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RESUMO 

 

A silimarina (SM) é um extrato padronizado obtido a partir das sementes 

e folhas de Silybum marianum (L.) Gaertn. SM é composta principalmente de 

flavonóides, sendo a silibinina (SB) seu principal componente ativo. 

Conhecidas principalmente como antioxidantes e hepatoprotetoras, SM e SB 

foram consideradas clinicamente eficazes no tratamento de uma variedade de 

doenças do fígado, incluindo hepatites virais agudas e crônicas, hepatites 

induzidas por toxinas e/ou drogas e cirrose. Assim, devido à ampla gama de 

atividades biológicas apresentadas pela SM e SB, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar suas atividades antimutagênicas utilizando o teste de Ames em 

Salmonella typhimurium, suas atividades antigenotóxicas pelo teste do 

micronúcleo em medula óssea de camundongos e pelo teste do cometa em 

linfócitos humanos e avaliar seus efeitos nos perfis de expressão gênica de 

alguns genes associados ao processo de carcinogênese e quimioprevenção. 

Para a avaliação da antimutagenicidade, suspensões bacterianas de 

Salmonella typhimurium (cepas TA98 e TA100) foram co-tratadas com 

diferentes concentrações de SM ou SB e os controles positivos adequados 

para cada cepa. Para a avaliação de antigenotoxidade, camundongos Swiss 

foram tratados oralmente com diferentes concentrações de SM ou SB 

concomitantemente a uma única dose intraperitoneal de mitomicina C (MMC) 

para o teste do micronúcleo, e linfócitos humanos foram tratados 

simultaneamente com SM ou SB e metil-metanossulfonato (MMS) para o 

ensaio do Cometa. Os resultados mostraram que a SM não foi 

significativamente efetiva em reduzir o número de mutações com deslocamento 

de quadro de leitura na cepa TA 98, enquanto que a SB apresentou uma 

proteção significativa nas doses maiores (p < 0.05). Em relação à cepa TA100, 

SM e SB reduziram significativamente a mutagenicidade (mudanças de pares 

de bases) (p < 0.05). Na avaliação de antigenotoxidade, SM e SB reduziram 

significativamente a frequência de eritrócitos policromáticos micronucleados 

(EPCMN) (p<0,05). Os resultados também mostraram que a citotoxicidade 

causada pela MMC foi significativamente atenuada pela SM e SB (p<0,05). No 

ensaio do cometa, SM e SB reduziram significativamente a genotoxicidade 

provocada pelo MMS (p<0.05), com uma atividade antigenotóxica maior 
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exercida pelo extrato complexo (SM) do que pelo principal componente ativo 

isolado (SB). A análise dos níveis de expressão de cinco genes relacionados 

ao dano no DNA, mecanismos de carcinogênese e/ou quimioprevenção 

demonstrou um aumento na expressão de PTEN e BCL2, diminuição na 

expressão de BAX e ABL1 e ausência de mudança significativa nos níveis de 

expressão do ETV6. Com base nesses resultados, conclui-se que a SM e a SB 

apresentaram ações antimutagênicas e antigenotóxicas, e também modularam 

os níveis de expressão dos genes analisados sob as condições experimentais 

deste estudo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Silimarina; silibinina; antimutagenicidade; 

antigenotoxicidade; quimioprevenção; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 

ABSTRACT  

 

Silymarin (SM) is a standardized extract from the seeds and leaves of 

milk thistle Silybum marianum (L.) Gaertn. It is composed mainly of 

flavonolignans, with silibinin (SB) being its principal active constituent. Known 

mainly as antioxidant and hepatoprotector, SM and SB were  found to be 

clinically effective in the treatment of a variety of liver disorders, including acute 

and chronic viral hepatitis, toxin and drug-induced hepatitis and cirrhosis. Due 

to the wide biological activities presented by SM and SB, the present study 

aimed to evaluate their antimutagenic activities using the Ames mutagenicity 

test in Salmonella typhimurium, their antigenotoxic activities using the mouse 

bone marrow micronucleous test and the alkaline comet assay, and to assess 

their effect on the gene expression pattern of some genes associated with the 

process of carcinogenesis and chemoprevention. To assess antimutagenicity, 

bacterial suspensions of Salmonella typhimurium (TA98 and TA100 strains) 

were treated with different concentrations of SM or SB simultaneously with the 

appropriate positive controls for each strain. To assess antigenotoxicity, Swiss 

mice were orally treated with different concentrations of SM or SB 

simultaneously with a single intraperitoneal dose of mitomycin C (MMC) for the 

micronucleus test, and human blood lymphocytes were cotreated with SM or SB 

and methyl methanesulfonate (MMS) for the alcaline comet assay. To 

investigate the role of SM and SB in modulating gene expression, we conducted 

microarray analysis. The results showed that SM was not significantly effective 

in reducing the number of frameshift mutations in strain TA98, while SB 

demonstrated significant protection at higher doses (p < 0.05). Regarding strain 

TA 100, SM and SB significantly decreased mutagenicity (point mutations) (p < 

0.05). The results of the antigenotoxic evaluation demonstrated that SM and SB 

significantly reduced the frequency of micronucleated polychromatic 

erythrocytes (MNPCE) (p < 0.05). The results also indicated that SM and SB 

significantly attenuated MMC induced cytotoxicity (p < 0.05). In the comet 

assay, SM and SB significantly reduced the genotoxicity of MMS (p < 0.05), 

with a stronger antigenotoxic activity exerted by the extract complex (SM) than 

the one exerted by the isolated main active constituent (SB). The expression 

array analysis of five genes related to DNA damage, carcinogenesis and/or 
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chemoprevention mechanisms demonstrated an up-regulation of PTEN and 

BCL2, down-regulation of BAX and ABL1 and no significant change in ETV6 

expression levels.In conclusion, our results demonstrated that both SM and SB 

presented antimutagenic and antigenotoxic actions, as well as modulated the 

expression levels of genes analysed under the experimental conditions of this 

study. 

 

 

KEY WORDS: Silymarin, silibinin, antimutagenicity, antigenotoxicity, 

chemoprevention,  
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1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 - Plantas medicinais – Retrospectiva e Importância.  

 

O uso de produtos de origem vegetal no tratamento, cura e prevenção 

de doenças é uma das mais remotas formas de prática medicinal, e 

provavelmente quase tão antiga quanto a própria espécie humana (Halberstein, 

2005). Fósseis datam o uso de plantas como medicamentos pelo homem em 

aproximadamente 60.000 anos atrás (Fabricant e Farnsworth, 2001). O uso de 

plantas medicinais pelo homem pré-histórico foi constatado durante várias 

expedições arqueológicas, em desenhos relacionando o corpo humano com 

plantas em cavernas do período paleolítico superior, na época do homem de 

Neanderthal. (Levetin e Mcmahon, 2003) 

O conhecimento humano dos fitomedicamentos e a evolução da “arte da 

cura” foi enriquecido de forma empírica, por observações, tentativas e erros e 

transmitido através dos tempos. Ao longo das gerações este processo 

propiciou aos povos primitivos a identificação das espécies vegetais, das partes 

das mesmas que se adequavam ao uso medicinal, do reconhecimento do 

hábitat e da época da colheita. Após a identificação, vieram as técnicas de: 

extração dos sucos, secagem das folhas e raízes, infusões, trituração das 

sementes e de conservação, as quais deram início à configuração de um corpo 

teórico-prático do conhecimento que constituia a medicina dos povos primitivos. 

Esse processo foi lento e longo, no qual a intuição aliada ao ensaio, converteu 

vagarosamente a experiência do saber em memória coletiva, como forma de 

repassar às gerações seguintes o conhecimento acumulado, preservando-o 

dessa maneira até os dias atuais (Cunha, 2003; Jorge, 2008). 

A primeira documentação escrita do uso de plantas como remédios data 

de 4000 a.C..Trata-se de uma táboa de argila escrita com caracteres 

cuneiformes encontrada por arqueologistas nas ruínas de Nippur, mencionando 

entre outras plantas o Fícus carica L. e o Thymus vulgaris L., ambos usados 

até hoje como laxante e expectorante, respectivamente (Alonso, 1998).  

Na Babilônia, há referência em antigos documentos da época de 

Hamurabi de várias plantas curativas como Mentha viriis, usadas como 

estimulante digestivo até os nossos dias (Cunha, 2003). Outros registros de 

povos mesopotâmicos do uso de plantas medicinais remontam há mais de 



 
 

2 

3000 anos, com a descoberta da biblioteca do rei Arsubanipal, que continha 

vários escritos com citação de centenas de plantas usadas pelos Sumérios e 

Assírios (Levetin e Mcmahon, 2003). 

A China, o país com mais longa e ininterrupta tradição no uso de plantas 

medicinais, nos legou a obra chinesa datada de 2800 a.C., Pen T´sao (a 

grande fitoterapia) do imperador Shen Nung, que possui relato de mais de 360 

espécies. Ao Pen T´sao foram incorporadas outras plantas à cada dinastia 

chinesa, 844 na dinastia Tang e 1122 na dinastia Song (960 –1279 d.C) (Eldin, 

2001). 

No Egito antigo, data de 2000 a.C. um dos mais antigos herbários do 

mundo. Estão expostas no museu de agricultura do Cairo, em baixo relevo e 

esculpidas em granito 275 plantas medicinais, retiradas do templo de Tutmes II. 

Cabe citar também o papiro de Ebers, extraordinário documento egípcio que 

data de 1500 a.C.. Encontrado na cidade de Luxor, em 1873, descreve 

centenas de plantas medicinais largamente utilizadas pelos fitoterapeutas como 

a flor de sabugueiro (Sambucus nigra), por exemplo (Eldin, 2000).  

Na Índia, a milenar medicina Ayurvédica ainda hoje é usada por grande 

parte da população. Estudos arqueológicos efetuados encontraram escritos 

referindo-se ao uso de plantas medicinais nos poemas épicos os Vedas e no 

livro Charaka samhita, escrito pelo médico indiano Charaka, que segundo a 

literatura deve ter vivido por volta de 1000 a.C.(Phillipson, 2001). 

Na Grécia, Teofrasto (372 - 285 a.C.) discípulo de Aristóteles (384 - 322 

a.C.) catalogou cerca de 500 espécies vegetais, e Hipócrates (460-361 a.C.), 

considerado o pai da medicina, utilizava drogas de origem vegetal em seus 

pacientes, deixando uma obra (Corpus Hippocratium) que é considerada a 

mais clara e completa da Antiguidade no que se refere à utilização de plantas 

medicinais (Alonso, 1998; Almassy Júnior et al., 2005; Wagner e Wisenauer, 

2006).  

Na Idade Média, os mosteiros divulgavam o conhecimento das plantas 

medicinais do mundo antigo com grandes coleções e referências sobre 

fitoterapia. Entre elas, o livro De viribus herbarum, descrevia as propriedades 

de mais de 80 plantas medicinais (Eldin, 2001). No entanto, a ascenção da 

Igreja Católica, que revelava desinteresse no conhecimento científico e 

considerava a doença como um “castigo de Deus”, promoveu uma estagnação 
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no estudo das plantas medicinais por um longo período, onde a inquisição 

levou à morte inúmeras pessoas que detinham o conhecimento sobre as 

plantas medicinais, considerados como bruxos e condenados à fogueira 

(Alonso, 1998).  

A evolução da arte de curar recebeu impulso dos alquimistas, 

destacando-se entre eles Paracelso, que desafiando a medicina da época, 

questionava a teoria dos humores de Hipócrates e introduzia novos remédios 

no meio médico. Ele tinha interesse especial pela química, se preocupou com a 

pesquisa dos princípios ativos das plantas medicinais e deu ênfase à doutrina 

das assinaturas, que ligava a forma da estrutura da planta com suas 

qualidades medicinais. Assim por exemplo, a noz servia para doenças 

cerebrais, os tubérculos das orquídeas para doenças testiculares, as folhas da 

Pulmonaria officinalis que têm a aparência de um pulmão doente serviam para 

problemas pulmonares (Rodrigo, 2003). Após a morte de Paracelso em 1546, 

surgem os primeiros códigos de prescrições farmacêuticas e em 1560 aparece 

pela primeira vez a palavra farmacopéia, a partir de investigações de Johanes 

Brettschneider, que escreve a obra Pharmacopea in Compendium Redacta 

(Rodrigo, 2003). 

