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RESUMO

Introdução: A utilização de plantas medicinais no tratamento de doenças é feita,
muitas vezes, de forma indiscriminada, podendo trazer problemas ao organismo de
quem as utiliza. O objetivo desse trabalho foi analisar em laboratório a toxicidade,
citotoxicidade  e  genotoxicidade  aguda  do  Caneleiro  (Cenostigma  gardnerianum
Tul.).  Metodologia:  O  extrato  foi  dividido  em  concentrações  de  0,5  mg/ml,  1,0
mg/ml, 2,0 mg/ml e 5,0 mg/ml, além do controle negativo, controle positivo e branco.
Mediram-se  das  raízes  para  pesquisa  da  toxicidade,  calcularam-se  os  índices
mitóticos para pesquisa da citotoxicidade e fez-se a contagem de micronúcleos para
avaliação da genotoxicidade de cada concentração.  Resultados e Discussão:  O
baixo índice de crescimento dos meristemas mostrou presença de toxicidade;  os
valores dos índices mitóticos encontrados foram estatisticamente menores do os do
controle negativo, revelando citotoxicidade; e a alta taxa de micronúcleos mostrou
presença  de  genotoxicidade. Conclusões:  O  extrato  etanólico  do  caneleiro
(Cenostigma gardnerianum Tul.) demonstrou ser tóxico, citotóxico e genotóxico nas
concentrações utilizadas, especialmente em concentrações a partir de 2 mg/ml.
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ABSTRACT

Introduction: The use of medicinal plants in the treatment of diseases is often done
indiscriminately and may cause problems to the organism of those who use them.
The objective of this study was to analyze in the laboratory the toxicity, cytotoxicity,
and acute genotoxicity of Caneleiro (Cenostigma gardnerianum Tul). Methodology:
The extract was divided into concentrations of 0.5 mg/ml, 1.0 mg/ml, 2.0 mg/ml and
5.0 mg/ml, in addition to the negative control, positive control and blank. The roots
were  measured  for  toxicity  evaluation,  the  Mitotic  Index  (IM)  was  calculated  for
cytotoxicity research, and the micronucleus was counted for the genotoxicity study of
each concentration Results and Discussion: The low growth rate of the meristems
showed  the  presence  of  toxicity;  the  values  of  the  mitotic  indices  found  were
statistically lower than those of the negative control, revealing cytotoxicity; and the
high  micronucleus  rate  showed the  presence  of  genotoxicity. Conclusions: The
Caneleiro (Cenostigma gardnerianum Tul.) ethanolic extract has shown to be toxic,
cytotoxic  and  genotoxic  at  the  concentrations  used,  especially  in  concentrations
starting from 2 mg/ml.
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INTRODUÇÃO

O conhecimento e as experiências sobre as propriedades das chamadas “drogas
vegetais” vêm sendo passados de geração para geração e, além disso, são cada dia
mais de grande valia para a realização de pesquisas e produção de medicamentos
fitoterápicos. Uma espécie vegetal largamente utilizada é Cenostigma gardnerianum
Tul., popularmente chamada de “caneleiro” e “canela-de-velho”. Suas folhas, flores e
cascas são popularmente usadas por terem ação espasmolítica, anti-inflamatória,
antibacteriana, antiulcerogênica, entre outras (SOUSA et al, 2007).

Entretanto, o uso dessa planta e de outras em geral é frequentemente praticado
ingenuamente e de forma indiscriminada, colocando em risco a saúde da população,
uma vez  que inúmeras espécies  vegetais  são  tóxicas  em certas  dosagens  e/ou
interagem  com  fármacos,  incorrendo  em  efeitos  colaterais  e,  muitas  vezes,
provocam alterações em resultados de exames laboratoriais. Portanto, o objetivo do
presente trabalho foi realizar uma pesquisa laboratorial da toxicidade, citotoxicidade
e genotoxicidade aguda das cascas do caneleiro (Cenostigma gardnerianum Tul.)
por meio do bioensaio in vivo de Allium cepa.

METODOLOGIA

Caracterização da pesquisa

A  presente  pesquisa  se  encontra  no  escopo  experimental,  caracterizando  uma
análise qualiquantitativa de células meristemáticas de raízes de Allium cepa.

