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RESUMO 
 

O presente estudo objetivou-se verificar o efeito mutagênico da maniçoba, utilizando-se ratos 

divididos em quatro grupos experimentais: T1 (ciclofosfamida), T2 (soro fisiológico), T3 (chá de 

maniçoba), T4 (chá de maniçoba + ciclofosfamida). Passadas 24 horas de administração das 

substâncias, foram montadas esfregaços sanguíneos com a medula óssea dos animais. Observou-se 

em cada lâmina, simultaneamente, o numero de eritrócitos policromáticos e normocromáticos e 

contou-se o numero de eritrócitos policromáticos micronucleados. Concluiu-se que o chá de 

maniçoba apresentou potenciais mutagênicos, quando isolado e antimutagênico, quando em 

combinação com a ciclofosfamida, além de apresentar efeitos citotóxicos. 

 

Palavras-chave: caatinga, teste de micronúcleo, ciclofosfamida, mutação.  

 

 

Avaliation from the effects mutagenic and citotoxic from maniçoba (Manihot 

glaziovii Muell Arg.), through the test of micronucleus in marrow bony of 

rodents in vivo 
 

ABSTRACT 

 

The present study was aimed at to verify the mutagenic effect of the ceara rubber, being used mice, 

divided in four experimental groups: T1 (cyclophosphamide – positive control), T2 (physiologic 

serum – negative control), T3 (Ceara rubber tea) and T4 (Ceara rubber tea + cyclophosphamide). 

After 24 hours of the administration of the substances, they were mounted blood slides with the 

bone marrow of the animals. It was observed in each slide, simultaneously, the number of 

polychromatic erythrocytes and normochromatic erythrocytes and the number micronucleated 

polychromatic erythrocyte. It was ended that the Ceara rubber tea presented mutagenic potentials, 

when isolated and antimutagênico, when in combination whith the cyclophosphamide, besides 

presenting citotóxico effect. 

 

Keywords: Caating, micronucleus test, cyclophosphamide, mutation. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A maniçoba (Manihot glaziovii Muell 

Arg.), pertencente à família Euphorbiaceae, é 

uma árvore regular, com raízes tuberosas, caule 

dotado de um invólucro de proteção de cor 

avermelhado, folhas palmatilobadas, 3-7 logos 

agudos com pecíolo de 15-20 cm de 

comprimento, flores em cacho e apétalas, com 

periantos dobrados de cor branco-esverdeado 

(Côrrea, 1974). As sementes são brilhantes, 

duras, amarelas e pintadas de castanhos 

(Catálogo Rural, 2004). Segundo Araújo & 

Cavalcanti (2002), trata-se de uma planta nativa 

da Caatinga, encontrada nas diversas áreas que 

compõe o semi-árido nordestino e geralmente é 

heliófila, vegetando em áreas abertos e se 

desenvolvendo na maioria dos solos, tanto 
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calcáreos e bem drenados, como também 

naqueles pouco profundos e pedregosos. 

Durante muito tempo, a planta foi a 

principal fonte produtora de borracha, devido a 

sua capacidade de produzir até 200 g de látex 

por árvore, além disso, as suas sementes 

produzem um óleo de cheiro e sabor agradáveis 

e a partir das suas raízes se produz farinha, 

comestível depois de abundantes lavagens e 

demorada exposição ao sol e torrefação, 

constituindo-se em um importante recurso do 

sertanejo em épocas de escassez e fome (Côrrea, 

1974).Entretanto de acordo com Araújo & 

Cavalcanti (2002) como todas as demais plantas 

do gênero Manihot, a planta apresenta em sua 

composição, quantidades variáveis de 

glicosídios cianogênicos (linamarina e 

lotaustralina), que ao hidrolizarem-se mediante 

a ação da enzima linamarase, originam o ácido 

cianídrico (HCN), citado por Schvartsman 

(1979) como um poderoso tóxico celular, 

contudo, não foram encontrados registros  da 

indução de mutações provocadas pela planta. 