Com o Renascimento, a partir do século XV, o empirismo da medicina e 

da farmácia da Idade Média começa a ceder lugar à experimentação, ao 

mesmo tempo em que vão sendo introduzidos na terapêutica novos fármacos 

com a chegada dos portugueses à África, à Índia e ao Brasil, e dos espanhóis 

aos outros países da América do Sul (Lorensi e Matos, 2002). Esta descoberta 

do Novo Mundo levou muitas plantas para a Europa, mas pouco foi escrito 

sobre elas, ficando esta excepcional flora aguardando investigação. Em 1864, 

surgem no continente europeu muitos defensores da medicina natural, e no 

norte da Inglaterra foi fundado o National Institute of Médical Herbalists, a 

primeira entidade profissional de fitoterapia no mundo (Lorensi e Matos, 2002). 

Durante o século XIX, o uso de plantas medicinais ficou mais restrito e 

cresceu o uso de medicamentos obtidos por processos químicos industriais. 

Esta tendência se intensificou após a Segunda Guerra Mundial (século XX), 

com a descoberta de antibióticos e o incremento cada vez maior de remédios a 

base de drogas sintéticas, houve um relativo abandono e inclusive certo 

cepticismo a respeito das drogas naturais. Todavia, com o aumento dos preços 
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dos medicamentos, presença de efeitos colaterais nos fármacos sintéticos, e o 

aumento no número de casos de câncer relacionado a fatores ambientais, as 

pesquisas sobre drogas vegetais voltaram a despertar interesse na 

comunidade científica (Yunes et al., 2001). 

Nos últimos quarenta anos, devido aos progressos alcançados nos 

métodos analíticos, os conhecimentos sobre as plantas medicinais cresceram 

consideravelmente, com elevado número de novos constituintes isolados, 

estudos farmacológicos e relatos acerca dos mecanismos de bioformação 

desses constituintes no vegetal. Dessa forma, vale ressaltar que as plantas, 

além do seu uso na medicina popular, têm contribuído ao longo dos anos para 

a obtenção de vários fármacos. Como exemplo, podemos citar a morfina, a 

vincristina, a colchicina, a emetina, a rutina etc (Chechinel e Yunes, 1998). 

A padronização de plantas medicinais teve início na década de 70, na 

Alemanha com um marcador químico ou pelo próprio princípio ativo, para 

garantir que o paciente que tomar um medicamento fitoterápico tenha certeza 

de que naquele comprimido ou cápsula está contida a quantidade reprodutível 

e necessária para fazer o efeito terapêutico. Através da padronização é 

possível reproduzir medicamentos homogêneos em qualquer lugar do planeta, 

por exemplo, um extrato de Ginkgo biloba está padronizado mundialmente 

contendo 24% de flavonóides e 6% de lactonas (Cavallazzi, 2006).  

Atualmente, de acordo com estimativas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), mais de 80% da população mundial utilizam plantas como fonte 

primária de diversos agentes medicinais. Além disso, dos 252 fármacos 

considerados como básicos e essenciais pela OMS, 11% são exclusivamente 

de origem vegetal. Sabe-se ainda que um número significativo de fármacos 

sintéticos foi obtido a partir de precursores naturais (Rates, 2001; Raskin et al., 

2002). 

Calcula-se que os produtos naturais e as preparações fitoterápicas 

sejam responsáveis por 25% do receituário médico nos países desenvolvidos e 

cerca de 80% nos países em desenvolvimento. Neste sentido, os produtos 

farmacêuticos movimentam US$320 bilhões de dólares ao ano, dos quais 

US$20 bilhões são originários de substâncias ativas derivadas de plantas 

(Mitscher, 1987; Hamburger e Hostettmann, 1991; Almeida, 2003).  
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Considerando-se que a comercialização anual do taxol foi de um bilhão 

de dólares a partir de 1999 e a venda da vimblastina e vincristina, agentes 

antineoplásicos isolados de Catharanthus roseus G., atingem valores anuais de 

venda de US$ 160 milhões, fica claro que os produtos naturais vêem cada vez 

mais desempenhando importante papel econômico e terapêutico na medicina 

moderna (Varanda, 2006). Segundo Maciel et al (2002), uma das razões desta 

ampla utilização é o fato das plantas medicinais representarem muitas vezes o 

único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos.  

O Brasil possui a maior diversidade genética vegetal do mundo, com um 

total estimado entre 350.000 e 550.000 espécies, das quais apenas 55.000 

estão catalogadas (Simões et al., 2001). Nosso conhecimento do uso das 

plantas medicinais é o resultado de uma miscigenação cultural envolvendo 

africanos, europeus e indígenas com introdução de espécies exóticas pelos 

colonizadores e escravos (Engelke, 2003).  

Após três séculos de escravidão, muitas foram as espécies trazidas do 

continente africano, contribuindo com plantas usadas em ritos religiosos e 

também usadas em fórmulas medicinais. Os escravos utilizavam, além das 

plantas trazidas da África, outras que estavam ao seu alcance como espinheira 

santa e saião contra dores; goiabeira e losna para “dor de barriga”; capim 

santo, guiné e batata inglesa para dor de cabeça; capim pé de galinha no 

tratamento de dor de dente; jaborandi, canela sassafrás, erva santa e sucupira 

para “dor de queda”; dormideira para insônia; casca de cajueiro para edema, 

etc (Almeida, 2000).  

Com a imigração européia, muitas plantas foram trazidas de toda a 

Europa para o Brasil e o conhecimento sobre elas acabou se fundindo com as 

plantas nativas, com propriedades similares, que eram utilizadas pelos índios 

(Lorensi e Matos, 2002). Muitas plantas medicinais, trazidas pelos europeus, 

são encontradas até hoje nos quintais das residências dos brasileiros, entre 

elas: Alpinia spiciosa (colônia), Artemísia Vulgare (artemísia), Coleus 

amboinicus (malvarisco), Mentha arvensis (hortelã), Rosmarinus Officinalis 

(alecrim), Ocimum fluminensis (alfavaca), Ruta graveolens (arruda) e Punica 

Granatum (romã) (Lorensi e Matos, 2002)).  

Esta tradição do uso de plantas atualmente tem sido mantida e ampliada 

pela medicina popular, visto que o mercado brasileiro de fitoterápicos cresce a 
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uma taxa de 15% ao ano (Abifisa, 2013). Neste contexto, estudos 

etnobotânicos e etnofarmacológicos são de suma importância para a 

preservação e validação científica deste conhecimento. Assim, a abordagem ao 

estudo de plantas medicinais a partir de seu emprego por sociedades nativas, 

pode dar muitas informações úteis para a elaboração de estudos 

farmacológicos e fitoquímicos sobre estas plantas com uma grande economia 

de tempo e dinheiro, evitando a busca cega por novos fitoterápicos. Ela permite 

planejar a pesquisa a partir de um conhecimento empírico já existente e muitas 

vezes consagrado pelo uso contínuo, que deverá então ser testado em bases 

científicas (Amorozo, 1996; Falcão e Menezes, 2003). 

Deste modo, as heranças culturais aliadas à enorme biodiversidade 

fazem do Brasil o país com maior potencial fitoterápico do planeta. Contudo, 

este potencial ainda é minimamente aproveitado. Uma importante ação para 

mudar esse panorama foi o DECRETO 5.813, de 22 de junho de 2006 que 

determinou a criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. Em linhas gerais seu objetivo consiste em garantir acesso seguro 

e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo uso 

sustentável da biodiversidade, desenvolvimento da cadeia produtiva e da 

indústria nacional. Este decreto, juntamente com a resolução RDC 48 da 

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), de março de 2004, constitui 

uma das legislações mais avançadas em relação à fitoterapia em todo o 

mundo. 
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1.2 - Silybum marianum (L.) Gaertn: Silimarina e silibinina. 

 

A planta medicinal Silybum marianum (L.) Gaertn. é uma angiosperma (Classe: 

Magnoliopsida; Ordem: Asterales; Família: Asteraceae; Subfamília: Lactucoideae; 

Género: Silybum) também conhecida como “ cardo-mariano” ou “cardo-leiteiro”, nome 

derivado das nervuras nas folhas que, quando quebradas, expelem um líquido branco 

leitoso. Originalmente nativa do sul da Europa até a Ásia (região do Mediterrâneo) e 

atualmente encontrada em todo o mundo, tem sido usada na medicina tradicional há 

cerca de 2000 anos, sendo mencionada pela primeira vez por Plínio, o Velho, naturalista 

Romano. Plínio afirmava em seus registros que o suco de Silybum marianum, quando 

misturado com mel era usado para “limpar a bile”. (Woodland, 1995). O primeiro artigo 

científico sobre Silybum marianum data de 1968, quando Wagner et al (1968) isolaram e 

caracterizaram seus princípios ativos.  

O gênero silybum é um membro da tribo de cardos da família das margaridas, e 

consiste atualmente de apenas duas espécies. Silybum marianum (Fig.1) é uma planta 

robusta e resistente, podendo atingir 2 metros de altura. Tem folhas grandes e 

luminosas, com manchas brancas características ao longo dos nervos e margens 

onduladas e espinhosas. Na parte inferior do caule e ramos se encontra o capítulo floral, 

constituído por flores tubulares envolvidas em várias linhas de brácteas coriáceas. Suas 

inflorescências geralmente florescem de junho a agosto, podem crescer até seis 

polegadas de diâmetro e possuem uma cor roxa vívida com espinhos bastante afiados.O 

fruto possui cerca de 7 mm de comprimento, é do tipo aquênio, de cor marrom-escura 

com manchas cinzentas, brilhante e não estriado. Os frutos podem ser confundidos com 

as sementes, devido ao seu tamanho e forma (Ghosh et al., 2010).  Na medicina 

tradicional européia e do sudoeste asiático, a semente de Silybum marianum foi usada 

como estimulante do fluxo biliar e no tratamento de icterícia, dispepsia, falta de apetite e 

outros distúrbios estomacais. Curiosamente, as plantas que crescem no sul dos Estados 

Unidos têm sementes mais potentes do que os suas homólogas nativas, européias e 

asiáticas (Kren e Walterova, 2005). 
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Figura 1 - Silybum marianum (L.) (Cardo mariano); A - Árvore; B - Folhas; C – Flor e 

espinhos; D - Sementes; (Flora Digital RS, 2014).  

 

A silimarina (SM) é um extrato lipofílico padronizado obtido das sementes e folhas 

de Silybum marianum e contém aproximadamente 70-80% de flavonóides e 20-30% de 

uma fração quimicamente indefinida, contendo compostos polifenólicos poliméricos 

oxidados. A mistura de flavonóides consiste principalmente de silibinina ou SB (60-70%),  

o principal componente bioativo do extrato, o isômero isosilibinina (5%), silicristina (20%) 

e silidianina (10%) (Fig.2 e Fig.3) (Simanek et al., 2000; Kren e Walterova, 2005). Dentre 

as substâncias minoritárias presentes no extrato estão também os flavonóides quercetina 

e taxifolina (Simanek et al., 2000), e ainda uma série de outros flavolignóides podem ser 

encontrados nas sementes, incluindo dehidrosilibina, desoxisilicristina, desoxisilidianina, 

silandrina, silibinoma, silihermina, e neosilihermina (Kvaniscka et al., 2003). 

SM e SB são principalmente utilizadas na prevenção e tratamento de várias 

doenças hepáticas, e atuam como protetores contra uma série de hepatotoxinas (Flora et 

al., 1998). Em modelos animais, têm mostrado proteção contra lesões hepáticas 

induzidas por toxinas como tetracloreto de carbono, galactosamina, tioacetamida, álcool, 

paracetamol, benzopireno, tálio, endotoxinas bacterianas, etc (Singh e Agarwal, 2002).  
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Figura 2 - Componentes do extrato padronizado silimarina (Javed et al., 2011) 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura química dos principais componentes da silimarina. 

Extraído e adaptado de Kvasnicka et al, (2003). 
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Esta citoproteção, que atua em vários mecanismos, ainda não é 

totalmente compreendida. No entanto, vários estudos têm mostrado que a SM 

e a SB atuam na estabilização da membrana, antiperoxidação lipídica e, 

principalmente, como poderosos antioxidantes capazes de seqüestrar radicais 

livres e espécies reativas de oxigênio, resultando em melhora na maquinaria 

celular e aumentando o potencial antioxidante das células (Fig. 4) (Valenzuela 

e Garrido 1994; Comelli et al., 2007).  

