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ENSAIOS IN VITRO PARA AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E GENOTOXICIDADE DO 
NIGA-ICHIGOSIDEO F1 EM LEUCÓCITOS HUMANOS

Desde a antiguidade as plantas medicinais vêm sendo usadas como fonte 
de cura, porém apesar de seus benefícios serem conhecidos, existem 
poucos estudos a respeito de seus malefícios. Desta forma, a genética 
toxicológica torna-se de fundamental importância a fim de identificar se há 
nestas plantas potencial mutagênico, considerando a relação entre 
mutação e câncer. O niga-ichigosídeo F1 (NIF1) é um dos compostos 
majoritários presente no extrato de Rubus imperialis, cujos estudos 
revelaram efeitos antinociceptivos e antiinflamatórios. 
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O objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial citotóxico e 
genotóxico do niga-ichigosideo F1 em células mononucleares de sangue 
periférico (PBMC) humano.

As células foram coletadas de 2 doadores jovens de ambos os sexos, e 
cultivadas em meio que estimulasse a divisão mitótica. Foram analisadas 4 
concentrações (0,1; 1; 10 e 20 µg/mL) de NIF1. Utilizou-se os testes de 
coloração com o azul de tripan e MTT para análise da citotoxicidade, e o 
teste do micronúcleo com bloqueio de citocinese para a verificação do 
potencial mutagênico. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da 
Unesp de Marília mediante o CEP: 3.668.543. Os dados obtidos foram 
analisados através do teste ANOVA seguido do teste de Dunnett para 
comparações múltiplas com o grupo controle. 

Considerando os dados preliminares obtidos e as condições 
experimentais desenvolvidas, pode-se concluir que o NIF1 não 
apresentou efeito citotóxico ou genotóxico em células PBMC. Estudos 
complementares estão sendo desenvolvidos, também com células 
metabolizadoras do fígado, para a obtenção de um número maior de 
dados que permitam verificar de uma forma mais robusta a segurança 
do uso do NIF1 como substância terapêutica por seres humanos.

Figura 1- Porcentagem de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) após 24, 48

e 72h de exposição às diferentes concentrações do NIF1. Avaliação feita pelo teste de

coloração com azul de tripan. *Resultado com diferença estatística significativa em

comparação com o controle negativo (p<0,05).

Figura 2- Porcentagem de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) após 24, 48

e 72h de exposição às diferentes concentrações de NIF1. Avaliação feita pelo teste MTT.

*Resultado com diferença estatisticamente significante em comparação com o controle

negativo (p<0,05).

Tabela 1 – Frequência de micronúcelo (MN), ponte nucleoplasmática (NPB), broto nuclear (NB) e 

índice de divisão nuclear (NDI) em linfócitos de sangue periférico expostos às nanopartículas de 

niga-ichigosideo F1 (experimento realizado em duplicada).

*Concentração = µM. DP = Desvio Padrão. Controle Negativo: RPMI 1640 medium. One-way

analysis of variance (ANOVA), e Dunnett’s multiple comparison test: aEstatisticamente diferente do 

controle negativo : a(p<0.05), b(p<0.01), c(p<0.001). 

Nos testes de citotoxicidade, após 24, 48 e 72h de exposição das 

células à substância teste, observou-se viabilidade celular superior a 

80% para todas as concentrações testadas. Nos experimentos 

utilizando o teste do micronúcleo, observou-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa no número de células com micronúcleo, 

pontes nucleoplasmáticas e brotos nucleares em comparação com o 

grupo controle negativo.


