis  (LOEW  E  KASZKIN,  2002).  Pesquisas  científicas

demonstraram efeitos toxicológicos de plantas comumente utilizadas como medicinais,

sabendo que essa utilização provém na maioria das vezes de conhecimento popular, é

necessário a realização de estudos e testes que comprovem sua real atividade biológica

para assegurar sua utilização (WARGOVICH et al., 2001). 

Há testes que são aceitos pelas agências e corporações governamentais que são

capazes  de  detectar  substâncias  potencialmente  prejudiciais  a  saúde  e  que  podem

assegurar o consumo desses produtos (SANTOS et al., 2012). Na literatura ainda não há

dados sobre as características toxicológicas da Noz da Índia e a realização de testes para

comprovar sua atividade biológica torna-se então necessária.

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral

Investigar o potencial  mutagênico e citotóxico de sementes de A. moluccana.

2.2 Objetivos Específicos

 Avaliar o potencial mutagênico de sementes de A. moluccana, por meio de

ensaios de mutação gênica reversa com S. Typhimurium (teste de Ames);

 Avaliar o potencial citotóxico de sementes de A. moluccana atráves do teste

baseado na redução de MTS.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Obesidade

A obesidade  é  considerada  um  problema  de  saúde  pública  mundial,  e  está

relacionada a diversos fatores, tais como: ingestão de alimentos com alto teor calórico,

sedentarismo, predisposição genética e fatores ambientais (MALIK et al., 2013; NAPPI

et al., 2016).

Dados da OMS revelam que entre 1980 e 2013, a proporção de adultos obesos

no mundo subiu de 28,8% para 36,9% entre os homens e de 29,8% para 38% entre as

mulheres (CFN, 2015). No Brasil, uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de

Risco e Proteção para Doenças Crônicas (Vigitel)  divulgou que o índice de brasileiros

acima do peso, passou de 43% em 2006 para 52,5% em 2014 (VIGITEL, 2014).         

   Esses dados demonstram como o excesso de peso é uma enfermidade que tem

afetado cada vez mais pessoas por ano, e isto é um fator extremamente preocupante já

que ela também é um agente etiológico multifatorial para diversos outros distúrbios,

como:  diabetes,  problemas  cardiovasculares,  alguns  tipos  de câncer,  doenças  renais,

hipertensão, infertilidade, complicações respiratórias e depressão, sendo que esta última

pode estar relacionada com os estereótipos sociais vinculados ao corpo (HAMMOUD et

al., 2012). 

Estar acima do peso não condiz com os protótipos de beleza estabelecidos e

aceitos atualmente. A indústria cultural valoriza o corpo esbelto e esguio, e as mídias

sociais tem um papel fundamental na disseminação desse modelo, fazendo com que as

mulheres,  incessantemente,  busquem esse  padrão  de  beleza  imposto  pela  sociedade

(MELO E OLIVEIRA, 2011).

16



Reverter esse quadro de sobrepreso torna-se então imprescindível para a saúde

física e mental, uma vez que a busca pelo emagrecimento não tem sido almejada só por

questões saúde, mas para se adequar aos padrões de beleza impostos pela sociedade

atual. Nesse âmbito diversos tratamentos tem sido adotados, dentre eles métodos que

não  estão  limitados  apenas  a  intervenções  cirúrgicas,  como  cirurgia  bariátrica  ou

lipoaspiração, como também a prática de atividades físicas, modificações no estilo de

vida, dietas e utilização de fármacos sintéticos e produtos naturais (MOHAMMED E

AHMAD, 2014).

3.2 Produtos naturais utilizados para o emagrecimento

Os  produtos  naturais  são  considerados  fontes  de  matéria-prima  de  grande

importância  na  descoberta  e  desenvolvimento  de  novas  drogas.  Estima-se  que

compostos naturais e seus derivados contribuíram para produção de cerca de um terço

dos medicamentos presentes atualmente no mercado (ZHOU et al., 2010).

As plantas medicinais são utilizadas pela população devido a insatisfação com a

eficácia, alto custo e reações adversas dos medicamentos sintéticos, acompanhado da

admiração  pelos  “produtos  naturais”  e  “mundo  verde”.  Os  metabólitos  secundários

produzidos  pelas  plantas  são  os  responsáveis  por  essas  propriedades  fitoterápicas

(GOBBO-NETO, LOPES, 2007; MALHEIROS, et. al., 2010).

No Brasil, mais de 90% da população utiliza plantas medicinais e isso reflete na

indústria de fitoterápicos, que movimenta aproximadamente 1 bilhão de reais por ano

(CORREA E  ALVES,  2008).  Um  dos  destaques  que  essa  área  vem  tendo  é  no

tratamento da obesidade e do sobrepeso, pessoas acometidas estão buscando métodos

alternativos, como os produtos naturais por acreditarem que esses produtos apresentam

segurança, eficiência e preço mais acessível quando comparados com os medicamentos

convencionais (MANENTI, 2010).

Algumas  espécies  já  foram  descritas  na  literatura  pelo  seu  potencial  no

tratamento da perda de peso e é importante que essas pesquisas sejam cada vez mais

difundidas, haja vista os benefícios que podem trazer tanto para a população quanto para

o desenvolvimento, gestão e comercialização nas indústrias dos fitoterápicos e produtos

farmacêuticos (SILVA et al., 2010). 
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Bacharis trimera, família Asteraceae, conhecida popularmente como “carqueja”

é encontrada em regiões tropicais e tem uma ampla utilização na medicina tradicional

em  diversos  estados  do  Brasil,  sua  folha  é  utilizada  na  forma  de  infusão  para  o

emagrecimento  (DE SOUZA et al.,  2012).  Também é popularmente consumida para

outros distúrbios, como: hipertensão, anemia, reumatismo, infecção urinária, diabetes,

obstrução  hepática,  calculos  biliares,  entre  outros  (ALBUQUERQUE,  1997;

RODRIGUES E CARVALHO, 2001;  MOREIRA et  al.,  2002; NUNES et  al.,  2003;

DOS  SANTOS  E  DE  LIMA,  2008;  ALBERTASSE  et  al.,  2010;  COSTA  E

MAYWORM, 2011; ZENI E BOSIO, 2011; BIESKI et al., 2012; MEYER et al., 2012;

LOPES E PANTOJA, 2013).