 

Figura 4 - Mecanismo de ação da silimarina e silibinina como proposto por 

Valenzuela e Garrido (1994). 

 

Os mecanismos moleculares envolvidos nos efeitos da SM e da SB 

também parecem envolver a supressão do fator de transcrição nuclear kappa B 

(NF-kB). Este fator de transcrição atua em vários genes envolvidos nas 

respostas imune e inflamatória e em processos carcinogênicos, e sua inibição 

tem sido ligada à atenuação de atividades inflamatórias e apoptose celular (Lu 

et al., 2005; Comelli et al., 2007). De maneira geral, a SM parece interferir na 

cascata de transdução controlada pelo NF-kB, diminuindo assim a sua 
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translocação para o núcleo (Kren e Walterova, 2005; Comelli et al., 2007). Os 

genes alvos de NF-kB são: citocinas; enzimas antioxidantes como superóxido 

dismutase (SOD), catalase (Cat) e glutationa (GSH); algumas moléculas de 

adesão; moléculas imunorregulatórias e proteínas de ciclo celular (Zhou et al., 

2001; Gloire et al., 2006; Lin e Karin, 2007). 

Atualmente, SM e SB têm estado em destaque devido às suas múltiplas 

atividades benéficas que não estão diretamente relacionadas com a sua 

atividade hepatoprotetora e antioxidante (Gazak et al., 2007). Estas incluem 

principalmente comportamento hipocolesterolêmico (Skottová et al, 1999), 

cardioprotetor (Ágoston et al., 2003), neuroprotetor (Wang et al., 2002), 

antiinflamatório e antifibrótico (Kren e Walterova, 2005). SM e SB também 

demonstraram auxiliar no tratamento de problemas no pâncreas, equilíbrio 

glicêmico e atenuar danos causados por agentes químicos e radiação UVB 

(Afaq et al., 2002).  

Como agentes terapêuticos, SM e SB são bem tolerados e normalmente 

livres de efeitos adversos (Bhatia et al., 1999). Com diferentes doses e modos 

de administração em ratos, coelhos e cães, SM e SB demonstram ser atóxicas 

em testes agudos, sub-crônicos e crônicos mesmo em grandes doses, e não 

apresentam efeitos secundários, com valores extremamente altos de dose letal 

50 - LD50 (Fraschini et al., 2002; Flora et al., 1998). Em anos mais recentes, 

SM também tem sido comercializada nos Estados Unidos e Europa como 

suplemento nutricional.  

Contudo, embora já tenham sido realizados vários estudos relativos às 

propriedades farmacológicas da SM e da SB, ainda pouco se sabe sobre as 

suas potenciais propriedades protetoras do material genético, tendo em vista 

principalmente a potente ação antioxidante destes compostos. Assim sendo, 

devido à sua grande utilização pela população mundial, o presente trabalho 

pretende avaliar as atividades anticitotóxica, antigenotóxica e/ou 

antimutagênica da silimarina (complexo) e da silibinina (principal composto 

ativo) em diversos níveis celulares, e avaliar seus efeitos sobre o padrão de 

expressão gênica de alguns genes associados com o processo de 

carcinogênese e quimioprevenção. 
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1.3 - Genética toxicológica  

 

Mutação, Genotoxidade e Carcinogênese 

A correta duplicação do genoma, seguida da segregação dos 

cromossomos livres de danos para as células filhas é crucial para a saúde e 

longevidade de todos os organismos. A fidelidade destes processos é 

assegurada por várias respostas celulares aos danos genéticos, como 

paralisação do ciclo celular, indução de mecanismos de reparo e apoptose 

(Levitt et al., 2007). Ainda assim, o DNA de um organismo não é uma molécula 

estática, freqüentemente suas bases estão expostas a agentes naturais ou 

artificiais que provocam modificações na sua estrutura ou composição química 

(Zaha, 2000).  

Esta vulnerabilidade do material genético às agressões impostas pelo 

ambiente criou uma nova área de pesquisa, a Genética Toxicológica, área da 

genética que estuda os processos que alteram a base genética da vida, quer 

seja em sua estrutura físico-química, o DNA (ácido desoxirribonucléico), 

processo este classificado de mutagênese; quer seja na alteração do 

determinismo genético ao nível celular ou orgânico, identificados 

respectivamente como carcinogênese e teratogênese (Erdtmann, 2003). Trata-

se de uma área interdisciplinar na qual especialistas em genética, bioquímica, 

biologia molecular, imunologia, farmacologia e toxicologia trabalham juntos 

para estudar as lesões induzidas ao genoma por agentes físicos, químicos e 

biológicos (Brown,1999; Ribeiro e Marques, 2003).  

Assim, a função primária dos testes de toxicologia genética é investigar, 

usando células ou organismos, o potencial de genotoxinas induzirem mutações 

e lesões ao DNA em células somáticas ou germinativas, assim como também 

identificar potenciais substâncias que atenuem a ação de tais genotoxinas (Da 

Silva et al., 2003). Tais estudos representam um papel importante no 

desenvolvimento de novos fármacos (Gollapudi e Krishna, 2000; Hartmann et 

al., 2001; Kiskinis et al., 2002), devendo ser realizados nos estágios iniciais 

desse desenvolvimento a fim de prognosticar uma potencial atividade nociva 

(Gollapudi e Krishna, 2000; Snyder e Green, 2001). 

Genotoxicidade é um termo amplo que se refere às alterações na 

estrutura geral e/ou na disposição dos cromossomos, ou nas sequências de 
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pares de bases do DNA (mutagenicidade) por exposição a agentes tóxicos (Al-

Sabti e Metcalfe, 1995; Costa e Menk, 2000). Um composto é dito genotóxico 

quando, sob o aspecto genético, perturba a vida ou induz à morte tanto a nível 

de célula como de organismo (Erdtmann, 2003). Por sua vez, um composto é 

dito mutagênico quando é capaz de aumentar a taxa de mutação em um 

organismo além da espontânea. Uma mutação pode ser definida como 

qualquer mudança súbita e herdável no genótipo de um organismo (Simmons e 

Snustad, 2001), podendo ocorrer naturalmente (espontâneas), ou em função 

da exposição a agentes mutagênicos (induzidas) (Rouse e Jackson, 2002; 

Sarasin, 2003). Desta forma, agentes que causam mutações são também 

considerados genotóxicos, embora nem todos agentes genotóxicos sejam 

mutagênicos (Vogel, 1989; Costa e Menk, 2000). 

Conforme Takahashi (2003), existem dois níveis de mutações: as 

mutações gênicas e as aberrações cromossômicas. As alterações 

cromossômicas podem estar relacionadas à estrutura cromossômica 

(estruturais), em consequência de deleções, duplicações, inversões e 

translocações maiores, ou ao número de cromossomos (numéricas), em 

decorrência de falhas na citocinese, por não disjunção mitótica, etc. As 

mutações gênicas são devidas à substituição de bases (transições e 

transversões); mudança no quadro de leitura (frameshifts); ou inserções, 

deleções e translocações (Gatehouse et al., 1990; Takahashi, 2003). 

Uma gama enorme de agentes genotóxicos já foram descritos, dentre 

eles estão os agentes físicos como as radiações ionizantes, biológicos como as 

infecções por vírus e os químicos, como os conservantes alimentares (Wogan, 

2004). 

 É importante salientar que o mesmo agente mutagênico pode produzir 

comportamento mutagênico distinto em organismos também distintos 

(Gatehouse, 1990). Isso ocorre devido a uma série de fatores, como ativação 

metabólica (pró-mutágenos), processo de detoxificação de compostos 

químicos, variedade de sistemas de reparo e efeito do mutágeno na fisiologia 

celular (Farah,1997; Klaassen e Watkins,1999). Os agentes mutagênicos 

podem induzir mudanças genômicas por interagir diretamente ou indiretamente 

com o DNA ou por interagir com proteínas envolvidas na manutenção da 

integridade do genoma (Kirsch-Volders et al., 2003; Houtgraaff et al., 2006). 
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Alguns agentes genotóxicos por sua vez podem exercer mais de um 

mecanismo de ação, como por exemplo a radiação ionizante. Ela age 

diretamente no DNA acarretando quebras de fita simples e duplas, e 

indiretamente pela interação de fótons com moléculas de água levando à 

hidrólise e produção de radicais livres com subseqüente ataque ao DNA e 

proteínas (Nias, 1998; Dowd e Tilson, 1999). 

A toxicidade genética não é uma medida direta de carcinogenicidade, 

mas é frequentemente usada como um indicador para o câncer, uma vez que 

os testes de mutagenicidade medem um evento inicial ou intermediário da 

tumorigênese (Fearon e Vogelstein, 1990). Esta relação entre mutações e 

neoplasias é bem documentada, sendo que compostos químicos 

reconhecidamente cancerígenos são, em sua maioria, positivos quando 

testados em ensaios que medem mutagenicidade, enquanto que drogas 

reconhecidamente não cancerígenas em geral não são mutagênicas (Maron e 

Ames, 1983; Lijinsky, 1989; Ames e Gold, 2000).  

Segundo De Flora (1996; 1998), há também evidências do papel das 

mutações na patogenia de doenças crônico-degenerativas, principais causas 

de mortalidade na população humana. Quando tais mutações ocorrem nas 

células germinativas, elas podem originar alterações genéticas transmissíveis, 

levando a desordens genéticas, fertilidade reduzida, síndromes fetais, 

malformações e até abortos (Rabello-Gay, 1991).  

O termo câncer é utilizado genericamente para representar um conjunto 

de manifestações clínicas patológicas, caracterizadas pela perda do controle 

do crescimento celular e o ganho de capacidade de invadir tecidos adjacentes 

ou de espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo (Pinto e 

Felzenszwalb, 2003).   

Segundo relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer 

(IARC) / OMS (World Cancer Report, 2008), o impacto global do câncer 

duplicou nos últimos 30 anos.  No ano de 2014, ocorreram mais de 14 milhões 

de casos novos de câncer e mais de 8 milhões de óbitos. O contínuo 

crescimento populacional, bem como seu envelhecimento, tem afetado de 

forma significativa o impacto do câncer no mundo. No Brasil, o ano de 2014 

apresentou taxas alarmantes de novos casos de câncer (INCA, 2014) (Fig.5). 
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Figura 5 - Representação espacial das taxas brutas de incidência por 

100.000 homens e mulheres no ano de 2014, segundo a Unidade da 

Federação - todas as neoplasias (INCA, 2014). 

O desenvolvimento de cânceres é relacionado a mutações em diversos 

tipos de genes, dentre eles podemos citar: (1) mutações que promovem o 

crescimento celular pela ativação de oncogenes; (2) mutações que diminuem a 

supressão do crescimento celular pela inativação dos genes supressores 

tumorais; (3) mutações que resultam na deficiência ou inativação dos genes do 

sistema de reparo do DNA, acumulando danos e levando à instabilidade 

genética da célula, (4) alterações nos genes controladores do ciclo celular 

(checkpoints) e genes relacionados à apoptose (Pierce, 2004; Breivik, 2005). 

As principais mutações encontradas nesses genes dos tipos substituição de 

bases e deslocamento do quadro de leitura (frameshift) do DNA, numa grande 

variedade de tipos de câncer (Greenblatt et al., 1994).  

O desenvolvimento de neoplasias está também relacionado a eventos 

epigenéticos, que são alterações reversíveis e herdáveis no genoma funcional 

(expressão gênica) sem mudanças na sequência de nucleotídeos do DNA. Tais 

eventos desempenham papel importante na formação de tumores, visto que 

alterações no epigenoma ocorrem em diversos estágios da carcinogênese, 

incluindo o silenciamento de genes supressores de tumor (Kopelovich et al., 

2003; Ting et al., 2006). Os principais mecanismos epigenéticos conhecidos 

atualmente são: metilação do DNA, modificações de histonas e posicionamento 

dos nucleossomos e ação de RNAs não codificadores, incluindo microRNAs 

(miRNAs) (Davis e Brackmann, 2003; Rodriguez, 2010). São correlacionados a 
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esses mecanismos a regulação da estrutura da cromatina, inativação do 

cromossomo X, silenciamento de elementos repetitivos do genoma, imprinting 

gênico, diferenciação celular, compartimentalização do genoma em regiões 

ativas e condensadas, ativação de oncogenes e repressão da expressão de 

genes supressores de tumor (Davis e Brackmann, 2003; Yauk et al., 2008; 

Gehring et al., 2009; Rodriguez, 2010).  