Atualmente, qualquer mudança na 

condição hereditária de um organismo é 

chamada de mutação, podendo ocorrer nos 

genes ou nos cromossomos (Raven et al., 2001), 

estas resultam tanto de fatores internos quanto 

externos (Pierce, 2004).Segundo Lima (1996) 

além de ocorrerem espontaneamente, podendo 

ser induzidas por diversos agentes tais 

como:radiações ionizantes, radiações 

ultravioletas e substâncias químicas. Entre 

diversas substâncias, algumas são encontradas 

nos vegetais, sendo necessário estudar seu 

provável efeito mutagênico. 

O potencial mutagênico de um agente 

químico pode ser determinado em 

laboratório,por testes que podem ser realizados 

in vitro ou in vivo, usando sistemas unicelulares 

ou sistemas mais complexos como ratos ou 

camundongos (Rodrigues & Camargo, 2000), 

entre eles destaca-se o teste de micronúcleos em 

medula óssea de roedores in vivo (Ribeiro, 

2003) que além de atender às exigências dos 

órgãos nacionais que regulam os registros de 

produtos farmacológicos e químicos, também 

segue as recomendações do Gene-Tox Program 

da Environmental Protection Agency (Teste de 

Micronúcleos, 2002). De acordo com Smith 

(1975) trata-se de um método simples e seguro, 

no entanto, Hedle et al. (1983) citam outras 

vantagens da utilização deste teste, entre elas, as 

de que os micronúcleos podem ser observado ao 

longo de todo o ciclo celular e os parâmetros 

finais soa reconhecidos ata mesmo por pessoal 

com pequeno treinamento formal em 

citogenética. O teste se caracteriza pela 

observação do efeito do agente químico em 

eritrócitos policromáticos (PCEs) anucleados, já 

que estes têm um tempo de vida relativamente 

curto, de modo que qualquer micronúcleo que 

eles contenham deve ter sido gerado como 

resultado de danos cromossômicos 

recentemente induzidos (Ribeiro, 2003). Fenech 

(1997) descreve esses micronúcleos como uma 

pequena massa nuclear delimitada por 

membrana e separada do núcleo principal, que 

se formam durante a mitose ou meiose, quando 

o envelope nuclear é reconstituído ao redor dos 

cromossomos das células filhas, este são 

derivados de fragmentos cromossômicos ou 

cromossomos inteiros que não foram incluídos 

no núcleo principal, dessa forma, representam 

perda de cromatina em conseqüência do dano 

cromossômico estrutural ou de danos no 

aparelho mitótico. 

Segundo Gardner & Snustad (1986), os 

efeitos das mutações nos fenótipos variam desde 

alterações tão pequenas que podem apenas ser 

detectadas por técnicas genéticas ou 

bioquímicas especiais, passando por 

modificações grosseiras na morfologia até as 

letais. Thompson (1993) destaca que essas 

alterações são responsáveis por todas as doenças 

genéticas ou hereditárias e por muitos casos de 

câncer. Com base nisso, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito mutagênico da 

maniçoba, através do teste de micronúcleos em 

medula óssea de roedores in vivo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Local 

 

O experimento foi realizado no 

laboratório da Escola Agrícola Assis 

Chateaubriand, município de Lagoa Seca – PB. 

 

2.2 Composição da Amostra  

 

Foram utilizados ratos Rattus norvegicus 

(Berkenhout, 1769), Linhagem Wistar, segundo 

a lei 6.638, que normatiza a pratica didático – 
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cientifica da vivissecção de animais. Estes 

foram obtidos no biotério do Centro de Ciências 

Biológicas e da saúde – CCBS da faculdade de 

medicina da Universidade Federal de Campina 

Grande–UFCG, onde receberam ração 

especifica para animais de laboratório Labina 

®(Purina), água à vontade (ad libitum) e 

mantidos a uma temperatura media de 23° C e 

umidade relativa do ar de aproximadamente 50 

%. 

 

2.3 Grupos Experimentais 

 

Foram utilizados um total de 24 animais, 

divididos em quatro grupos (T1.T2.T3 e T4 ) 

contendo seis animais cada, aos quais foram 

administrados os seguintes tratamentos: 

T1:5mg/kg de ciclofosfamida®(Asta) 

por animal Controle positivo) injetado 

intraperitonialmente.  

T2:Soro fisiológico(controle negativo), 

também injetado intraperitonialmente, na 

mesma quantidade da ciclofosfamida. 

T3:Chá de maniçoba, no estagio de 

floração e produção de frutos, a 0,05%, 

colocados em bebedouros graduados.Apos 24 

horas a quantidade consumida por cada animal 

foi medida, perfazendo uma media de 60,7 ml. 