Anonna muricata L., família Annonaceae, conhecida como graviola é encontrada

em  partes  subtropicais  e  tropicais  do  mundo. Acredita-se  que  toda  planta  tem

propriedades medicinais. No Brasil diversos estados têm realizado estudos sobre o uso

tradicional dessa planta, que é usada para o emagrecimento, tratamento de infecções,

picadas de cobra, câncer, dispneia, hipertensão, diabetes, inflamações, febre, dores na

lombar e tontura (MOREIRA et al., 2002; DOS SANTOS E DE LIMA, 2008; SANTOS

et al., 2012; LIPORACCI E SIMÃO, 2013; MACÊDO et al., 2013).

Hancornia  speciosa  Gomes,  família  Apocynaceae,  conhecida  popularmente

como “mangaba”, é uma planta encontrada no cerrado brasileiro. O chá por decocção de

sua entrecasca apresenta propriedades para o emagrecimento, além de ser utilizada para

tratamento contra diabetes, tuberculose, hipertensão, dores na lombar, dermatite e úlcera

(SILVA et al., 2010; SANTOS et al., 2013).

Outra planta muito utilizada popularmente para o emagrecimento é a  Hibiscus

sabdariffa L., família  Malvaceae, “hibisco”, é amplamente cultivado em área tropicais,

suas flores apresentam efeitos substâncias para o emagrecimento. Ademais, seus cálices

são utilizados para preparar chás quentes e bebidas frias  contra a hipertensão, pirexia,

inflamação,  doenças  hepáticas,  pedras  nos  rins  e  bexiga.  Também é  relatado  como

agente  antibacteriano,  antifúngico,  hipocolesterolêmico,  antiespasmódico  e  protetor

cardiovascular (LIN et al., 2003; FAKEYE et al., 2007).
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Além dessas plantas já descritas na literatura, recentemente, a semente de  A.

moluccana,  também pertencente a família das Euphorbiaceae tem sido indicada pela

cultura popular para auxiliar na perda de peso.

3.3 Aleurites moluccana (L.) Willd. 

3.3.1 Características gerais

A. moluccana (Euphorbiaceae) popularmente conhecida “nogueira-do-iguape” é

uma árvore  ornamental,  nativa  da  Indonésia  e  da  Índia,  e  no  Brasil  tornou-se  bem

aclimatizada e adaptada ao sul e sudoeste, destaca-se entre as angiospermas sendo uma

das mais diversificadas e complexas  (LIMA, 2006). É abundantemente distribuída na

região  pantropical  e  inclui  cerca  de  300  gêneros  e  6000  espécies.  Em  território

brasileiro,  existem cerca  de  70  gêneros  e  1000  espécies,  sendo uma das  principais

família da flora brasileira (SOUZA E LORENZI, 2008).

Também pela descrição de Souza e Lorenzi (2008) as plantas que pertencem a

esta  família  são  de  hábitos  diversos,  existindo  como  ervas,  subarbustos,  árvores  e

trepadeiras. Possuem  flores  de  sexo  separado,  reunidas  em  inflorescências  muito

variadas  e  possuindo de  5-6  tépalas,  folhas  alternas  inteiras  ou  partidas,  fruto  seco

equisocarpo e sementes ricas em endosperma na maioria das vezes oleaginosos. 

O gênero  Aleurites possui  as seguintes espécies:  A. trisperma,  A. codata,  A.

montana, A. fordii, A. montance, A. rockinghamensis e A. moluccana. Tendo essa última

suas características descritas por Krisnawati et al., (2011) como uma árvore de porte

médio  e  grande coroa  de  propagação,  que  pode atingir  20 m de  altura  e  0,9 m de

diâmetro, casca marrom acinzentada,  folhas de formas bem distintas, flor monóica de

coloração branca levemente esverdeada, fruta verde a marrom podendo conter de 2 a 3

sementes em seu interior. 

3.3.2 Potencial biológico

A planta também destaca-se pelo seu uso medicinal em diversos tratamentos,

como:  antiinflamatória,  gonorréia,  dor  de  cabeça,  asma,  conjutivite,  úlceras,

antitumoral, cicatrização de feridas e erupções na pele e também como desintoxicante

alimentar. Já o óleo de sua semente, sofre modificações e é usado como substituto do
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diesel  e  seus  resíduos  são  convertidos  em  álcool  ou  pirólise  (ORWA et  al.,  2009;

PRASAD et al., 2011; CESCA et al., 2012).

Extratos de folhas e casca de  A. moluccana  demonstraram efeitos  biológicos

como propriedades antivirais e também efeitos antibacterianos contra  Staphylococcus

aureus  e  Pseudomonas aeruginosa em estudos realizados anteriormente (LOCHER et

al., 1996). Pedrosa e colaboradores (2002) também observou efeitos hipolipemiantes do

extrato metanólico das folhas de A. moluccana em testes com ratos.

Cesca e colaboradores (2012) demonstraram que o extrato de folhas secas de A.

moluccana possuem  propriedades  antiinflamatórias  de  uso  tópico  e  Quintão  e

colaboradores (2011) os efeitos antinociceptivos. 

Outra parte que vem sendo utilizada de A. moluccana é sua semente, conhecida

também como “Noz da Índia” está sendo amplamente difundida, via internet e redes

sociais como uma milagrosa fonte de emagrecimento que permite perder até 12 kg em

um mês. 

Sites de livre acesso, “descrevem” as propriedades medicinais da planta e até a

sua forma de uso: fracionar a semente e consumir um pedaço por dia, até ter a perda de

peso desejável. Primeiramente, fraciona-se em 8 pedaços e ingere durante 8 dias, depois

em 4 pedaços, em 2 e por fim a semente inteira. 