As mudanças epigenéticas são fortemente influenciadas pelo ambiente, 

de modo que qualquer alteração ambiental (ataque de patógenos, tipo de 

alimentação e hábitos) pode resultar em alterações relevantes no epigenoma 

(Ting et al., 2006). Além disso, a epigenética está intimamente relacionada com 

o aumento na variabilidade fenotípica dos indivíduos, tendo assim significativa 

importância para a evolução (Gehring et al, 2009). 

O processo de carcinogênese é altamente complexo e envolve múltiplas 

etapas. Inúmeros xenobióticos, assim como outros fatores ambientais, podem 

interferir positiva ou negativamente em cada um dos passos que levam ao 

desenvolvimento final da neoplasia. Além disso, diferentes fatores podem 

interagir, aumentando ou diminuindo o efeito de cada um deles quando 

considerado isoladamente. À luz do conhecimento atual, o desenvolvimento do 

câncer pode ser visto esquematicamente como um processo sequencial de 

múltiplas etapas, tal como ilustrado na figura 6. 

 

Figura 6 – Principais etapas da carcinogênese (INCA, 2002). 
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A carcinogênese pode ser vista como consistindo de três seqüências 

distintas: a iniciação, a promoção e a progressão. A conversão neoplásica 

(iniciação) ocorre quando um evento genético (mutações, rearranjos 

cromossômicos, inserções ou deleções de genes e amplificação de genes) 

resulta em ativação de oncogenes e/ou em falta de expressão – ou inativação 

de produtos – de genes supressores de tumores (INCA, 2011, Almeida et al., 

2005). 

Na promoção as células geneticamente alteradas sofrem o efeito dos 

agentes cancerígenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada é 

transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Para que ocorra 

essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente 

cancerígeno promotor. A suspensão do contato muitas vezes interrompe o 

processo nesse estágio (Almeida et al., 2005).  

O terceiro e último estágio (progressão) caracteriza-se pela multiplicação 

descontrolada, sendo um processo irreversível. O câncer já está instalado, 

evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença 

(Almeida et al., 2005; INCA, 2011). 

 As células cancerosas são, geralmente, menos especializadas nas suas 

funções que as suas correspondentes normais. Conforme as células 

cancerosas vão substituindo as normais, os tecidos invadidos vão perdendo 

suas funções; por exemplo, a invasão neoplásica dos pulmões gera alterações 

respiratórias; com isto há a disfunção orgânica que pode levar à falência do 

órgão ou, em casos mais graves, leva à morte do paciente (Almeida et al., 

2005). 

Atualmente, existem quatro principais tipos de tratamento para o câncer: 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia e a terapia biológica. Recentemente, 

também tem sido utilizada a terapia de fotorradiação com derivados 

hematoporfirínicos e a imunoterapia, sendo que o objetivo de cada um destes 

tratamentos é erradicar o câncer, normalmente por meio da terapia combinada, 

nos quais são associadas várias estratégias de tratamento (Almeida et al., 

2005). 

No entanto, a maneira mais eficaz, barata e segura de se evitar o 

processo de carcinogênese ainda é a medida profilática, abrangendo desde 

mudanças em hábitos pessoais como alcoolismo e tabagismo até a dieta, 
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sendo esta um fator de suma importância na prevenção do câncer. Segundo 

Antunes e Araujo (2000), a ingestão de alimentos é uma das principais vias de 

exposição do homem a diferentes compostos, visto que uma mistura complexa 

de agentes químicos é encontrada na dieta. Algumas das substâncias 

presentes nos alimentos podem ter efeitos mutagênicos e/ou carcinogênicos, 

isto é, podem induzir mutações no DNA favorecendo o desenvolvimento de 

tumores, enquanto outras podem atenuar ou anular estes efeitos.  

Deste modo, a comprovação científica da origem mutacional de vários 

tipos de câncer oriundos do efeito genotóxico de substâncias químicas, físicas 

e biológicas levaram à necessidade de se desenvolver testes que permitiam 

avaliar o potencial nocivo de tais substâncias, assim como também identificar 

potenciais compostos mitigadores de tais alterações (antigenotoxidade) (Ames, 

1989; Natarajan, 2002). Atualmente dispõem-se de dezenas de ensaios para a 

detecção da genotoxicidade e/ou antigenotoxidade. Tais testes empregam 

diferentes modelos como fagos, bactérias, algas, fungos, leveduras, insetos, 

células de mamíferos e roedores in vivo (Melo, 2009). Deste modo, os testes 

de genética toxicológica baseiam-se na capacidade de se avaliar o perfil de 

mutagenicidade de um agente, de acordo com o aumento ou diminuição da 

frequência de mutações induzidas em relação à frequência de mutações em 

nível basal (Westman, 2006). 

Historicamente, vários manuais de testes de toxicidade genética têm 

sido elaborados em muitos países, definindo a bateria de testes 

recomendados, procedimentos detalhados, bases científicas, justificativas para 

a seleção do teste e orientações para a interpretação dos resultados (Choy, 

2001). Tais manuais são determinados normalmente pelas diretrizes 

regulatórias internacionais: International Conference on Harmonization (ICH), e 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), no Brasil 

ficando sobre a responsabilidade regulatória da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). A bateria padrão em testes de genética toxicológica 

recomendada pela International Conference on Harmonization (ICH, 1997) 

consiste dos seguintes ensaios: (1) um teste de mutação gênica em bactéria; 

(2) um teste in vitro com avaliação citogenética de danos cromossômicos com 

células de mamíferos ou um ensaio linfoma tk+/- de camundongo in vitro e; (3) 
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um teste in vivo para danos cromossômicos utilizando células hematopoiéticas 

em roedores (ICH, 1997). 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo a utilização de 

diferentes ensaios de genética toxicológica e molecular para uma mais ampla 

elucidação do perfil antigenotóxico das substâncias avaliadas.  

 

Reparo, Antigenotoxidade e Quimioprevenção 

 Apesar das mutações genéticas serem de extrema importância para a 

evolução de uma espécie, a sobrevivência do indivíduo depende da 

estabilidade do seu genoma. Tal estabilidade é constantemente abalada por 

alterações químicas diversas resultantes de três causas principais: 

espontâneas, por produtos do metabolismo celular e ambientais (Ferreira e 

Rocha, 2004). 

 O genoma de uma célula de mamífero típica acumula muitos milhares 

de lesões (eventos mutacionais) durante um período de 24 horas. Entretanto, 

graças ao reparo de DNA, menos de uma em mil torna-se uma mutação. O 

DNA é uma molécula relativamente estável, mas na ausência dos sistemas de 

proteção, o efeito cumulativo de muitas reações não frequentes, mas lesivas, 

tornaria a vida impossível. (Lehninger, 2006).  

 A complexa rede de sistemas de reparo do DNA envolve vários 

mecanismos enzimáticos, que revertem as lesões produzidas pelos variados 

tipos de agentes genotóxicos e por alterações normais que ocorram na própria 

célula, como erros na replicação do DNA, onde bases são alteradas ou 

perdidas, quebras em ligações fosfodiéster da cadeia e ligações covalentes 

cruzadas nas fitas. Esses mecanismos de reparo podem atuar por uma série 

de métodos, como por exemplo: fotorreativação enzimática, restauração de 

bases alquiladas, excisão de bases ou nucleotídeos, enzimas de correção de 

erros, recombinação pós-replicação e SOS (Schrank et al., 2001; Griffiths et al., 

2008).  

Também fazem parte do sistema de reparo uma série de respostas 

celulares aos danos causados, como a ativação de vias que inclui a 

senescência celular (parada do ciclo celular), ativação transcricional e pós-

transcricional de uma série de genes e, em algumas circunstâncias, a ativação 

do processo de apoptose (Khanna e Jackson, 2001; Goode, et al., 2002; 
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Ferreira e Rocha, 2004). Enfim, o aparato de proteção ao DNA envolve 

diversos sistemas enzimáticos, especializados em desmutar, neutralizar e 

detoxificar diversos íons e moléculas para formas menos tóxicas, a fim de que 

possam ser eliminadas da célula e do sistema como um todo (Louro et al., 

2002). 

Deficiências nos mecanismos de reparo de DNA podem resultar no 

aumento da taxa de desenvolvimento de câncer. Por exemplo, deficiências nos 

genes das proteínas do sistema MMR (Mismatch repair), as quais zelam pela 

estabilidade do DNA durante a replicação, podem levar ao acúmulo de 

mutações no genoma, dentre elas as que modificam os genes que regulam o 

ciclo celular (p53, p21, p27, p16, Rb, etc), podendo levar à carcinogênese 

(Pinto e Felzenszwalb, 2003). Aparentemente, falhas nos processos de 

sinalização de danos no DNA e nas vias de reparo dos mesmos são 

fundamentais para a etiologia da maioria, se não de todos, os cânceres 

humanos (Khanna e Jackson, 2001; Goode et al., 2002). 

Tendo em vista que os agentes genotóxicos estão direta ou 

indiretamente ligados à carcinogênese, a possibilidade de controle ou mesmo 

atenuação da resposta celular contra os mesmos, seja diretamente ou por 

auxílio ao sistema de reparo, tem aberto novas fronteiras para o estudo da 

prevenção e controle do câncer e outras doenças degenerativas (Trichopoulou 

et al., 1995). Logo, tem se observado uma crescente tendência de 

investigações em relação à antigenotoxidade de diversos produtos químicos 

naturais (De Flora et al., 1992; Kuroda et al., 1992; Mitscher et al., 1996). Ao 

longo das duas últimas décadas aproximadamente 25.000 artigos foram 

publicados na área de antimutagênese e anticarcinogênese, sendo que mais 

de 80% dos agentes estudados eram de origem vegetal e utilizados na dieta ou 

com propósitos medicinais (Knasmuller et al., 2002). 

O termo antimutagênico foi originalmente usado para descrever aqueles 

agentes capazes de reduzir a frequência de mutações espontâneas ou 

induzidas, independente do mecanismo envolvido (Waters et al., 1990). 

Aaron Novick e Leo Szilard, em 1952, foram os primeiros a relatarem a 

respeito deste processo, eles observaram que um aumento na quantidade de 

adenosina podia diminuir as mutações induzidas pela cafeína em bactérias 

(Liviero e Von Borstel, 1996).  
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Os agentes antimutagênicos foram classificados em dois grupos de 

acordo com seu mecanismo de ação (Kada et al., 1982; Kada e Shimoi 1987). 

Agentes desmutagênicos são capazes de inativar um agente mutagênico antes 

que ele atue sobre o DNA, pela atuação direta do composto no agente lesivo, 

ou em seus precursores, inativando-os química ou enzimaticamente (Kada e 

Shimoi, 1987; Hartman e Shankel, 1990; Fergusson, 1994; De Flora, 1998). As 

substâncias bioantimutagênicas atuam como moduladoras do reparo e 

replicação do DNA. Agem em nível celular aumentando a fidelidade na 

replicação, estimulando o reparo livre de erro ou ainda inibindo os sistemas de 

reparo sujeitos a erro (Hartman e Shankel, 1990; De Flora, 1998; Simic et al., 

1998).  

Contudo, é interessante apontar que os agentes antimutagênicos 

geralmente não exercem seus efeitos protetores por meio de um único 

mecanismo de ação (Gebhart, 1992). A vitamina C, por exemplo, pode agir 

como um agente desmutagênico ou bio-antimutagênico, por meio da 

modulação do metabolismo celular ou pelo bloqueio da atividade das moléculas 

reativas (Antunes e Takahashi, 1998). 

De acordo com Balunas e Kinghorn (2005), quimioprevenção consiste na 

suplementação da dieta com alimentos, medicamentos e compostos naturais 

para reverter ou suprimir o processo de formação do câncer. A 

quimioprevenção é uma estratégia que almeja prevenir e/ou interromper cada 

uma das etapas da carcinogênese: A estratégia anti-iniciação consiste em inibir 

alterações e induzir reparos na molécula de DNA. A detoxificação, como por 

exemplo, o sequestro de radicais livres e de metabólitos carcinogênicos, atua 

principalmente na etapa de anti-promoção. Na anti-progressão a estratégia é 

suprimir a proliferação, aumentar a imunidade, reduzir o processo inflamatório 

e aumentar a apoptose (Balunas e Kinghorn, 2005; De Flora e Ferguson, 

2005).  

