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O objetivo desta pesquisa foi investigar o potencial citotóxico e genotóxico da 3-(3,4-di-

hidroxifenil) -7,8-di-hidroxicumarina em células mononucleares de sangue periférico

humano (PBMC).

As células PBMC (células não metabolizadoras) foram obtidas de 2 doadores jovens

(entre 18 e 35 anos), de ambos os sexos, não fumantes nem usuários de drogas ou

medicamentos. O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP,

Campus de Marília, e seu desenvolvimento foi aprovado sob o parecer 4.395.234. A

citotoxicidade da molécula nas concentrações entre 0,01 e 10 μg/ml foi investigada pelos

testes com azul de tripan e MTT, e a genotoxicidade pelo ensaio cometa e o pelo teste

do micronúcleo com bloqueio de citocinese. Os dados obtidos foram submetidos a

análise de variância (ANOVA) e teste de Dunnett, comparando os tratamentos realizados

com o grupo controle.

INVESTIGAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E GENOTOXICIDADE DA 3-(3,4-DI-HIDROXIFENIL) -7,8- DI-

HIDROXICUMARINA EM CÉLULAS MONONUCLEARES DO SANGUE PERIFÉRICO HUMANO

As doenças neurodegenerativas e o câncer estão mais prevalentes devido ao aumento

da população idosa. Isso tem inspirado pesquisas no desenvolvimento de novos

compostos representando um importante avanço no tratamento de doenças complexas

como o Alzheimer e Parkinson. Para análise do potencial toxicológico de agentes

químicos, físicos e biológicos são utilizados testes de toxicidade genética. Devido a

correlação entre a genotoxicidade e a carcinogênese essa verificação é estratégica e

relevante. Considerando os agentes químicos com potencialidades farmacológicas,

existem as cumarinas naturais e seus derivados sintéticos. Estudos preliminares com a

cumarina sintética 3- (3,4-di-hidroxifenil-7,8-di-hidroxicumarina mostraram efeitos

preventivos contra processos neurodegenerativos, tornando imprescindível estudos

que avaliem a biossegurança dessa molécula.

 

  

Células 

Binucleadas   

 

 

 Exposição (28 h) com MN  NPB NB NDI 

Substância teste   concentração (4000 células)   (2000 células) 

  (µg/mL) No. % No. No. (Média± DP) 

Controle Negativo   0 4 0.10 6 4 2.22  0.15 

 

MMS (Controle Positivo) 

  

150* 

 

61* 

 

1,53* 

 

59* 

 

14* 

 

1.79  0.11* 

 

Cumarina 

  

0.01 

 

4 

 

0.10 

 

10 

 

2 2.37  0.10 

 0.1 3 0.08 8 1 2.36  0.09 

 1 3 0.08 5 2 2.36  0.11 

 10 3 0.08 8 1 1.12  0.04  

Tabela 1. Frequência de micronúcleo (MN), ponte nucleoplasmática (NPB), brotos nucleares (NB) e índice de

divisão nuclear (NDI) em células mononucleares de sangue periférico (PBMC) expostas a 3-(3,4-di-

hydroxyphenyl) -7,8-di-hydroxycoumarin (em quatro repetições por tratamento).

*Concentração = µM. SD = Desvio-padrão. Controle Negativo: Tween 80 1 %. Análise de variancia One-way (ANOVA), and teste

de Dunnett t: *diferença estatiscamente significante em relação ao controle negativo (p<0.05).

 

Tratamentos  Classe cometa  

 Total1 0 1 2 3 Scores 

Controle 5.33 ± 2.66 94.67 ± 2.66 3.67 ± 1.86 0.67 ± 1.21 0.17 ± 0.41 6.17 ± 3.06 

       

Cumarina [0,01 μg/mL]   4.83 ± 3.13 95.17 ± 3.13 3.50 ± 1.76 2.33 ± 0.82 0.17 ± 0.41 6.50 ± 5.21 

       

Cumarina [0,1 μg/mL] 4.00 ± 2.83 96.00 ± 2.82 3.00 ± 1.90 1.00 ± 1.26 0.17 ± 0.41 7.00 ± 4.86 

 

 

 

 20.17 ± 3.43** 79.83 ± 3.43** 19.33 ± 3.72** 0.83 ± 0.75 0.00 ± 0.00 21.00 ± 3.28** 

 

20.17 ± 3.43** 79.83 ± 3.43** 19.33 ± 3.72** 0.83 ± 0.75 0.00 ± 0.00 21.00 ± 3.28** 
 

79.83 ± 3.43** 19.33 ± 3.72** 0.83 ± 0.75 0.00 ± 0.00 21.00 ± 3.28**    

          
 

 

 20.17 ± 3.43** 79.83 ± 3.43** 19.33 ± 3.72** 0.83 ± 0.75 0.00 ± 0.00 21.00 ± 3.28** 

 

20.17 ± 3.43** 79.83 ± 3.43** 19.33 ± 3.72** 0.83 ± 0.75 0.00 ± 0.00 21.00 ± 3.28** 
 

79.83 ± 3.43** 19.33 ± 3.72** 0.83 ± 0.75 0.00 ± 0.00 21.00 ± 3.28** 

       
 

     

Cumarina [1 μg/mL] 5.00 ± 1.58 95.00 ± 1.58 3.60 ± 1.51 1.20 ± 1.30 0.20 ± 0.45 6.60 ± 2.51 

 

 

 

       

Cumarina [10 μg/mL] 6.17 ± 1.94 94.00 ± 1.67 5.00 ± 1.90 1.50 ± 1.23 0.17 ± 0.41 8.00 ± 2.28 

 
       

MMS [45 μM] 31.25 ± 6.40* 68.75 ± 6.40* 24.25 ± 3.30* 3.00 ± 3.35 2.50 ± 2.40* 40.75± 12.61 

Tabela 2. Danos no DNA (média ± DP) no ensaio do cometa para avaliação da

genotoxicidade da 3-(3,4-di-hydroxyphenyl) -7,8-di-hydroxycoumarin em células do
sangue periférico humano in vitro ( após 4 horas de exposição).

DP, desvio padrão; MMS, metil metanossulfonato. Análise de variância unilateral (ANOVA) e teste e Dunnett.

*Estatisticamente diferente do controle negativo (p < 0,05).
1 Número total de células com danos (classe 1 + 2 + 3).

✓ Os testes de citotoxicidade, após exposição das células por 24, 48 e 72 h, apresentaram

viabilidade celular superior a 80% para todas as concentrações testadas;

✓ Os resultados obtidos no ensaio cometa e no teste do micronúcleo mostraram que

nenhuma das concentrações testadas acarretou aumento significativo de danos ao DNA,

assim como de células binucleadas com micronúcleo em relação aos grupos controle

negativo;

✓ Nas condições experimentais do presente trabalho, conclui-se que 3-(3,4-di-hidroxifenil) -

7,8-di-hidroxicumarina não apresentou efeito citotóxico ou genotóxico em células PBMC

em cultura;

✓ Análises adicionais em células metabolizadoras do fígado estão sendo realizadas

buscando uma avaliação da segurança da exposição dessa substância sobre células

humanas.

Porcentagem de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) viáveis após 24, 48 e 72 h de exposição as

diferentes concentrações da cumarina sintética. Avaliação feita pelo teste de coloração com azul de tripan (Figura 1) e

pelo teste do MTT( Figura 2).*Resultado com diferença estatística significativa em comparação com o controle negativo

(p˂0,05).
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