           Essas informações não estão sendo veículadas somente no Brasil, elas tiveram

um  alcance  mundial:  “e  sobre  a  “legítima  Noz  da  Índia”,  a  A.  moluccana, o  que

encontramos foi que em Sidney, na Austrália, está sendo comercializado um produto da

América do Sul, com o nome botânico de  A. moluccana. Conhecido lá como “Latin

Seed”  e  “Slim  Seed”  (semente  latina  e  semente  emagrecedora),  que  alega  ter  a

habilidade  de  reduzir  o  peso  corporal   e  que  isso  está  sob  investigação”   (FOOD

AUTHORITY, 2011).

De acordo com as descrições de Wargovich e colaboradores (2001) apesar dos

produtos  de  origem  vegetal  poderem  atuar  de  forma  similar  a  medicamentos,  eles

possuem também efeitos colaterais, sendo necessário reunir os conhecimentos populares

e os científicos, para garantir a segurança e eficácia desses produtos. Parte da população
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de países em desenvolvimento faz uso rotineiro das plantas medicinais desconhecendo

os riscos envolvidos.

3.4 Atividade mutagênica de plantas medicinais

Dearfield e colaboradores (2002) definem mutagenicidade como uma alteração

permanente no conteúdo ou na estrutura do material genético de um organismo. Podem

desenvolver o câncer e outros processos crônicos degenerativos, quando mutam células

somáticas e podem ser herdáveis em decorrência de mutação de células germinativas.

Os compostos considerados mutagênicos podem induzir  alterações genômicas

visando  diretamente  e/  ou  indiretamente  o  DNA.  Quando  expostos  a  um  agente

mutagênico, a frequência de mutações espontâneas que tem uma média de 10-8 a 10-10

podem aumentar de 1 a 10 vezes (AJITH E SOJA, 2006).

Essa exposição à agentes mutagênicos pode ser de vários tipos: provenientes da

dieta  (mutágenos  gerados  durante  o  cozimento  de  alimentos  ou  presentes  na  dieta)

endógenos (óxido nítrico, radicais livres de oxigênio); radiação (exposição aos raios-X

para diagnóstico e radioterapia) poluição (efluentes industriais, pesticidas, incineração

do lixo) e também a metabólitos secundários (provenientes do metabolismo de plantas)

(RIBEIRO E MARQUES, 2003).

Existem vários ensaios que são capazes de detectar substancias potencialmente

mutagênicas para a saúde humana. Um teste que é amplamente utilizado na pesquisa

científica e aceito por agências e corporações governamentais é o teste de Ames ou

ensaio  Salmonella/microssoma  o  qual  possui  capacidade  de  avaliar  compostos

mutagênicos  em  drogas  sintéticas,  amostras  ambientais,  derivados  de  alimentos  e

plantas medicinais (SANTOS et al., 2012; AOUATIF  et al., 2013; PARRELLA et al.,

2013; OZKAN et al., 2013). 

Este  método utiliza linhagens de  Salmonella  Typhimurium, auxotróficas  para

histidina, que apresenta diferentes mutações no operon desse aminoácido, o que as torna

incapazes de crescer na ausência do mesmo (histidina-dependentes). Novas mutações no

local dessas mutações pré-existentes, ou nas proximidades dos genes, podem restaurar a

função do gene  e  permitir  que  as  células  sintetizem histidina.  Estas  células  recém-

mutadas podem crescer na ausência de histidina e formar colônias. Devido a isso, o teste
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é muitas vezes  citado como “ensaio de reversão”.  Este  ensaio detecta  dois tipos de

mutação: deslocamento do quadro de leitura (frameshift)  ou substituição de bases no

DNA (MARON e AMES, 1983; MORTELMANS e ZEIGER, 2000).

Essas linhagens de S. Typhimurium não apresentam enzimas de metabolização,

não  tendo  capacidade  de  identificar  agentes  mutagênicos  de  ação  indireta.  Então,

adiciona-se ao teste o que é chamado de “fração S9”, que é obtida a partir do fígado de

ratos e contém enzimas de metabolização de xenobióticos (MARON E AMES, 1983).

De  acordo  com  Santos  e  colaboradores  (2006)  todas  essas  propriedades  conferem

grande credibilidade ao teste, sendo considerado eficiente e sensível na identificação e

caracterização de diferentes agentes mutagênicos.

Estudos  realizados  por  Ferreira  e  Vargas  (1999)  demonstraram  a  atividade

mutagênica  através  do  ensaio  com  S.  Typhimurium a  diversos  extratos  de  plantas

utilizadas na medicina popular no sul do Brasil:  Myrciaria tenella  Berg. (Myrtaceae),

Smilax  campestres  Griseb.  (Smilacaceae),  Tripodanthus  acutifolius  Tiegh.

(Loranthaceae) e Cassia corymbosa Benth. (Leguminosae), essa atividade mutagênica é

provavelmente devido a presença de flavonoides, taninos e antraquinonas nos extratos.

Elgorashi et al. (2003) investigaram os efeitos mutagênicos potenciais de plantas

usadas na medicina tradicional sul-africana. Os resultados indicaram que extratos do

bulbo  de  Crinum  macowanii,  folhas  de  Diospyros  whyteana,  Catharanthus  roseus,

Ziziphus  mucronata  e  ramos  de  Combretum  mkhzense  apresentaram  potencial

mutagênico.

Ocimun  basilicum  L.  é  uma planta  usada  na  medicina  popular  na  forma  de

infuso como antiespasmódica,  carminativa,  contra catarros e disenteria  e seu extrato

apresentou potencial mutagênico (LOPEZ et al., 2000). Outro exemplo são os derivados

antraquinônicos  de  Aloe  vera  L.  que  é  uma  planta  muito  utilizada  em  produtos

farmacêuticos e cosméticos (PARRA et al., 2000). 