Maluf e Erdtmann (2003) afirmam que o uso de antimutágenos e 

anticarcinógenos na vida cotidiana é um dos procedimentos mais eficazes para 

prevenir o câncer e doenças genéticas humanas, visto que cerca de um terço 

de todos os cânceres humanos estão relacionados com o hábito alimentar e 

uma dieta incorreta (Fig.7) (Patel et al, 2007; INCA 2011) 
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Figura 7 - As principais causas de câncer (INCA, 2011) 

 

 O aumento do consumo de alimentos e medicamentos contendo 

componentes quimiopreventivos (grande parte produtos naturais oriundos de 

vegetais) evidencia o crescente interesse da população sobre os possíveis 

efeitos antimutagênicos de diversos compostos (Lehmann et al., 2000). Neste 

contexto, tem se aumentado também a necessidade de testes de identificação 

de substâncias com tais propriedades.  

Segundo Gebhart (1992), as metodologias clássicas para avaliar a 

genotoxicidade de agentes químicos e físicos também podem ser empregadas 

para avaliação e identificação de agentes antigenotóxicos. Assim, ensaios com 

células de microorganismos ou de mamíferos têm sido amplamente utilizados 

tanto nos estudos de genotoxicidade como nos de antigenotoxicidade.  

O potencial quimiopreventivo de uma substância é testado confrontando 

a suposta antigenotoxina com uma substância sabidamente genotóxica, e 

então se deve observar a redução (ou não) das lesões produzidas no DNA 

quando comparadas com o composto indutor isoladamente (Luiz, 2002). No 

presente trabalho, foram realizados os testes de Ames em cepas bacterianas, 

do cometa em linfóticos humanos e do micronúcleo em medula óssea de 

camundongos in vivo. 
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1.4 - Teste de AMES em cepas de Salmonella typhimurium 

As bactérias apresentam um crescimento acelerado e em meio 

relativamente simples, o que faz destes microorganismos modelos bastante 

atrativos para ensaios de genotoxicidade, por proporcionarem resultados 

rápidos e de baixo custo (Montesano et al., 1987). 

Dentre os vários tipos de ensaios a curto prazo para avaliar a 

mutagenicidade/antimutagenicidade de compostos químicos ou de misturas 

complexas, o teste de Ames se destaca devido à sua simplicidade, 

sensibilidade e reprodutibilidade (Maron e Ames, 1983). Bruce Ames, a quem 

se deve o nome do teste, apresentou os primeiros resultados sobre a 

mutagenicidade de um grande número de compostos testados em Salmonella 

typhimurium deficientes na síntese do aminoácido histidina. Sabe-se que 

diversos agentes mutagênicos detectados primeiramente pelo teste de Ames 

são apresentados posteriormente como agentes carcinogênicos em testes que 

utilizam animais (Maron e Ames, 1983). 

Esse ensaio emprega cepas de S. typhimurium derivadas da linhagem 

parental LT2, auxotróficas para histidina (his-), apresentando diferentes 

mutações no operon desse aminoácido. As linhagens utilizadas foram 

especialmente construídas para detectar compostos que induzem mutações 

gênicas por deslocamento do quadro de leitura do DNA (“frameshift”), no caso 

da cepa TA 98, ou por substituição dos pares de bases nitrogenadas, no caso 

da cepa TA 100. A frequência de reversão é facilmente medida pela contagem 

do número de colônias prototróficas para a histidina, provenientes de mutações 

espontâneas (cada cepa apresenta uma taxa de reversão espontânea 

específica) ou de mutações induzidas por agentes mutagênicos. Por sua vez, o 

co-tratamento com agentes antimutagênicos poderá atenuar o aparecimento de 

lesões no DNA, ou seja, haverá diminuição na formação de colônias 

revertentes (Neves, 2007) (Fig.8). 
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Figura 8 - Teste de Ames em cepas de Salmonella tiphimurium (Alberts, 2004). 

 

Nos ensaios de mutagenicidade e antimutagenicidade são sempre 

incluídos os controles positivos específicos para cada linhagem de S. 

typhimurium. A azida sódica é utilizada como controle positivo da cepa TA 100 

e a 4-nitroquinolina (4NQO) é utilizada no controle e indução de mutações na 

cepa TA 98 (Kaezer, 2008). 

Segundo Maron & Ames (1983) a sensibilidade e versatilidade das 

cepas de S. typhimurium na detecção de agentes mutagênicos se devem a 

algumas alterações genéticas adicionais conferidas ao genoma bacteriano.  

A maioria das cepas apresentam uma deleção do gene uvrB, o que 

causa a perda da capacidade de reparo por excisão de nucleotídeos, 

permitindo que mais lesões no DNA sejam reparadas por mecanismos sujeitos 

a erros elevando a sensibilidade do teste na detecção do mutágeno. A deleção 

do gene uvrB é estendida até o gene responsável pela síntese da biotina, 

tornando as linhagens dependentes desta vitamina (Tejs, 2008). 

Todas as cepas apresentam uma mutação denominada rfa que causa 

perda parcial da barreira de lipopolissacarídeos da parede bacteriana, 

facilitando a difusão de moléculas volumosas para a célula, como as aminas 

aromáticas, hidrocarbonetos e aflatoxinas (Tejs, 2008). 
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Algumas cepas contém o plasmídeo pkM101, que além de conferir 

resistência a ampicilina, possui o gene muc, cuja expressão causa um estímulo 

no sistema de reparo suscetível ao erro (“error prone”) aumentando tanto a 

mutagênese espontânea como a induzida, pois o produto desse gene interfere 

na fidelidade da DNA polimerase (Maron e Ames, 1983). 

As linhagens TA 98 e TA 100, selecionadas para o presente estudo, são 

comumente utilizadas para estudos de triagem, por apresentarem em conjunto 

grande eficiência na detecção de grande número de agentes mutagênicos 

(Umbuzeiro e Vargas, 2003). A mutação existente na cepa TA 100, 

denominada hisG46, resulta da substituição de uma leucina (GAG/CTC) por 

uma prolina (GGG/CCC), e pode ser revertida para o estado selvagem por um 

composto mutagênico que cause uma substituição de pares de bases num dos 

pares GC. A mutação que ocorre na cepa TA 98, denominada hisD3052, ocorre 

por erro no quadro de leitura ou “frameshift”, e afeta a leitura correta de uma 

sequencia próxima, constituída de oito resíduos GC – C-G-C-G-C-G-C-G- 

repetitivos (hot spot).  Essa mutação é revertida por agentes mutagênicos 

como 2-nitrofluoreno e derivados nitro aromáticos (Maron e Ames, 1983). 

Assim, a aplicação das duas cepas acima mencionadas permite a identificação 

de mutágenos ou antimutágenos com diferentes mecanismos de ação. 
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1.5 - Teste do cometa ou SCGE (Single cell gel eletrophoresis) em 

linfócitos humanos. 

 

Os linfócitos são células responsáveis pela extraordinária especificidade das 

respostas imune adaptativas do nosso organismo. São produzidos na medula 

óssea e estão presentes em grande quantidade na corrente sanguínea, linfa e 

órgãos linfóides (Alberts et al., 2004). Devido à sua abundância na corrente 

sanguínea, os linfócitos se tornaram um modelo in vitro bastante vantajoso 

para diversos estudos, incluindo os de genotoxicidade e citotoxicidade. Além de 

oferecerem várias facilidades metodológicas, uma vez que são células de fácil 

obtenção (punção venosa), os linfócitos podem ser obtidos praticamente livres 

de contaminação (Wnuk et al., 2009), justificando a sua ampla utilização em 

estudos citogenéticos, tanto os clássicos quanto moleculares.  

O Teste do cometa ou SCGE (Single Cell Gel Eletrophoresis Assay) é 

um teste de genotoxicidade capaz de detectar danos ao DNA induzidos por 

agentes alquilantes, intercalantes e oxidantes, mais precisamente quebras 

simples e duplas e sítios álcali-lábeis, podendo ser realizado tanto em animais 

como em plantas (Erdtmann, 2003).  

As vantagens dessa técnica incluem: (a) versatilidade em relação ao tipo 

de célula a ser analisada, podendo ser realizado em qualquer população de 

células eucarióticas; (b) necessidade de somente um pequeno número de 

células; (c) não ser necessário células em divisão; (d) sensibilidade na 

detecção de dano no DNA; (e) rapidez de resultados (Burlinson et al., 2007; 

Collins et al., 1997). Além disso, a elevada praticidade e o baixo custo deste 

teste em relação a outros determinam a ampla aplicabilidade como um teste de 

avaliação da genotoxicidade (Garcia et al., 2004). 

Existem dois tipos principais de protocolos para este ensaio: (a) 

tratamento neutro (pH 7 - 8), que detecta quebras duplas no DNA e crosslinks; 

e (b) tratamento alcalino (pH > 13), que detecta quebras simples e duplas, bem 

como sitios álcali-labeis e crosslinks (DNA-DNA e DNA-Proteina). Neste 

sentido, danos indiretos ao DNA promovem efeitos como metilaçao e adutos, 

que por serem álcali-lábeis, se expressam como quebras simples frente ao 

tratamento alcalino (Singh et al., 1988; Tice et al., 2000). 
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O princípio desta técnica consiste em obter, a partir de células 

individualizadas, colocadas em agarose, lisadas, submetidas a eletroforese e 

coradas, uma matriz de migração fluorescente. Isto é possível devido ao fato 

de que o DNA da célula que não apresentar dano migrará de forma 

homogênea formando um halo. Caso o DNA pesquisado apresente dano, serão 

formados fragmentos de diversos tamanhos de modo que, na eletroforese, os 

fragmentos menores migrem mais rapidamente em relação aos fragmentos 

maiores (Tice et al., 2000). 

Logo, ocorrendo dano intenso ao material genético, muitos fragmentos 

de diversos tamanhos serão formados e migrarão em velocidades diferentes, 

originando a figura típica de um cometa, consistindo de uma cabeça (matriz 

nuclear) e uma cauda (DNA quebrado) (Fig. 9). Desse modo, a extensão do 

DNA que migrou está correlacionada com o dano ocorrido (Tice et al., 2000). 

 

 

Figura 9 – Divisão de um cometa em cabeça e cauda (Gontijo e Tice, 2003). 

 

Apesar de a análise visual ainda ser aceita na literatura, os programas 

de análise de imagens de cometa são excelentes ferramentas que permitem 

quantificar os danos sofridos pelo DNA sob diversos parâmetros (Kumaravel et 

al., 2007). 
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O CometScore (Versão 1.5) é um software utilizado para avaliação de 

cometas e quantificação de danos ao DNA. Neste programa, a intensidade de 

pixels é usada para fornecer valores correspondentes aos danos genômicos e 

as estimativas são dadas como unidades arbitrárias (UA). O programa possui 

17 opções de parâmetros para pontuação de cada cometa, incluindo 

comprimento de cauda, área de cauda, porcentagem de DNA na cauda, entre 

outros. Destes 17 parâmetros, selecionamos a porcentagem de DNA na cauda, 

por ser o proposto por diversos autores como o parâmetro mais útil, uma vez 

que utiliza uma medida quantitativa de danos (de 0 a 100%) e é menos variável 

entre os estudos (Collins et al., 2004 e 2014). A Figura 10 apresenta uma visão 

geral sobre o software CometScore (Autocomet.com, 2015).  

 

 

Figura 10 – (A) Programa CometScore; (B) Células sem danos; (C) Células 

com danos mostrando o DNA degradado. (AutoComet.com, 2015) 
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1.6 - Teste do Micronúcleo em medula óssea de camundongos  

 

Os testes bacterianos são indicados para a triagem, detecção e 

identificação de agentes genotóxicos por oferecerem consideráveis atrativos, 

como simplicidade, resultados rápidos e baixo custo (Houk, 1992). Contudo, a 

ausência de enzimas de metabolização impossibilita sua capacidade para 

identificação de agentes mutagênicos de ação indireta (pró-mutágenos). 

O metabolismo exerce papel fundamental na manifestação de efeitos 

tóxicos e na disponibilidade de uma substância, pois influencia fatores 

farmacocinéticos importantes como a meia-vida biológica, a duração da 

exposição, o acúmulo e a eliminação do xenobiótico do organismo, sendo que 

cada um desses processos pode desempenhar seu papel na tumorigênese 

(Rogers, 1994; Bartsch e Hietanen, 1996). 