Aquisição das amostras e preparo do extrato

As cascas do caule de C. gardnerianum Tul. foram coletadas em novembro de 2019
em ambiente urbano, na cidade de Teresina-PI. Em seguida, houve a confecção de
exsicatas,  seguida  pelo  depósito  no  Herbário  Graziela  Barroso  da  Universidade
Federal  do Piauí (UFPI)  para confirmação taxonômica da espécie, ficando sob o
registro de número 32111.

As  amostras  foram  encaminhadas  para  o  Laboratório  de  Bioquímica  do  Centro
Universitário UniFacid | Wyden, onde secaram por 10 dias em temperatura ambiente
e protegidas de luz. As cascas foram trituradas e adicionadas, juntamente a 1 litro do
solvente etanol (álcool etílico P.A), a um béquer, sendo deixados em contato por 14
dias, com agitações intermitentes a cada 24 horas para evitar saturação. Após esse
período, realizou-se, então, a filtração em papel filtro para separação da parte sólida
e  da  solução  resultante.  Finalmente,  realizou-se  a  evaporação  do  etanol  em
rotaevaporador, pelo qual se obteve o extrato bruto seco.

Realizaram-se os cálculos necessários para preparo das diluições desejadas, com
concentrações de 0,5 mg/ml (grupo A), 1,0 mg/ml (grupo B), 2,0 mg/ml (grupo C) e
5,0 mg/ml (grupo D), todas sendo diluídas em 250 ml de água destilada, além do
controle negativo (água sem cloro), controle positivo (Dimetilsulfóxido - DMSO) e o
Branco (água destilada).
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Bioensaio com Allium cepa

Os exemplares de Allium cepa foram adquiridos em um mercado popular localizado
no  bairro  Piçarreira,  em  Teresina,  tendo-se  como  critérios  de  inclusão  cebolas
pequenas, saudáveis, de mesma origem e ainda não germinadas. Os bulbos tiveram
suas pontas descascadas e foram submersos em água por 2 horas para eliminação
de eventuais impurezas que pudessem interferir no crescimento das raízes. 

Para  cada  concentração  de  extrato,  utilizaram-se  10  repetições  — incluindo  os
controles negativo, positivo e branco  — colocando-se os bulbos para germinarem
com a parte  inferior  em contato  com as soluções em frascos de 40 ml  por  um
período  de  sete  dias,  em  temperatura  ambiente,  e  protegidos  de  qualquer
luminosidade. Após o período estabelecido, as raízes foram medidas com auxílio de
uma régua, calculando-se a média de crescimento para avaliação da toxicidade. Em
seguida,  os  meristemas  foram  coletados  com  auxílio  de  bisturi  e  postos  em
eppendorfs contendo solução fixadora de Carnoy por 24 horas, seguido de imersão
em  etanol  70%  e  conservação  na  geladeira  até  o  momento  de  confecção  das
lâminas.

Para a preparação das lâminas, uma raiz de cada eppendorf foi retirada e colocada
sobre um vidro de relógio, no qual acrescentou-se água destilada. Após 10 minutos,
as raízes foram transferidas para outro vidro  de relógio,  no qual  adicionaram-se
gotas  do  corante  carmim  acético  2%  —  até  a  superposição  das  raízes  —
aquecendo-se em bico de Bunsen até o aparecimento fumaça visível. As pontas das
raízes foram, então, transferidas para lâminas histológicas, nas quais separaram-se
as coifas (porção apical da raiz) das regiões meristemáticas (sendo descartadas).
Aplicou-se, em seguida, 1 gota de ácido acético glacial em cada raiz e pôs-se uma
lamínula em cima de cada uma das lâminas, onde foi  feito o squash (técnica de
esmagamento)  dos  meristemas  com o  dedo  polegar.  As  lâminas  prontas  foram
levadas ao microscópio, fazendo-se a leitura com uma objetiva de 100x e ocular de
10x (aumento de 1000x). 

Realizou-se,  portanto,  a  análise  de  1000  células  por  lâmina,  pesquisando-se  a
citotoxicidade pelo cálculo do índice mitótico (IM), no qual para cada concentração
dividiu-se o número de células em mitose (prófase + metáfase + anáfase + telófase)
pelo número total de células (intérfase + células em divisão), multiplicando tudo isso
por  100  (PIRES  et  al.,  2001);  e  pesquisando  e  contando-se  a  incidência  de
micronúcleos  nas  células  meristemáticas  para  avaliação  da  genotoxicidade  do
extrato.