Maciel e colaboradores (2002) afirmam que as plantas podem apresentar efeitos

indesejáveis, então é extremamente importante realizar testes para avaliar as atividades

biológicas  das  plantas  utilizadas  popularmente,  afim  de  garantir  a  segurança  no

consumo desses produtos naturais.
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3.5 Atividade citotóxica de plantas medicinais

Um composto é considerado potencialmente citotóxico quando pode induzir a

morte celular ou apresentar efeitos negativos nas funções celulares (EISENBRAND et

al.,  2002).  As  células  podem  responder  de  duas  formas  a  um  efeito  tóxico:

reversivelmente,  quando  é  privada  de  nutrientes  e  fatores  de  crescimento  ou

irreversivelmente, quando as células se diferenciam, entram em apoptose ou senescência

(FRESHNEY, 2001). 

Há  diversos  relatos  na  literatura  sobre  a  atividade  citotóxica  das  plantas

medicinais ou dos extratos obtidos a partir das mesmas. Segundo Abdul-Awal (2016), os

extratos brutos de casca e folha de  Hibiscus tiliaceus,  planta popularmente usada na

forma de infusão, apresentaram grande potencial citotóxico.

Os  extratos  de  cinco  plantas  medicinais  Albizia  adianthifolia,  Alchornea

cordifolia,  Alchornea  laxiflora,  Pennisetum  purpureum  e Spathodea  campanulata

utilizadas  popularmente  em  Camarões  na  África  Central  também  apresentaram

citotoxicidade (KUETE et al., 2016).

Outras  plantas  selecionadas  no  nordeste  brasileiro,  apresentaram  potencial

citotóxico:  Byrsonima  sericea,  Duranta  repens,  Himatanthus  bracteatus,  Ipomoea

purga,  Ixora  coccinea,  Mabea  piriri,  Ocotea  longifolia e  Psychotria  capitata (DA

SILVA et al., 2016).

De acordo com Capasso e coladores (2000) a maioria dos fitoterápicos que são

utilizados tanto por automedicação quanto por prescrição médica, não possuem o seu

perfil  tóxico  totalmente  conhecido.  Com isso,  a  realização de testes  com intuito  de

identificar fatores de risco é imprescindível. 

Na  avaliação  da  citotoxicidade,  pode-se  utilizar  diferentes  parâmetros,

geralmente  os  ensaios  que  testam  essa  atividade,  examinam  endpoints  que  podem

indicar:  alteração  morfológica  e  replicação  das  células,  colapso  da  barreira  de

permeabilidade  celular,  efeitos  nas  membranas  celulares  das  organelas  e  função

mitocondrial reduzida (HODSGSON et al., 2004).

O ensaio MTS é um exemplo desses testes que podem ser utilizados, detecta

somente células vivas e o sinal gerado é dependente do grau de ativação dessas células.
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É amplamente  aplicado  e  um dos  mais  sensíveis  quanto  a  exposição  das  células  a

substâncias  tóxicas,  detectando  a  citotoxicidade.  É  um  teste  colorimétrico,  e  como

característica  dos  mesmos,  são rápidos  e  precisos  (MOSMANN, 1983;  FOTAKIS e

TIMBREL, 2006).

O método baseia-se em células vivas que utilizam o MTS, 3-(4,5-dimetiltiazol-

2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio, um sal solúvel em água de

coloração amarela, como substrato e o reduz através da clivagem do anel pela atividade

de desidrogenases mitocondriais, presentes e funcionais exclusivamente nestas células

vivas,  a  um  produto  de  cor  roxa  e  insolúvel  em  água,  o  sal  formazan  1-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-3,5-difenilformazan, desta forma, pode-se através da mudança de cor,

visualizar as células metabolicamente ativas. Após a exposição das células ao composto

a ser testado e submetido ao período de incubação das mesmas em contato com o MTS,

as amostras são medidas espectrofotometricamente pelo leitor de ELISA (VELLONEN

et al., 2004). 
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Resumo

Introdução:  As sementes de  Aleurites moluccana  L. Willd. popularmente conhecidas

como “Noz da Índia” vem sendo utilizadas como fonte emagrecedora. Em fevereiro de

2016 o Departamento de Toxicologia do Mato Grosso Do Sul emitiu uma nota técnica

alertando sobre o seu potencial tóxico, no entanto não há estudos toxicológicos descritos

na literatura. O objetivo foi do estudo foi avaliar a atividade mutagênica e citotóxica de

sementes de A. moluccana.

Materiais e métodos: A forma popularmente indicada para uso da semente é fracioná-

la  e  consumir  um  pedaço  por  dia,  até  a  perda  de  peso  desejável.  Primeiramente,

fraciona-se uma semente inteira em 8 pedaços e ingere durante 8 dias, depois em 4

pedaços,  em 2  e  por  fim a  semente  inteira.  Logo,  as  concentrações  testadas  foram

diluídas de modo a reproduzir a forma como é indicada no seu uso popular, obtendo as

concentrações  de  38800 µg.mL-1,  19400 µg.mL-1,  9700 µg.mL-1 e  4850 µg.mL-1.  O

potencial mutagênico foi avaliado pelo teste de Ames (Kado) com duas linhagens de

Salmonella  Typhimurium  TA 98  e  TA 100  com  e  sem  ativação  metabólica  e  a

citotoxicidade  pelo  teste  de  redução  do  MTS  com  células  HeLa  (adenocarcinoma

cervical humano). 

Resultados:  Analisou-se o  número  de  colônias  revertentes  por  placa  e  o  índice  de

mutagenicidade  no  teste  de  AMES.  As  sementes  de  A.  moluccana demonstraram

potencial mutagênico nas concentrações  38800 µg.mL-1 e 19400 µg.mL-1  sem ativação

metabólica para linhagem TA 98 e para a TA 100 na concentração 19400 µg.mL-1 com e

sem ativação metabólica. No ensaio de citotoxicidade, as sementes de  A. moluccana

apresentaram potencial  citótoxico após 48 horas nas concentrações  38800 µg.mL-1 e

19400 µg.mL-1 indicando viabilidade celular de 49,95% e 35,31% respectivamente.

Conclusões:  As  sementes  de  A.  moluccana  apresentaram  potencial  citotóxico  e

mutagênico em determinadas concentrações.