Assim, ensaios com animais in vivo se tornam importantes para a 

avaliação da genotoxicidade e/ou antigenotoxicidade, por melhor se 

aproximarem das condições do organismo humano e levarem em consideração 

elementos como distribuição, metabolismo, detoxificação, mecanismos de 

reparo do DNA, conjugação e excreção (Butterworth, 2006). 

O teste do micronúcleo (MN) em medula óssea in vivo é amplamente 

aceito pelas agências internacionais e instituições governamentais, como parte 

da bateria de testes recomendada para a avaliação e o registro de novos 

produtos químicos e farmacêuticos que entram atualmente no mercado mundial 

(Choy, 2001). É o ensaio mais amplamente utilizado na detecção de danos 

cromossômicos induzidos por agentes clastogênicos, que induzem quebras 

cromossômicas ou por agentes aneugênicos, que interferem na formação do 

fuso mitótico (Schmid, 1975; Ribeiro, 2003). Foi inicialmente desenvolvido em 

eritrócitos de medula óssea de camundongos (Schmid, 1975; 1976). 

Uma das vantagens do ensaio é que pode ser executado em qualquer 

população de células em constante divisão, sem que seja necessário o 

conhecimento prévio do cariótipo do animal (Hayashi et al., 1998), sendo a 

medula óssea de mamíferos uma das regiões mais adequadas, visto que suas 

células levam de 22 a 24 horas para completar um ciclo de divisão (Heddle, 

1973).  
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O ensaio do MN tem sido largamente utilizado na avaliação do potencial 

genotóxico de agentes físicos e químicos (Chung et al., 2002; Ding et al., 

2003), no biomonitoramento de populações humanas expostas a agentes 

mutagênicos (Majer et al., 2001; Bolognesi et al., 2004), na pesquisa de 

compostos inibidores de carcinogênese (Izzotti et al., 2001; Roy et al., 2003) e 

em estudos ecotoxicológicos (Gauthier et al., 1999; Lorente et al., 2002). 

Os micronúcleos (MN), também conhecidos na hematologia como 

corpúsculos de Howel-Jolly, aparecem nas células filhas em decorrência de 

danos induzidos nas células parentais (Ribeiro, 2003). Consistem em pequenas 

massas de cromatina originada de fragmentos cromossômicos ou 

cromossomos inteiros que se perdem durante a divisão celular, devido aos 

eventos clastogênicos ou aneugênicos. A taxa espontânea de eritrócitos 

policromáticos micronucleados (EPCMN) é baixa e consistente (Rabello-Gay, 

1991). São considerados MN clássicos estruturas circulares, delimitadas por 

membrana, de mesma refringência que o núcleo, porém não ligadas a esse e 

com um tamanho que corresponda de 1/5 a 1/20 do tamanho do núcleo 

principal (Heddle, 1973; Schmid, 1975), conforme apresentado na figura 11. 

 

                        

Figura 11 - Formação de micronúcleo em eritroblasto. (a) ação do agente 

clastogênico. (b) ação do agente no fuso mitótico (Fenech, 2000). 

 

Os eventos que levam à formação do MN podem ser induzidos pelo 

estresse oxidativo, exposição a agentes clastogênicos ou aneugênicos, 

defeitos genéticos nos checkpoints do ciclo celular e/ou nos genes de reparo 

do DNA e também pela deficiência de nutrientes requeridos como co-fatores no 

metabolismo do DNA e na maquinaria da segregação cromossômica (Bonassi 
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et al., 2007). Todos esses eventos que causam a formação do MN, como 

rearranjos cromossômicos, expressão gênica alterada, ou aneuploidia são 

efeitos associados com a instabilidade cromossômica geralmente observada no 

câncer (Ames e Wakimoto, 2002; Fenech, 2002; Rajagopalan et al., 2004). 

Assim, o Teste do micronúcleo com eritrócitos se baseia no fato de que 

durante o processo de maturação dos eritroblastos que resulta na formação 

dos eritrócitos (Fig.12), o núcleo é expulso da célula, de modo que, na 

ausência de eventos clastogênicos ou aneugênicos, nenhum material 

cromatídico está presente. Ao contrário do núcleo principal, MN não são 

expulsos durante o processo de maturação e, na presença de agentes que 

induzam danos cromossômicos, podem ser computados nas células filhas 

(Rabello-Gay, 1991). Segundo o procedimento original (Heddle, 1973; Schmid, 

1976), os MN são contados nos eritrócitos jovens, que durante um período de 

10 a 24 horas são policromáticos (RNA-positivos), corando-se em azul e não 

em vermelho para a coloração Giemsa convencional. A contagem dos MN 

apenas neste tipo de célula permite saber que eles se formaram na mitose 

anterior, na presença do agente mutagênico (Rabello-Gay et al., 1991). 

 

Figura 12 - Resumo do processo de maturação eritrocitário (Ribeiro, 2003). 



 
 

32 

De acordo com Mavournin e colaboradores (1990), o período mínimo de 

aparecimento de MN é de 6 horas, tempo em que deve transcorrer a absorção 

do agente mutagênico no camundongo, sua metabolização no estágio final do 

ciclo celular, a eliminação do núcleo do eritroblasto e o aparecimento dos 

micronúcleos nos eritrócitos da medula óssea, incluindo os atrasos que podem 

ocorrer no ciclo de divisão. Além disso, o intervalo mínimo dentro do qual os 

MN podem ser detectados corresponde à duração do estágio de policromático, 

entre 10 e 24 horas (Rabello-Gay, 1991).  

Outra medida importante do ensaio do MN em medula óssea é a 

avaliação da citotoxidade da substância teste. A citotoxidade é mensurada pela 

proporção entre eritrócitos policromáticos e normocromáticos (EPC/ENC), de 

modo que a diminuição nesta relação é um parâmetro para a ação tóxica 

medular e depressão celular (Shahrim et al., 2006). 

Devido a sua dinâmica, confiabilidade e sensibilidade, o teste tem sido 

requisitado pelas agências reguladoras para a avaliação de novos compostos 

(Torous et al., 1998; Rodges e Baker, 2000). Os resultados positivos obtidos 

com o Teste do Micronúcleo fornecem fortes evidências da genotoxidade 

sistêmica da substância química avaliada. Por outro lado, os resultados 

negativos suportam a conclusão de que a substância teste não é genotóxica in 

vivo (Ribeiro, 2003). 
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1.7 – Análise do perfil de expressão gênica em linfócitos por PCR Array.   

 

O rápido avanço das metodologias em genética e biologia molecular, 

consequência do atual progresso das tecnologias empregadas nessas áreas, 

permite que técnicas mais sofisticadas sejam incorporadas aos testes clássicos 

de genética toxicológica para melhor compreensão de como os compostos 

interagem com o DNA. Atualmente, é consensual que o entendimento do efeito 

na saúde de compostos presentes na dieta requer estudos em nível molecular 

(Garcia – Cañas et al., 2010). 

Uma das áreas de maior destaque atualmente é a nutrigenômica (figura 

13), a qual representa uma junção entre saúde, dieta e genoma e está focada 

em polimorfismos genéticos, expressão gênica e na interação do genoma com 

a dieta (Afman e Muller, 2006). A nutrigenômica constitui a ciência base para o 

entendimento das variações de expressão gênica em resposta à inclusão de 

compostos quimioprotetores na dieta, e pode se tornar uma ferramenta para 

consumidores motivados em aconselhamento nutricional visando a 

manutenção da saúde e prevenção de doenças (Kusmann et al., 2010). 

Figura 13 – Ferramentas de biologia molecular no estudo da interação entre 

dieta e genoma (Trujillo et al., 2006) 
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A expressão da informação genética pode ser regulada em diversas 

etapas por nutrientes e outros compostos bioativos da dieta. 

Consequentemente, analisar o papel de tais compostos nas mudanças na 

expressão de genes é o primeiro passo para estudar o fluxo de informação 

molecular do genoma para o proteoma e metaboloma, o que representa um 

dos principais objetivos nas pesquisas em nutrigenômica. (Muller e Kersten, 

2003).  

A análise da expressão concomitante de múltiplos genes pode ser 

realizada com o uso da técnica de microarray, enquanto a expressão de genes 

individuais é frequentemente avaliada por meio da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) quantitativa em tempo real.  

Os microarrays de DNA são coleções de oligonucleotídeos, segmentos 

de DNA fita única (denominados sondas) geralmente anexados a uma lâmina 

de vidro ou placa em sítios pré-definidos, podendo representar até milhares de 

genes. Por sua vez, a PCR quantitativa em tempo real (RT-qPCR) é uma 

técnica confiável e tem se mostrado uma ferramenta valiosa em análises 

quantitativas para a verificação de alterações na expressão gênica (Schostak et 

al., 2006). Na análise por RT-qPCR, o RNA mensageiro é convertido em cDNA 

e posteriormente amplificado com oligonucleotídeos iniciadores específicos na 

presença de um corante fluorescente ou sondas. Os níveis de expressão de 

genes específicos são computados em relação à expressão de genes de 

referência, frequentemente genes constitutivos (Garcia-Cañas et al., 2010). 

 O sistema “RT2 Profiler PCR Array” (Fig. 14) representa a união da RT-

qPCR Syber Green (no qual fluoróforos se ligam à fita dupla de DNA, emitindo 

fluorescência) com a capacidade de avaliação de múltiplos genes do 

microarranjo, podendo ser aplicado em estudos de toxicologia, oncologia, 

imunologia, entre outros. Neste sistema, vários genes de vias metabólicas 

específicas podem ser avaliados simultaneamente como na técnica de 

microarray. PCR Arrays estão disponíveis para várias vias metabólicas, entre 

elas, apoptose, transdução de sinais, cancer e genes de resposta ao dano ao 

DNA (Baluchamy et al., 2010).  
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Figura 14 – Metodologia do ensaio PCR Array (Qiagen, 2013) 
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Desse modo, a união das ferramentas de biologia molecular com as 

metodologias clássicas de genética toxicológica no presente estudo visaram 

um melhor entendimento de como a silimarina (SM) e silibinina (SB) atuam na 

variação da expressão gênica dos genes listados abaixo: 

 

Gene ETV6 (TEL) 

O gene TEL (do inglês Translocation Ets Leukemia gene) foi inicialmente 

identificado por sua fusão com o gene PDGFRβ (do inglês, platelet-derived 

growth factor receptor beta) em um paciente com leucemia mielomonocítica 

crônica (Raimondi et al., 1997).  Posteriormente, ele foi renomeado para ETV6 

(do inglês ets variant gene 6). O gene codifica um fator de transcrição e 

funciona como um regulador transcricional sequência específico de ligação ao 

DNA (Wang et al., 1998). 

Embora geralmente presente em malignidades hematopoéticas, o gene 

ETV6 está normalmente expresso em tecidos hematopoéticos e não 

hematopoéticos. Estudos knockout deste gene em camundongos sugeriram 

que ele está envolvido na hematopoese da medula óssea e manutenção da 

rede vascular, sendo portanto, a primeira proteína transcricional necessária 

para a hematopoese na medula óssea (Rubnitz et al., 1999). Estudos recentes 

observaram associação do gene ETV6 em leucemias de origem mielóide e 

linfóide (Berna Berveloo et al., 2001; Irvin et al., 2003), fibrossarcomas 

congênitos (Knezevich et al., 1998) e carcinoma mamário (Connor et al., 2012). 

Uma evidência adicional de que ETV6 pode desempenhar o papel de 

supressor de tumor vem de estudos in vivo e in vitro da sua função fisiológica. 

Rompaey et al., (2000) observaram que a superexpressão do gene TEL 

retardou a proliferação de diversos tipos celulares pela indução da parada do 

ciclo na fase G1 e ainda inibiu a transformação celular mediada por RAS. O 

aumento da expressão de ETV6 de células de eritroleucemia em camundongos 

aumentou sua diferenciação em eritrócitos enquanto que a introdução de um 

mutante dominante negativo de ETV6 bloqueou este efeito. Por sua vez, a 

indução da expressão de ETV6 em células NIH3T3 levou a um aumento na 

apoptose, possivelmente pela repressão transcricional direta do promotor de 

Bcl-XL (Bohlander, 2005). 
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Gene PTEN 

O supressor de tumor PTEN (tumor homólogo de tensina e fosfatases) 

foi identificado em 1997 como um gene relevante. Foi definido como supressor 

de tumor baseado na presença de frequentes inativações do mesmo em 

tumores humanos em estágios finais, tornando-o objeto de intensa pesquisa 

nos últimos anos (Chu e Tarnawski, 2004). O gene PTEN contém 9 éxons e 

uma região open reading frame de 1,209 nucleotídeos, codificando uma 

proteína com 403 aminoácidos (Song et al.,2012). 