T4:Chá de maniçoba + ciclofosfamida, 

nas mesmas condições anteriormente citadas. 

 

2.4 Sacrifícios dos Animais 

 

Após 24 horas da administração das 

substâncias, os animais foram sacrificados 

através da inalação de éter sulfúrico, capaz de 

produzir perda rápida da consciência e morte 

sem dor ou estresse. 

 

2.5 Aplicação do teste de micronúcleos  

 

Para o teste de micronúcleos utilizam-se 

os seguintes procedimentos: 

 

2.5.1 Preparação direta da medula 

óssea  

A obtenção do material da medula óssea 

seguiu a metodologia sugerida por Ribeiro 

(2003): 

- Após o sacrifício, realizou-se o corte da 

pele e dos tecidos que recobrem a região 

do fêmur, expondo o mesmo. 

- Com a utilização de um alicate 

cirúrgico, cortou-se a extremidade final 

proximal do fêmur expondo o canal da 

medula. 

- Com uma seringa, contendo 1 ml de 

soro fetal bovino® (Cultilab), retirou-se 

por sucção, uma amostra da medula 

óssea, que depois, foi transferida para 

um tubo de ensaio contendo 4 ml do soro 

fetal. 

- Em seguida, a suspensão foi 

centrifugada por 5 minutos, a uma 

velocidade de 1000 rpm, para que as 

células fossem lavadas e sedimentassem. 

- Após o processo, o sobrenadante foi 

descartado, e o material sedimentado 

juntamente com o residual foi 

homogeneizado, para posterior 

preparação dos esfregaços. 

 

2.5.2 Preparação dos esfregaços  

 

Pingaram-se duas gotas da suspensão na 

extremidade de uma lamina limpa e 

previamente marcada com o código do animal, 

em seguida, com o auxilio de outra lamina num 

ângulo de 45°, realizou-se o esfregaço. Após o 

processo as laminas foram secas à temperatura 

ambiente. 

 

2.5.3 Fixação do material 

 

Após a secagem do material, precedeu-

se a fixação do mesmo utilizando álcool 

metílico (Metanol P.A.).Transcorrida a fixação 

do material, procedeu-se a secagem das lâminas 

à temperatura ambiente. 

 

2.5.4 Coloração das lâminas 

 

As lâminas foram coradas com Giemnsa 

diluído em solução tampão NaH2PO4 com pH 

6,89 na proporção de 1:10 por 15 minutos. Em 

seguida as lâminas foram lavadas com água 

destilada e postas para secar a temperatura 

ambiente. 

 

2.5.5 Análise das lâminas  

 

Para análise das lâminas, utilizou-se 

microscópio Coleman®, na objetiva de 100x. 

Para a varredura do campo laminar, utilizou-se a 



95 

 

metodologia em zigue-zague, sugerida por Silva 

(1997). Em cada lâmina, foram analisados 

simultaneamente os eritrócitos policromáticos 

(PCEs) e os eritrócitos normocromáticos 

(NCEs) até que se atingisse um total de 1.000 

PCEs, nos quais foram contadas a quantidade de 

micronúcleos encontrada. 

Considerou-se uma seqüência normal de 

até três eritrócitos micronucleados a cada 1.000 

que foram contados (Rabello-Gay, 1991). 

Para o teste de citotóxidade, considerou-

se a relação entre o número de PCEs e o número 

de NCEs observados em cada lâmina, como 

sugerido por Bueno (2000). 

 

2.5.6 Análise dos dados 

 

Analisou-se os resultados utilizando o 

teste do χ
2
 (qui – quadrado), que é usado para 

verificar se a freqüência com que um 

determinado acontecimento observado em uma 

amostra se desvia significantemente da 

freqüência com que ele é esperado (Callegari-

Jaques, 2004). 

Segundo Spieguel (1993), o χ
2
 é 

calculado pela fórmula: 

 

χ
2 

= ∑     (FE – FO)
2
 

FE 

 

Onde: 

∑ =Somatório  

FE = Freqüência esperada 

FO = Freqüência observada 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na Tabela 1, observa-se que no 

tratamento em que foi ministrada a 

ciclofosfamida (controle positivo- T1) 

constatou- se um total de 150 micronúcleos nos 

12.000 eritrócitos policromáticos contados, 

obtendo-se um valor médio de 12,5/1.000 

EPCMNs. A relação EPC/ENC para o controle 

positivo foi de 1,47. 