Palavras-chave: Emagrecimento, Noz da índia, Produtos naturais e Teste de Ames. 

Abstract
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Introduction: As seeds of Aleurites moluccana L. Willd. Popularly known as "Noz da

Índia" has been used as a source of weight loss. In February 2016 the Department of

Toxicology  of  Mato  Grosso  do  Sul  issued  a  technical  note  on  its  toxic  potential,

however there are no toxicological studies in the literature. Aim of the study to evaluate

the  mutagenic  and  cytotoxic  activity  of  A.  moluccana  seeds.

Materials  and Methods: The  popular  way to  use  the  seed  is  to  fractionate  it  and

consume one piece per day, up to a desirable weight loss. First, a whole seed is divided

into 8 pieces and ingested for 8 days, then into 4 pieces, 2 pieces, and finally the whole

seed. Thus, concentrations tested with dilution to reproduce as indicated in their popular

use,  obtaining concentrations  of 38.800 μg.mL-1,  19.400 μg.mL-1,  9.700 μg.mL-1  and

4.850 μg.mL-1  The mutagenic potential was measured by the Ames test (Kado) with two

strains  of  Salmonella Typhimurium TA 98 and TA 100 with and without  metabolic

activation and the cytotoxicity by MTS reduction assay with HeLa cells(human cervical

adenocarcinoma).

Results: Was analyzed the number of  revertant  colonies  per  plate  and mutagenicity

index in the AMES test and seeds of A. moluccana demonstrated potential mutagenic at

concentrations of  38.800 μg.mL-1 and 19.400 μg.mL-1  without metabolic activation for

strain TA 98 and TA 100 at concentration  19.400 μg.mL-1  with and without metabolic

activation. In the cytotoxicity assay, seeds of A. moluccana showed cytotoxic potential

after 48 hours at concentrations of  38.800 μg.mL-1 and 19.400 μg.mL-1  indicating cell

viability of 49.95% and 35.31% respectively.

Conclusions: The results showed that seeds of A. moluccana exhibited mutagenic and

cytotoxic potential in certain concentrations.

Keywords: Ames test,  Noz da Índia and Weight loss.

1. Introdução

Os produtos naturais têm sido uma fonte inesgotável para obtenção de

substâncias  com  potencial  terapêutico.  A utilização  desses  produtos  é  uma

prática datada há tempos e está relacionada à integração dos aspectos populares

ás propriedades químicas que são fundamentadas na estrutura e princípios ativos
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(Gobbo-Neto  e  Lopes,  2007;  Malheiros  et  al.,  2010;  Yun,  2010).  As  plantas

medicinais são utilizadas para os mais variados efeitos, dentre os quais podemos

destacar: antimicrobianos, antitumorais, antirreumático, diurético, antiobesidade,

tratamentos estéticos, dentre outros.

O sobrepreso é considerado um problema de saúde mundial com custos

sociais  exorbitantes,  sendo  relacionado  ao  aumento  da  taxa  de  morbidade  e

mortalidade.  Além  dos  aspectos  da  saúde,  o  excesso  do  peso  também  está

relacionado com a estética. Na antiguidade, o ganho de peso e o consequente

acúmulo de gordura eram vistos como sinais de saúde e prosperidade, porém,

com o passar dos tempos os padrões de beleza se transformaram e atualmente a

sociedade busca incessantemente o “corpo perfeito” (Yun, 2010).

Vários  são  os  fatores  que  estimulam  as  pessoas  a  buscarem  o

emagrecimento  para  se  enquadrarem  nos  padrões  de  beleza  impostos  pela

sociedade.  Assim,  pode-se  notar  o  aumento  do  número  de  propagandas

veiculadas na mídia que envolvem questões estéticas, bem como a infinidade de

regimes que prometem a perda de peso e os variados produtos dietéticos que

fornecem subsídios para as pessoas acreditarem na simbologia de que a beleza

física proporciona felicidade (Souto e Ferro-Bucher, 2006).

De acordo com (Yun, 2010) um dos meios utilizados para atingir esse

ideal  são  os  produtos  naturais.  As  plantas  medicinais  são  utilizadas  como

coadjuvantes na perda de peso, por possuírem componentes como flavonoides,

alcaloides  e  terpenoides  que  favorecem  o  emagrecimento  atuando  como

hipolipidêmicos,  antioxidantes,  hipocolesterolêmico,  reduzindo o  consumo de

energia  e  aumentando  o  gasto  enérgico.  Essas  propriedades  que  as  plantas

medicinais  podem  apresentar,  juntamente  com  a  admiração  pelos  “produtos

naturais” e o “mundo verde” faz desse método uma grande estratégia para o

emagrecimento.

Recentemente,  a  semente  de  A.  moluccana,  uma  árvore  ornamental,

popularmente  conhecida  como  “Noz  da  Índia”  e  pertencente  à  família

Euphorbiaceae,  vem  sendo  difundida  como  potencial  fonte  emagrecedora,

prometendo eliminar até 12 kg em somente uma semana. Sites que possuem

livre acesso descrevem “a milagrosa” semente e indicam sua forma de uso, que
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consiste em fracionar a semente em pedaços e ingeri-los a cada dia, até obter a

perda de peso desejável (Cesca et al., 2012).

Entretanto, essas plantas que são utilizadas como medicinais, advém, na

maioria  das  vezes  de  conhecimentos  empíricos,  desconhecendo  sua  real

atividade  biológica.  Os  metabólitos  secundários  que  apresentam  efeito

terapêutico  podem  possuir  também  efeitos  colaterais  indesejáveis.  Estudos

científicos  demonstraram  efeitos  toxicológicos  associados  a  diversas  plantas

comumente  utilizadas  como  medicinais,  por  esta  razão,  é  necessário  reunir

conhecimentos  populares e  científicos para assegurar  o uso e  eficácia  desses

produtos (Wargovich et al, 2001). 