PTEN está envolvido na inibição da migração e proliferação celular e 

participa da modulação do crescimento celular e apoptose. É um regulador 

negativo das vias que influenciam na regulação e sobrevivência celular. 

Portanto, pode contribuir no desenvolvimento de tumores. Está comumente 

deletado ou inativado em diversos tipos de câncer incluindo próstata, mama, 

cérebro e malignidades hematológicas. Sua atividade é fortemente regulada, a 

nível transcricional e pós traducional, por fosforilação, oxidação e acetilação 

(Zhang et al., 2012). 

 

Gene ABL1 

A proteína c-ABL, produto do gene ABL1, está localizada em vários 

sítios celulares, incluindo núcleo, citoplasma, mitocôndria, retículo 

endoplasmático e córtex celular. O c-ABL nuclear modula a resposta celular 

induzida por danos no DNA, e participa da inibição do crescimento celular e 

promoção da apoptose. O papel do c-ABL citoplasmático tem sido relacionado 

à participação em cascatas de sinalização celular que são ativadas por 

estímulos extracelulares (Panjarian et al., 2013). 

O c-ABL interage com uma variedade de proteínas celulares, incluindo 

adaptadores da sinalização, quinases, fosfatases, reguladores do ciclo celular, 

fatores de transcrição e proteínas do citoesqueleto. Tem participações 

funcionais em intervalos de processos celulares como regulação do 

crescimento e sobrevivência celular, stress oxidativo e resposta a danos no 

DNA, dinâmica da actina e migração celular (Hantschel, 2012). Um controle 

temporal e espacial da atividade de quinase do c-ABL é essencial, de modo 

que uma atividade aberrante leva a diferentes formas de leucemia em 

humanos. Semelhante a muitas tirosinas quinases, a família ABL compreende 
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uma forma oncogênica que exibe uma estrita localização citoplasmática e uma 

atividade de quinase desregulada (Hantschel e Superti-Furga, 2004). 

 

Genes BAX e BCL2 

Existem dois caminhos distintos que levam a apoptose. O primeiro, 

chamado de via intrínseca, que é dependente de mitocôndria e é solicitado a 

partir de um stress intracelular como exposição à radiação, ausência de fator 

de crescimento, privação de citocinas, drogas citotóxicas e é regulado por 

proteínas da família BCL2. O segundo caminho é o da via extrínseca, que 

funciona independentemente da mitocôndria. Esta via é ativada por receptores 

de morte de superfície celular pela  família do receptor de necrose tumoral 

(TNF) que estão localizados na membrana plasmática e ativam diretamente a 

via da caspase (Tait e Green, 2010). 

O gene BCL2 foi primeiramente descrito em linfoma folicular, mas logo 

foi constatado que a expressão aumentada da proteína BCL2 era encontrada 

não apenas em linfoma folicular não Hodgkin’s, mas também em tumores 

hematopoéticos e tumores sólidos (Tsujimoto et al.,1985; Cory e Adams, 2002). 

A família da proteína BCL2 consiste em pelo menos 30 proteínas, 

caracterizadas pela presença de mais de 4 motivos com sequências curtas 

(menos de 20 resíduos de aminoácidos) denominados de domínios homólogos 

ao BCL2. Esta família é dividida em 3 diferentes subclasses baseada nas suas 

características funcionais e estruturais (Adams e Cory, 1998). 

A família anti-apoptótica inclui as proteínas BCL2, BCL-XL, BCL-W, e 

MCL1. BCL2 parece inibir a apoptose pela preservação da integridade da 

membrana mitocondrial com seu domínio carboxi-terminal hidrofóbico ligado à 

membrana externa. BCL2 previne a oligomerização de BAX/BAK que de outra 

maneira conduzem à liberação de várias moléculas apoptogênicas da 

mitocôndria. BCL2 liga e inativa BAX e outras proteínas pro-apoptóticas, desse 

modo inibindo a apoptose (Adams e Cory, 1998; Youle e Strasser, 2008). 

Como membros da família pro-apoptótica estão BAX, BAK e BOK, que 

apresentam uma sequência similar aos domínios BH1, BH2 e BH3 da família 

acima descrita, com exceção do domínio BH4. A proteína BAX é uma proteína 

monomérica no citosol, que interage dentro da mitocôndria durante a apoptose 

e subsequentemente oligomeriza, resultando na liberação de fatores 
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apoptogênicos como citocromo c e a ativação da cascata de caspase (Petros et 

al., 2004; Leibowitz e Yu, 2010). 

Níveis aumentados de BCL2 podem estar associados com diminuição da 

apoptose dos blastos circulantes, além de antagonizar a morte celular induzida 

por fármacos. A expressão de BCL2 está relacionada com inibição da morte 

celular programada de muitos tipos celulares, e esta função anti apoptóticas 

parece ser modulada pela sua habilidade de heterodimerizar com outros 

membros da família, principalmente o BAX. A susceptibilidade à apoptose 

pode, portanto, ser dependente da razão entre as proteínas BCL2 e BAX. A 

expressão de BCL2 é regulada negativamente enquanto a de BAX é regulada 

positivamente pela proteína p53. A relativa expressão e função destas 

moléculas pode, por consequência, determinar a extensão da apoptose 

(Srinivas et al., 2000). 
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2 - OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral  

 

Analisar o extrato padronizado obtido das folhas e sementes de Silybum 

marianum (L.) Gaertn (silimarina, SM) e seu principal componente bioativo 

(silibinina, SB) em relação às suas atividades antigenotóxica / antimutagênica e 

anticitotóxica em diversos modelos celulares, e sua influência na expressão de 

genes de resposta a danos no DNA. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliação da atividade antimutagênica da SM e da SB pelo teste de Ames em 

linhagens de S. typhimurium. 

 

- Avaliação da atividade antigenotóxica da SM e SB pelo teste do cometa em 

linfócitos humanos. 

 

- Avaliação das atividades antigenotóxica e anticitotóxica da SM e da SB pelo 

teste do micronúcleo em medula óssea de camundongos in vivo. 

 

- Avaliação dos efeitos da SM e SB na expressão de genes relacionados à 

resposta a danos ao DNA em linfócitos humanos pela técnica de PCR Array.  
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 - Substâncias teste: Derivados de Silybum marianum (L.) Gaertn., 

Silimarina: Obtida de Sigma–Aldrich, St. Louis, MO, USA; lot no.BCBF6608V. 

Silibinina: Obtida de Sigma–Aldrich, St. Louis, MO, USA; lot no. BCBK3965V. 

 

3.2 - Teste de Mutagenicidade de Ames em cepas de S. typhimurium  

3.2.1 Materiais utilizados no teste de Ames  

Cepas Bacterianas 

Foram utilizadas as seguintes cepas bacterianas derivadas de Salmonella 

typhimurium: 

 TA- 98 (mutações que causam mudança do quadro de leitura)  

 TA-100 (mutações de ponto) 

Soluções, Reagentes e meios de Cultura. 

Solução de sais de Vogel-Bonner 

 Sulfato de magnésio P. A. ----------------------------------------------------- 1 g 

 Ácido Cítrico monohidratado P.A. ------------------------------------------ 10 g 

 Fosfato de potássio dibásico P. A. ----------------------------------------- 50 g 

 Fosfato de sódio e amônio P. A. ----------------------------------------- 17,5 g 

 Água destilada ----------------------------------------------------------------- 65 ml 

Solução de Dextrose 40% 

 Dextrose P. A. ------------------------------------------------------------------- 40 g 

 Água destilada ----------------------------------------------------------------- 60 ml 

Meio Mínimo Glicosado (placa-teste) 

 Ágar ------------------------------------------------------------------------------- 15 g 

 Solução de sais de Vogel-Bonner --------------------------------------- 20 ml 

 Solução de dextrose a 40% ----------------------------------------------- 50 ml 

 Água destilada -------------------------------------------------------------- 930 ml 
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 Para a preparação do Meio Mínimo Glicosado (placa-teste) foram 

distribuídos 30 mL do meio de cultura em placas de Petri que foram colocadas 

em repouso por 12 horas em estufa a 37ºC para posterior utilização.   

Solução de histidina 

 Histidina ---------------------------------------------------------------------- 50 mg 

 Água destilada --------------------------------------------------------------- 10 ml 

Solução de biotina  

 Biotina ------------------------------------------------------------------------ 18 mg 

 Água destilada ------------------------------------------------------------- 125 ml 

Placa Máster 

 Ágar ---------------------------------------------------------------------------- 7,5 g 

 Solução de sais de Vogel-Bonner ------------------------------------- 10 ml 

 Solução de dextrose 40% ----------------------------------------------- 25 ml 

 Solução de biotina ---------------------------------------------------------- 3 ml 

 Solução de histidina -------------------------------------------------------- 5 ml 

 Água destilada ------------------------------------------------------------ 500 ml 

Solução de histidina/biotina 0,5 mM 

 D-Biotina -------------------------------------------------------------------- 62 mg 

 L-Histidina ------------------------------------------------------------------ 48 mg 

 Água destilada ------------------------------------------------------------- 500 ml 

Ágar de superfície com traços de histidina/biotina (top-ágar) 

 Ágar Bacto ------------------------------------------------------------------ 3 g 

 Cloreto de Sódio (NaCl) ------------------------------------------------  2,5 g 

 Solução de histidina/biotina 0,5 mM --------------------------------- 50 ml 

 Água destilada ------------------------------------------------------------- 500 ml 

Caldo Nutriente 

 Caldo Nutritivo ----------------------------------------------------------------------- 5 g 

 Água destilada ------------------------------------------------------------------ 200 ml 
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Controle Positivo: 

 4NQO (cepa TA98) ------------------------------------------------------------ 0,5 µg 

 Azida sódica (cepa TA100) -------------------------------------------------- 1,5 µg 

Controle Negativo (1:1): 

 Água destilada estéril 

 Dimetilsulfóxido (DMSO) 

 

3.2.2 Procedimento Experimental teste de Ames 

Avaliação da atividade antimutagênica da SM e SB 

As cepas de Salmonella typhimurium TA98 e TA100 foram incubadas 

em caldo nutriente, a 37°C, com agitação e aeração constantes, até atingir a 

fase estacionária de crescimento. Para a avaliação da atividade 

antimutagênica, alíquotas de culturas das cepas bacterianas foram incubadas 

em co-tratamento com diferentes doses de SM ou SB e os respectivos 

controles positivos para cada cepa, durante 25 minutos, em tubos com agitação 

e aeração constantes. Após a incubação, foi adicionado ágar glicosado 

liquefeito (top-ágar) à temperatura de 45ºC, contendo solução de 

histidina/biotina (0,5 mM). O conteúdo foi vertido em placas, em triplicata, 

contendo meio MEVB sólido (meio mínimo glicosado), que foram incubadas em 

estufa a 37oC durante 48 horas. Decorrido este período, foram contados os 

números de colônias revertentes prototróficas para histidina, considerando-se a 

média aritmética dos resultados entre as placas (Maron e Ames, 1983). Os 

resultados foram expressos pela média do número de revertentes prototróficas 

obtidas de experimentos independentes realizados em triplicata. 

 

Análise dos resultados 

Para a avaliação da antimutagenicidade, os resultados obtidos foram 

avaliados pelo teste de análise de variância (ANOVA) e comparados em 

relação aos respectivos controles positivos. O valor de p < 0,05 foi considerado 

significativo, e a taxa de inibição da mutagenicidade (%) foi calculada 

utilizando-se a seguinte equação (Sghaier et al., 2011): 
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IP =  × 100 

 

           Placas teste: placas incubadas com o mutágeno e SM ou SB. 

Placas controle: placas incubadas com apenas o mutágeno. 

           SR: revertentes espontâneos (cepas teste incubadas na ausência de SM 

ou SB e mutágeno). 

 

3.3 - Teste do Cometa em linfócitos humanos. 