Análise estatística  

As análises  estatísticas  dos  dados  obtidos  foram feitas  por  meio  da  Análise  de
Variância (ANOVA) e Teste de Tukey, utilizando o software GraphPad Prism (Versão
8.2.1) e considerando-se como valores estatisticamente significativos *p ≤ 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Toxicidade
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As medições dos meristemas trouxeram os resultados exibidos na Figura 1, em que,
no grupo controle negativo (CN), a média de crescimento foi de 2,75 ± 0,75 cm,
enquanto no grupo A foi de 0,81 ± 0,19 cm, grupo B de 0,71 ± 0,29 cm, grupo C de
0,31 ± 0,19 cm e o grupo D de 0,11 ± 0,08 cm. 

Figura 1:  Representação gráfica da média de crescimento radicular  de  Allium cepa nas
diferentes concentrações do extrato da casca de Cenostigma gardnerianum Tul.

CN CP Branco  A  B  C  D
0

1

2

3

4

C
re

s
ci

m
en

to
 r

ad
ic

u
la

r 
(c

m
)

**** ****

****
********

 

****Valores altamente significativos (p<0,0001) ao comparados com o controle negativo

Foi notável que as concentrações de extrato utilizadas (A, B, C, D) influenciaram e
prejudicaram o  crescimento  radicular  em alto  grau,  comparadas  com a  taxa  de
crescimento nos bulbos do controle negativo (CN), havendo maior inibição com o
aumento  da  dosagem,  revelando  a  presença  de  toxicidade  do  extrato  de
Cenostigma gardnerianum Tul. utilizado, com valores altamente significativos (****)
principalmente nas de 2 mg/ml e 5 mg/ml.

Citotoxicidade

A contagem celular e das respectivas fases do ciclo celular e os cálculos realizados
mostraram elevada citotoxicidade do extrato, revelado nos índices mitóticos dados
na Tabela 1.

Grupos IM ± DP

CN 7,5 ± 1,40

Branco 7,1 ± 1,32

A 4,4 ± 1,12

B 3,5 ± 0,86*

C 1,2 ± 1,43*

CN = Controle Negativo. IM = Índice Mitótico. DP = Desvio Padrão. *Valores significativos (p<0,005)
ao comparados com o controle negativo (ANOVA - Teste de Tukey).
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Tabela 1: Índice Mitótico dos meristemas expostos a concentrações de 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0
mg/ml do extrato da casca de Cenostigma gardnerianum Tul.

CN: Controle Negativo

CP: Controle Positivo



Os  resultados  obtidos  na  Tabela  1  também  variaram  de  acordo  com  as
concentrações utilizadas, mostrando uma redução do Índice Mitótico (IM) nos grupos
A (0,5  mg/ml),  B  (1,0  mg/ml)  e  C (2,0  mg/ml)  quando  comparados  ao Controle
Negativo, tendo maior significância estatística nas concentrações dos grupos B e C. 

Genotoxicidade

Os dados obtidos no gráfico da Figura 2 mostram um aumento na frequência de
micronúcleos nos grupos A (3,2 ± 0,39), B (12,2 ± 0,29) e C (20 ± 0,19) quando
comparados aos resultados encontrados no controle negativo (0,2 ± 0,25), estando
em maior evidência os grupos B e C.

Figura  2:  Média  de  micronúcleos  encontradas  nas  diferentes  concentrações  do  extrato
etanólico da casca de Cenostigma gardnerianum Tul.

                            

****Valores altamente significativos (p<0,0001) ao comparados com o controle negativo

Além  disso,  observou-se  que  o  grupo  Branco  teve  uma  baixa  presença  de
micronúcleos, mostrando que a genotoxicidade observada teve como responsável o
extrato etanólico estudado.

CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos nesse experimento, conclui-se que o extrato etanólico
da casca do caule  do caneleiro  (Cenostigma gardnerianum Tul.)  possui  elevada
toxicidade,  citotoxicidade  e  genotoxicidade  aguda  nas  concentrações  estudadas,
com evidência nas concentrações dos grupos C e D.  
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CN: Controle Negativo