Existem testes amplamente utilizados na pesquisa científica e aceitos por

agências e corporações governamentais que avaliam a capacidade toxicologica

desses produto (Santos et al., 2012). Desta forma, baseado no uso popular e na

ausência de estudos toxicológicos que garantam o consumo seguro da Noz da

Índia, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial mutagênico e

citotóxico de sementes de A. moluccana. 

2. Materiais e métodos

2.1 Obtenção e preparo do material vegetal 

As sementes de A. moluccana foram obtidas em uma loja de produtos naturais,

na cidade de Birigui, estado de São Paulo, sudeste do Brasil.

A forma  popularmente  indicada  para  uso  da  semente  é  fracioná-la  e

consumir  um pedaço por  dia,  até  a  perda  de peso  desejável.  Primeiramente,

fraciona-se uma semente inteira em 8 pedaços e ingere durante 8 dias, depois em

4 pedaços, em 2 e por fim a semente inteira. Logo, as concentrações testadas

foram diluídas  de  modo  a  reproduzir  a  forma  como  é  indicada  no  seu  uso

popular.

Assim,  para  o  preparo  da  solução,  foi  realizada  a  maceração de  uma

semente e adicionado 10 mL de água (quantidade supostamente necessária para

ingerir a semente), homogeneizou-se e uma alíquota de 5 mL foi considerada

solução estoque e  a  partir  desta,  foi  realizada a  diluição seriada de 1-1/8 da

semente.

2.2 Teste mutagenicidade
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A avaliação do potencial mutagênico da semente de  A. moluccana foi

realizada  pelo  Teste  de  Ames  pelo  método  de  microssuspensão  descrito  por

(Kado et al., 1983).

Para o preparo do inóculo alíquotas de 0,1 mL de S. Typhimurium TA 98

e  TA 100  foram  inoculadas  em 20  mL de  Caldo  Nutriente  (Oxoid  n.  2)  e

incubadas a 37 ºC por 16 horas em uma incubadora com agitação orbital  de

modo a obter  uma suspensão de aproximadamente 1x108 bactérias/mL. Após

este tempo as cepas foram concentradas por centrifugação (10.000 giros a 4 °C)

por 10 minutos e ressuspendidas em 4 mL de tampão fosfato 0,2 M.

Os  ensaios  foram  realizados  na  presença  e  ausência  da  fração

microssomal S9. Foram adicionados nos tubos teste 50 µL de tampão fosfato 0,2

M ou fração S9, 5 µL da solução da semente (concentrações 1, ½, ¼ e 1/8) e  50

µL da suspensão bacteriana. Os tubos foram pré-incubados por 90 minutos a 37

°C. Após o período de incubação foi adicionado 2 mL de top ágar (0,6% de ágar,

0,6% de NaCl, 0,05 mM L-histidina, 0,05 mM biotina, pH 7,4, 45 °C) aos tubos

e a mistura foi vertida em placas com ágar mínimo (1,5% de ágar, solução de

Voguel-Boner 50 x e solução de glicose 10%). As placas foram incubadas a 37

°C  por  48-66  horas  e  posteriormente,  as  colônias  revertentes  His  +  foram

contadas.

Os controles positivos  utilizados nos  ensaios  sem ativação metabólica

foram: 4-nitro-ofenilenodiamino (NPD) (10μg/placa) para a linhagem TA98 e

azida sódica (2,5μg/placa) para a linhagem TA100. Nos ensaios com ativação

metabólica  foi  empregado  o  mesmo  composto  2-antramino  (2-ANTR)

(0,63μg/placa) para as duas linhagens. Como controle negativo foi utilizado o

DMSO.  Os ensaios foram realizados em triplicata para cada concentração da

solução.

2.3 Teste de citotoxicidade

Os  ensaios  foram  realizados  com  as  células  HeLa  (Adenocarcinoma

humano  de  colo  de  útero)  disponibilizadas  pela  Profª  Drª  Melyssa Melyssa

Fernanda Norman Negri  da Universidade Estadual de Maringá, Brasil. Foram

cultivadas  a  37  ºC  e  CO2  inferior  a  5%  em  meio  Eagle’s  modificado  por

Dulbecco’s (DMEM; Gibco) composto por 10% de soro bovino fetal (Gibco) e

1% de penicilina/streptomicina (P/S;  Gibco).  Os ensaios  foram realizados de

acordo com a metodologia proposta por (Capoci et al., 2015).
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Após  atingirem  80%  de  confluência  as  células  foram  separadas

utilizando  solução  de  tripsina  EDTA  (Gibco)  a  25%  e  ajustadas  a  uma

concentração de 2x105 células/mL com DMEM fresco sem P/S. Primeiramente,

200 µL da suspensão de células padronizada foi adicionada a microplaca de 96

poços e incubada por 24 horas antes do tratamento com a solução. Todas as

incubações do teste de citotoxicidade foram realizadas com CO2 inferior a 5%. 

Após o período de incubação a microplaca foi devidamente lavada com

tampão PBS e adicionou-se a solução da semente nas concentrações testadas e as

placas foram novamente incubadas a 37 ºC e CO2 inferior a 5% por 24 e 48 horas

de tratamento. 

A citotoxicidade da solução da semente foi avaliada pelo método baseado

na  redução  de  MTS  (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-

sulfofenil)-2H-tetrazólio) em meio DMEM sem vermelho de fenol. MTS é um

biorredutor de células epiteliais humana em formazan, que é solúvel em meio de

cultura de tecido. Após  a adição do MTS as placas foram incubadas por 3 horas

a 37 ºC no escuro. A absorbância do formazan foi medida a 490 nm usando uma

leitora de microplaca  ASYS (Biochrom, Holliston, MA, EUA). Como controle

negativo foi realizada a leitura das células nas mesmas condições, porém sem

tratamento com a solução da semente. Os ensaios foram realizados em triplicata.

A citotoxicidade da solução da semente foi dada como a porcentagem de

viabilidade celular, calculada pela seguinte equação: 

Viabilidade celular (%) =

Média amostra tratada
x 100

Média controle negativo

Calculou-se também o IC50  que é a concentração necessária para reduzir

em 50% a viabilidade celular, para esse cálculo foi utilizada a equação da reta,

substituindo o valor de y por 50. 