 
Tabela 1. Quantidade de eritrócitos policromáticos (EPC), micronúcleos e relação entre eritrócitos policromáticos e 

critrócitos normocromáticos (EPC/ENC) no grupo controle positivo(T1) 

 

Sexo Micronúcleos Relação 

EPC/ENC 

 

 

Machos 

11 1,44 

13 1,50 

13 1,41 

12 1,66 

14 1,54 

13 1,39 

 

 

Fêmeas 

12 1,39 

12 1,42 

11 1,41 

14 1,47 

14 1,53 

11 1,48 

 

 

Os dados obtidos na tabela 1 reforçam as 

afirmações de Cotran et al. (1999), Premkumar 

et al. (2004), Shukla et al. (1988), Zhan et al. 

(2005) e Aceves Ávila et al. (2004) no que diz 

respeito ap potencial indutor de genotoxina da 

ciclofosfamida. Além do aumento na freqüência 

de EPCMNs, houve também uma distorção na 

relação EPC/ENC, indicando efeito de 
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citotóxico da ciclofosfamida, já que para 

Rabello-Gay (1991), a quantidade de 

micronúcleos que surgem de forma espontânea 

em EPC é baixa e consiste e a relação EPC/ENC 

é de aproximadamente 1:1. No entanto não se 

pode afirmar se o efeito citotóxico, que se 

observa em concentrações superiores às 

estabelecidas são originados de danos ligados ao 

genoma celular, já que para Parra et al. (1997) 

esse fenômeno também pode se dá pela ação 

sobre o complexo bioquímico            do ciclo 

celular, como a síntese de proteínas que atuam 

sobre o processo de formação das membranas     

celulares. 

Os resultados apresentados na tabela 1 

quando comparados com os resultados do grupo 

teste chá de maniçoba + ciclofosfamida, são 

importantes no que diz respeito à indicação do 

possível efeito antimutagênico do chá da 

maniçoba, caso este venha a reduzir o potencial 

lesivo da ciclofosfamida. 

No controle negativo, em que se utilizou 

apenas o soro fisiológico (T2), encontrados num 

total de 24 micronúcleos, sendo uma media de 2 

EPCMNs para cada 1.000 EPC. Já a relação 

EPC/ENC foi de 1,07 (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Quantidade de eritrócitos policromáticos (EPC), micronúcleos e relação entre eritrócitos policromáticos e 

eritrócitos normocromáticos (EPC/ENC) no grupo controle negativo (T2) 

Sexo Micronúcleos Relação 

EPC/ENC 

 

 

Machos 

2 1,11 

3 1,07 

2 1,09 

2 1,04 

1 1,02 

3 1,08 

 

 

Fêmeas 

1 1,06 

2 1,08 

2 1,10 

2 1,07 

1 1,11 

3 1,05 

 

 

Não houve alteração significativa na 

freqüência de EPCMNs nos animais tratados 

com soro fisiológico, comprovando a 

neutralidade do mesmo quanto à 

mutagenicidade, no entanto, segundo Bueno & 

Agostini (2001), os valores médios de 

micronúcleos encontrados, são reflexos de 

diversos fatores tais como as condições 

ambientais do criadouro, estado de saúde do 

animal e estresse. 

Os resultados obtidos no grupo teste 

maniçoba (T3), indicaram a presença de 44 

micronúcleos nos 12.000 EPC contados, 

perfazendo uma media de 3,7/1.00 EPCMNs. 

Quando a citotoxidade, a média entre a relação 

EPC/ENC foi de 2,73 (Tabela 3). 

Os resultados encontrados no grupo teste 

chá da maniçoba indicam a pouca atenção do 

chá no que diz respeito à mutagenicidade, já que 

a freqüência de micronúcleos observada pouco 

se distancia dos padrões aceitáveis sugeridos 

por Rabello - Gay (1991) e dos resultados 

encontrados no controle negativo. Quanto à 

relação EPC/ENC os números encontrados 

variaram em relação ao controle negativo, já 

que a proporção 1:1 descrita por Bueno et al. 