2.4 Análise estatística

Para análise e comparação dos resultados do teste de citotoxicidade foi

empregado o teste não paramétrico ANOVA e pós-teste Dunnett, com auxílio do

programa  GraphPad  Prism  5.0.  e  o  nível  de  significância  foi  avaliado  em

p<0.01.
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3. Resultados

3.1 Teste de mutagenicidade

 A solução da semente de  A. moluccana foi avaliado nas concentrações

de  38800 µg.mL-1,  19400  µg.mL-1,  9700  µg.mL-1 e  4850  µg.mL-1  com  as

linhagens TA98 e TA100 de S. Typhimurium, na presença (+S9) e na ausência (-

S9)  de  metabolização.  Foi  considerado  um  potencial  mutagênico  quando  o

índice de mutagenicidade (IM) foi igual ou maior que 2. 

De acordo com os dados da Tabela 1, verificou-se que as concentrações

38800 µg.mL-1 e 19400 µg.mL-1 da semente apresentaram potencial mutagênico

para a linhagem TA98 de S.  Typhimurium sem ativação metabólica (-S9), pois

obtiveram  valores  de  índice  mutagênico  maior  que  2,  sendo  2,50  e  2,64

respectivamente. Para as demais concentrações sem ativação metabólica e com

ativação metabólica (+S9) a solução não apresentou potencial mutagênico assim

como para todas as concentrações.

Na  Tabela  2,  pode-se  observar  que  para  a  linhagem  TA100  de  S.

Typhimurium  a  concentração  19400  µg.mL-1  da  solução  tanto  sem  ativação

metabólica (-S9) quanto com ativação metabólica (+S9) apresentou potencial

mutagênico, 2,05 e 2,14 respectivamente. Para as demais concentrações com e

sem ativação, a solução não apresentou potencial mutagênico e seus IM foram

menores que 2. 

Tabela 1. Atividade mutagênica expressa pela média de revertentes/placa

± desvio padrão e índice de mutagenicidade (IM) da solução da semente de A.

moluccana  na linhagem TA 98 de  S.  Typhimurium com ativação metabólica

(+S9) e sem ativação metabólica (-S9).

Concentrações
-S9 +S9

IM His+ IM His+

C- - 16,0 ± 6 - 24,8 ± 9

2,5 40,0 ± 10 1,4 36,0 ± 1
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38800 µg.mL-1

19400 µg.mL-1

9700 µg.mL-1

2,6 42,3 ± 2 1,3 45,3 ± 4

0,7 11,5 ± 3 1,8 30,3 ± 5

1,8 29,6 ± 15 1,4 35,3 ± 6

- 157,0 ± 32 - 242,0 ± 104

Controle  negativo (C-):  DMSO (5µL/placa);  Controle positivo (C+):  4-nitro-ofenilenodiamino (NPD)

(10μg/placa); 2-antramino (2-ANTR) (0,63μg/placa). 

Tabela 2. Atividade mutagênica expressa pela média de revertentes/placa

± desvio padrão e índice de mutagenicidade (IM) da solução da semente de A.

moluccana  na linhagem TA 100 de  S.  Typhimurium com ativação metabólica

(+S9) e sem ativação metabólica (-S9).Concentrações -S9 +S9

His+

IM

His+
C- - 102,0 ± 15 - 76,0 ± 11

38800 µg.mL-1 1,4 147,3 ± 27 1,5 117,3 ± 8

19400 µg.mL-1 2,0 209,6 ± 20 2,1 163,0 ± 11

9700 µg.mL-1 1,0 106,6 ± 22 1,8 139,0 ± 8

4850 µg.mL-1 1,4 144,0 ± 15 1,8 137,0 ± 8
C+ - 1474,0 ± 325 - 307,0 ± 4

Controle  negativo  (C-):DMSO (5µL/placa);  Controle  positivo  (C+)::  azida  sódica  (2,5  μg/placa);  2-

antramino (2-ANTR) (0,63 μg/placa) 

3.2 Teste de citotoxicidade

Para  o  teste  de  citotoxicidade  as  células  HeLa foram tratadas  por  24

horas  e  48  horas  com  diferentes  concentrações  da  semente  38800 µg.mL-1,

19400 µg.mL-1, 9700 µg.mL-1 e 4850 µg.mL-1   de A. moluccana e a viabilidade

celular  foi  expressa  em  porcentagem.  Foram  consideradas  citotóxicas  as

concentrações que apresentaram viabilidade celular inferior a 80%. 

Verificou-se a partir dos dados obtidos na Figura 1 que em 24 horas de

tratamento  nenhuma  concentração  avaliada  apresentou  viabilidade  celular

inferior  a  80%,  ou  seja,  nenhuma  concentração  teve  potencial  citotóxico.

Também não houve diferença significativa entre elas.
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Com  48  horas  de  tratamento  pode-se  observar  na  Figura  2  que  a

concentração 38800 µg.mL-1 e 19400 µg.mL-1 da solução da semente apresentou

potencial citotóxico, pois a viabilidade celular foi inferior a 80%, apresentando

um valor de 49,95% e 35,31% respectivamente. Já as demais concentrações não

apresentaram tal potencial. Obteve-se também o valor de 29100 µg.mL-1 para o

IC50, que é a concentração necessária para reduzir a viabilidade celular em 50%.

Figura  1.  :  Viabilidade  celular  das  células  HeLa  com 24  horas  de  incubação  com

diferentes concentrações da solução da semente de A. moluccana. 
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Figura  2.  Viabilidade  celular  das  células  HeLa  após  48  horas  de  incubação  com

diferentes  concentrações  da  solução  da  semente  de  A.  moluccana.  *** P<0,001  vs

Controle.

4. Discussão

A. molucana, possui uma semente conhecida popularmente como nóz da

índia que vem sendo utilizada pela população para obter a perda de peso. No

entanto, as pessoas na maioria das vezes desconhecem as propriedades desses

produtos naturais  podendo colocar  a  saúde em risco.  Neste  sentido,  este  é  o

primeiro  estudo  que  avaliou  o  potencial  mutagênico  e  citotóxico  destas

sementes. 

Em fevereiro de 2016 o Departamento de Toxicologia do Mato Grosso

do Sul publicou uma nota técnica relatando as características gerais e os efeitos

colaterais  da  Noz  da  Índia,  bem como  alertou  sobre  o  seu  potencial  tóxico

(CIVITOX-MS, 2016). Assim os resultados deste estudo confirmam os indícios

de toxicidade da Noz da Índia previamente relatados. Esta norma técnica contém

além  das  características  gerais  da  planta,  os  seus  efeitos  colaterais,  a

sintomatologia  tóxica  e  um  alerta  que  no  Brasil  não  há  nenhum  produto

registrado que assegura o seu uso, tornando então, os produtos provenientes do

mesmo irregulares e inutilizáveis. 

Os  resultados  deste  estudo  demonstraram  que  a  semente  de  A.

moluccana,  apresentou  potencial  mutagênico  para  as  linhagens  TA  98  na

ausência da ativação metabólica e TA 100 na presença e na ausência de ativação

metabólica,  essas  linhagens  possuem  características  próprias,  sendo  possível

relacioná-las ao tipo de mutação. 

A linhagem TA 98 possui mutação no gene hisD (hisD3052) que codifica

para histidinol desidrogenase, apresentando como ponto preferencial a reversão
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de  oito  resíduos  repetitivos  de  GC e  indicando  que  a  Noz  da  Índia  possui

compostos mutagênicos que provocam mutações por deslocamento do quadro de

leitura (frameshift). Já a linhagem TA 100 apresenta mutação hisG46 que ocorre

no gene que codifica a primeira enzima do processo de biossíntese da histidina,

através  da  substituição  do  códon  GGG  por  GAG,  assim,  essa  cepa  detecta

compostos  mutagênicos  que  resultam  em  substituições  de  pares  de  bases,

principalmente neste par G-C (Maron e ames, 1983).

Segundo (Mazzatorta et al., 2007) o teste de Ames tem sido largamente

aplicado como ferramenta de triagem para uma análise inicial de mutagenicidade

e carcinogenicidade, sendo capaz de fornecer informações rápidas e confiáveis.

Em relação ao teste de citotoxicidade, os resultados demostraram que a

A. moluccana apresenta potencial  citotóxico após 48 horas de tratamento nas

concentrações 38800 µg.mL-1 e 19400 µg.mL-1.  Este resultado é alarmante, uma

vez que a indicação popular do uso da semente é fracioná-la primeiramente em 8

pedaços e consumir um por dia, depois em 4 pedaços, em 2 e por fim a semente

inteira até obter a perda de peso desejável, logo, o uso contínuo da semente pode

ser prejudicial a saúde os consumidores devido ao seu potencial citotóxico.

Há relatos que o indício da toxicidade da semente pode estar relacionado

com  a  presença  de  forbóis  e  saponinas  (CIVITOX-MS,  2016).  Análises

fitoquímicas realizadas em outros trabalhos já evidenciaram a presença desses

compostos em outras partes da planta.  De acordo com (Satyanarayana et  al.,

2001)  A.  moluccana  possui  uma  substância  denominada  13-O-miristil-20-O-

acetil-12-deoxiforbol da classe dos forbóis, já (Hui e Hoi, 1968), (Meyre-Silva

et  al.,  1997)  e  (Tomczak  e  Reicher,  2013)  demonstraram  a  presença  de

triterpenos (classe a qual pertence as saponinas) no caule, extrato etanólico das

folhas e extrato etanólico das cascas de A. moluccana, respectivamente.

Há  poucos  estudos  na  literatura  que  descrevem  a  fitoquímica  das

sementes de A. moluccana, impossibilitando relacionarmos a mutagenicidade e

citotoxicidade a algum dos seus princípios ativos, porém, há outros trabalhos

realizados  com  sementes  de  plantas  da  mesma  família.  (Goel  et  al.,  2007)

atribuiu a toxicidade da semente de  Jatropha curcas  a presença de ésteres de

forbois.
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 (Raghavendra  et  al.,  2010)  realizaram  uma  triagem  para  atividade

citotóxica do extrato metanólico das sementes de Putranjiva roxburghii também

pertencente  a  família  Euphorbiaceae  e  evidenciaram  a  presença  de  fenóis,

alcaloides, saponinas, esteroides, flavonoides e glicosídeos.

Outro aspecto relevante é que A. moluccana pertence às Euphorbiaceae e

grande parte das plantas dessa família tem como constituinte o látex, substância

que também pode estar associada a toxicidade. De acordo com (Varricchio et al.,

2008)  o  látex  pode  apresentar  elementos  tóxicos  como  o  ácido  cianídrico.

(Oliveira-Filho e Paumgartten, 2000), (Prasad et al., 2010) e (Abdelgadir e Van

Staden,  2013)  descreveram estudos  que  demonstraram a  toxicidade  do  látex

produzido por plantas dessa mesma família.

Assim, a toxicidade das sementes de A. molucana pode estar relacionada

a presença de alguns dos seus  constituintes químicos,  porém são necessários

mais estudos para se confirmar essa atividade e essa  informação nos atenta para

os  inúmeros  produtos  que são lançados no mercado e por  serem designados

“naturais”  são  utilizados  amplamente  pela  população  sem  que  se  tenha

conhecimento da real atividade biológica.

5. Conclusão

Os resultados  do  presente  trabalho  indicaram que  as  sementes  de  A.

molucana apresentam potencial mutagênico e citotóxico, evidenciando o risco

do consumo da semente e alertando as pessoas que fazem o uso de produtos

naturais. Entretanto, não se pode indicar quais são os compostos relacionados a

essas  atividades  devido  a  falta  de  dados  na  literatura.  Logo,  é  necessário  a

realização  de  análises  fitoquímicas  da  semente  assim  como  mais  testes  que

comprovem sua citotoxicidade e mutagenicidade.
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