(2000) foi alterada, passando de 1,07 no 

controle negativo, para 2,73 no grupo teste chá 

de maniçoba, indicando ação citotóxica do chá 
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da planta nas células da medula óssea, o que 

pode ser atribuído ao ácido cianídrico, como 

sugerido por Schvartman (1979). 

No grupo teste chá de maniçoba + 

ciclofosfamida (T4), foram encontrados 80 

micronúcleos, com uma media de 6,7/1.000 

EPCMNs.  média de 1,28 (Tabela 4). 

 
Tabela 3. Quantidade de eritrócitos policromáticos (EPC), micronúcleos e relação entre eritrócitos policromáticos e 

eritrócitos normocromáticos (EPC/ENC) no grupo teste chá da maniçoba (T3) 

 

Sexo Micronúcleos Relação 

EPC/ENC 

 

 

Machos 

3 3,08 

2 4,26 

4 1,19 

8 0,90 

3 0,98 

4 1,29 

 

 

Fêmeas 

2 0,69 

3 0,69 

2 7,00 

6 4,26 

4 4,88 

3 3,54 

 

 
Tabela 4. Quantidade de eritrócitos policromáticos (EPC), micronúcleos e relação entre eritrócitos policromáticos e 

eritrócitos normocromáticos (EPC/ENC) no grupo teste chá de maniçoba + ciclofosfamida (T4) 

 

Sexo Micronúcleos Relação 

EPC/ENC 

 

 

Machos 

9 1,24 

5 1,56 

6 0,59 

4 1,35 

4 1,63 

3 1,24 

 

 

Fêmeas 

8 0,87 

7 1,07 

15 1,29 

9 1,32 

5 1,41 

5 1,84 
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Comprando ao controle positivo, 

percebeu-se a redução quase que pela metade da 

incidência de micronúcleos no tratamento onde 

se utilizou a ciclofosfamida + chá de maniçoba, 

indicando um possível efeito anticlastogênico da 

substancia teste, devendo isso, ser mais bem 

estudado por ser de interesse na genética 

toxicológica. Esta ação pode ser devido à 

presença de clorofila e de pigmentos 

carotenóides presentes nas partes do vegetal 

utilizadas para a preparação do chá, já que 

segundo Andersen & Jensen (1984), estes 

pigmentos exercem funções antimutagênicas ao 

inibirem e debilitarem a ação direta das 

genotóxinas. Apesar das diferenças entre os 

resultados encontrados entre T-1 e T-4, há a 

necessidade da utilização do teste do χ
2
 para 

avaliar o grau de discrepância entre os dois 

grupos. 

Na Tabela 5, observa-se que o resultado 

da análise estatística entre o controle negativo e 

o chá da maniçoba foi de 5,88, ou seja, maior 

que o limiar entre as duas áreas de significância, 

indicando um leve efeito mutagênico do chá. 

 
Tabela 5. Freqüência de micronúcleos observada (FO), esperada e (FE) e resultado da análise estatística (χ

2
) entre 

o controle negativo (T2) e o chá da maniçoba (T3) 

Grupos      FO    FE FO - FE (FO – FE)
2
 (FO – FE)

2
/FE        ∑        χ

2
 

T2      24    34     -10       100       2,94   

T3     44    34       10       100       2,94      5,88     5,88 

 

 

Para análise entre o controle positivo e o 

chá da maniçoba foi encontrado o valor χ
2
 igual 

21,03, resultado que também se mostrou acima 

do limiar entre as duas áreas de significância, 

apoiando a hipótese do chá da maniçoba 

apresentar potencial antimutagênico (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Freqüência de micronúcleos observada (FO), esperada (FE) e resultado da análise estatística (χ
2
) 

entre o controle positivo e o chá da maniçoba + ciclofosfamida (T4) 

Grupos       FO    FE FO - FE (FO – FE)
2
 (FO – FE)

2
/FE        ∑        χ

2
 

T1     150    115       35       1225       10,65   

T4     80    115     -35       1225       10,65     21,03     21,03 

 

4 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados, pode-se 

concluir que o chá da maniçoba apresenta 

potenciais mutagênico e antimutagênico, 

quando isolado e em combinação com a 

ciclofosfamida e isolado, apresenta efeito 

citotóxico. 
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