3.3.1 Materiais utilizados no Teste do Cometa. 

 

Soluções e Reagentes. 

Solução de Lise 

 EDTA .............................................................................   37,2 g (100mM) 

 Tris ..................................................................................  1,2 g (10mM) 

 Cloreto de Sódio – (NaCl) ...............................................  146,1 g (2,5M) 

 Água destilada (dH2O) .....................................................  890 ml 

           Ajustar o pH para 10 (≅ 8g de NaOH sólido) antes de colocar o laurel. 

 1% Lauril sarcosinato de sódio.........................................  10 g 

     Solução de lise-uso (100ml): Adicionar 1ml de Triton X-100, 10ml de DMSO 

e 89ml da solução de lise estoque, e então refrigerar (4oC) durante 60 minutos 

antes da adição das lâminas. 

 

Tampão de eletroforese 

300mM NaOH/1 mM EDTA 

Preparo de soluções estoque:             

 Hidróxido de sódio NaOH*) ..................................... 200g/500ml dH2O 

 EDTA .......................................... 200mM ou 14,89g/200ml dH2O; pH 10)  

Estocar em temperatura ambiente; * utilizar no prazo de 15 dias. Para preparar 

1000ml de tampão misturar 5ml de EDTA e 30ml de NaOH em 1000ml de 
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dH2O. Checar o pH (>13). Fazer tampão fresco para cada corrida de 

eletroforese e colocar em geladeira. 

 

 Tampão de neutralização  

 0,4M Tris- HCl .............................................................................   48,5 g 

 Água destilada .............................................................................   950ml  

ajustar o pH para 7,5 (≅ 30ml de HCl concentrado) e estocar em 

temperatura ambiente. 

  Solução de coloração 

  Solução Estoque : Brometo de etídeo (10x: 200mg/ml) - 10mg em 50ml dH2O;      

  Solução de uso: 1ml de brometo de etídeo em 9ml de dH2O e filtrar. 

 

  PBS 

 Cloreto de Potássio – (KCl) ........................................................   0,2 g 

 Fosfato de potássio dibásico – (KH2PO4) ...................................   0,2 g 

 Fosfato de sódio dibásico – (Na2HPO4)......................................   1,15 g 

 Cloreto de sódio – (NaCl) ...........................................................   8 g 

 Água destilada ...........................................................................   1000 ml 

           Acertar o pH 7,4. Estocar em refrigerador. 

 

Controle Positivo : Metilmetanossulfonato (MMS) 

 MMS (C2H6O3S).........................................................................  88 µg/ml 

 

     Controle Negativo (1:1): 

 Água destilada estéril 

 Dimetilsulfóxido (DMSO) 

 

3.3.2 - Procedimento Experimental Teste do Cometa.  

A versão alcalina do Ensaio Cometa (Single Cell Gel Eletrocforesis) foi 

realizada conforme descrito por Singh e colaboradores (1988) com pequenas 

modificações. Para avaliação do potencial antigenotóxico da SM e SB, 100 μL 

de sangue periférico humano foi adicionado em 1 mL de meio RPMI-1640. Em 
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seguida, as células foram tratadas com as concentrações 1.0; 2.5; 5.0 e 7.5 

mg/mL de SM ou SB e incubadas a 37°C, numa atmosfera de 5% CO2, por três 

horas. Após este período, 15 μL da cultura de células foram misturadas e 

homogeneizadas em 120 μL de agarose de baixo ponto de fusão e 

imediatamente a suspensão foi distribuída em uma lâmina. A suspensão celular 

em agarose foi coberta com uma camada de agarose de ponto de fusão normal 

a 1,5%. As lâminas foram cobertas com lamínulas e mantidas a 4°C por 5 

minutos. Após este período, as lâminas foram colocadas em uma solução de 

lise (0,25 mol/L NaOH, 2,5 mol/L NaCl, 10 mmol/L Tris, 100 mmol/L EDTA, 1% 

Triton X-100 e 10% DMSO, pH10,0) e incubadas a 4°C overnight para remover 

proteínas e membranas. Posteriormente, as lâminas foram colocadas em uma 

cuba para eletroforese com tampão alcalino (300 mmol/L NaOH, 1mM EDTA, 

pH > 13,0) por 25 min para a desnaturação do DNA. A corrida eletroforética foi 

realizada a 1V/cm, 300 mA, a 4°C, por 25 min. Após a eletroforese, as lâminas 

foram mergulhadas em solução de neutralização (0,4M Tris, pH 7,5) durante 5 

minutos por 3 vezes. Em seguida, as lâminas foram lavadas com água 

destilada e deixadas secar à temperatura ambiente. Após a secagem, as 

lâminas foram fixadas em etanol absoluto por 15 min. Todo o procedimento foi 

realizado no escuro ou sob luz amarela para prevenir danos no DNA. As 

lâminas foram coradas com 20 μL de solução de brometo de etídio (0,02 

mg/mL). Foram realizados três ensaios independentes. 

 

Análise citogenética 

  A análise das lâminas foi realizada em microscópio de epifluorescência 

Axioplan-Imaging®, utilizando o software Isis® com filtro de excitação de 510-

560 nm e um filtro barreira de 590 nm, num aumento de 200X. Foram 

analisados 100 nucleóides para cada tratamento. 

Para a avaliação dos danos genômicos, foi usado o programa TriTek 

Comet Score®, versão 1.5. O parâmetro adotado no presente estudo foi a 

porcentagem de DNA na cauda para a quantificação de danos no DNA. 

 

Análise Estatístística 

Para o ensaio do cometa, as diferentes doses de tratamento foram 

comparadas em relação ao controle positivo pelo teste ANOVA e diferenças 
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entre os grupos foram avaliadas pelo teste de Tukey. Foram considerados 

significativos valores de p < 0,05. 

 

 

3.4 Teste do Micronúcleo em medula óssea de camundongos 

3.4.1 - Materiais utilizados no Teste do Micronúcleo Camundongos 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal e 

Humana da Universidade Federal de Goiás (CEPMHA/HC/UFG no. 016/2011). 

Foram utilizados 75 camundongos Mus musculus (Swiss Webster) out bred, do 

sexo masculino, pesando entre 30 e 40g com idade de 7 a 12 semanas, 

procedentes do Biotério Central da Universidade Federal de Goiás. Antes da 

realização do experimento, os animais permaneceram por 7 dias no laboratório, 

onde foram mantidos em gaiolas de polipropileno com 5 animais cada, forradas 

com maravalha trocada diariamente, e alimentados com ração comercial e 

água filtrada, ambos oferecidos "ad libitum". Os animais foram mantidos a 

temperatura ambiente de 25ºC, umidade 50% ± 20% e um ciclo de luz 12h 

claro/escuro. 

 

Soluções e Reagentes  

Solubilização das células 

 Soro fetal bovino, Soralli. 

 

Fixador 

 Metanol absoluto (COH4) 

 

Tampão Fosfato 

 Fosfato de sódio dibásico – (Na2HPO412H2O). 

 Fosfato de sódio monobásico – (NaH2PO4H2O). 

 

Composição 

Solução A Solução B 

Na2HPO4.12H2O ---------------------17,9g NaH2PO4.H2O-----------------------34,5g 

H2O destilada -----------------------100 mL H2O destilada-----------------------500 mL 
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Tampão Fosfato  

 Solução A........................................................................................   74ml 

 Solução B.......................................................................................   426ml 

 Água destilada estéril ..................................................................   1500ml    

 

Corante 

 Giemsa 

 Tampão fosfato 

Composição do Corante Giemsa tamponado* 

 Tampão fosfato..............................................................................   100ml 

 Água destilada estéril ...................................................................    100ml 

 Solução Giemsa...............................................................................    9ml 

*Filtrado em papel filtro 

 

Controle positivo  

 Mitomicina C - (C15H18N4O5). 

Solução de Mitomicina C  

 MMC ...............................................................................................    5 mg 

 Água destilada estéril ......................................................................    5ml  

 

     Controle Negativo (1:1):  

 Água destilada estéril  

 Dimetilsulfóxido (DMSO) 

 

 

3.4.2 Procedimento Experimental Teste do Micronúcleo 

Grupos de 5 camundongos foram tratados via gavage com SM ou SB 

nas concentrações de 100, 200 e 300 mg/Kg juntamente com uma dose única 

intraperitoneal (i.p.) de 4mg/kg de MMC (80% da DL50). O grupo controle 

positivo recebeu a mesma dose única i.p. de MMC e o grupo controle negativo 

foi tratado com DMSO e água destilada (1:1). Com exceção do controle 

negativo (apenas 24h), todas as outras doses tiveram tempos de tratamento de 

24 e 48 horas. Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e os 

fêmures retirados. As epífises dos fêmures foram cortadas e a medula óssea 
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retirada com 1 ml de soro fetal bovino. Após homogeneização da medula no 

soro, esta foi centrifugada a 1000rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi 

parcialmente descartado e o precipitado de células foi homogeneizado. Uma 

gota de suspensão celular foi transferida para a lâmina de vidro e foi feito o 

esfregaço celular. Após a secagem das lâminas, estas foram fixadas em 

metanol absoluto durante 5 minutos e coradas em solução de corante Giemsa 

tamponado por um período de 15 minutos (Heddle, 1973; Heddle et al., 1983). 

Após este período, as lâminas foram lavadas em água corrente e deixadas 

secar em condições ambientais.  

 

Análise Citogenética 

A análise das lâminas foi realizada em microscópio óptico comum com a 

finalidade de se detectar fragmentos cromossômicos e/ou perdas 

cromossômicas (micronúcleos) nos eritrócitos policromáticos (EPC) da medula 

óssea dos animais submetidos aos diferentes tratamentos. As células foram 

visualizadas em objetiva de imersão (1000x), avaliando-se 2000 EPC em duas 

lâminas para cada animal. Para a avaliação da anticitotoxicidade, foram 

contados 1000 ENC e também computada a freqüência de EPC presentes nos 

mesmos campos, e a razão EPC/ENC foi determinada conforme Schmid 

(1975). 

 

Análise Estatística 

A avaliação de antigenotoxidade foi realizada por meio da comparação 

das freqüências de eritrócitos policromáticos micronucleados (EPCMN), em 

2000 EPC de cada grupo, em relação ao grupo controle positivo pelo teste 

ANOVA. Em seguida, aplicou-se o teste de comparação múltipla (Tukey). Para 

a avaliação de anticitotoxidade as freqüências de EPC/ENC de cada grupo 

foram comparadas pelo teste qui-quadrado. Foram considerados significativos 

valores de p < 0,05.  

 

3.5  PCR Array 

3.5.1 – Procedimento experimental 

Linfócitos de sangue periférico foram incubados em meio de cultura e 

co-tratados com diferentes concentrações de SM ou SB (2.5, 5.0 e 7.5 mg/ml) e 



 
 

50 

uma concentração constante de MMS (88 µg/ml). Foram utilizados como 

controles positivo e negativo (DMSO e água destilada 1:1).  

A extração do RNA foi realizada segundo as instruções do Kit 

GeneJET™ Whole Blood RNA Purification Mini Kit (Thermo Scientific, Inc., 

USA). Após a extração, a concentração final do RNA foi determinada utilizando 

o espectrofotômetro NanoVuePlusTM (GE Healthcare. USA). A determinação 

da pureza e da integridade do RNA foi realizada por meio corrida em gel de 

agarose à 3%. 

A síntese de cDNA foi feita utilizando 1µg de RNA em um volume final 

de 10µL de amostra utilizando o Kit RT2 First Strand (PreAnalytix Qiagen/BD 

Company, German), segundo as recomendações do fabricante. Logo após a 

amplificação, o cDNA foi armazenado à -20°C.  

 

Teste de RT-PCR Array  

Em placas de RT2 Profiler PCR Array foram selecionados primers para 

os genes ETV6, PTEN, BCL 2, BAX e ABL1, e GAPDH como gene controle 

(housekeeping gene).  As placas continham controle de DNA genômico, 

controle de transcrição reversa e controle da PCR. A Q-PCR foi realizada 

utilizando o Kit RT2 SYBR Green Master Mix ® (PreAnalytix Qiagen/BD 

Company, German) conforme as instruções do fabricante.  

A análise de Q-PCR Array foi realizada em um volume total de 28 μL 

onde foram incluídos 1 μL de cDNA, e 14 μL de RT2 SYBR Green Mastermixes. 

Logo após, 25 μL do Mix de PCR foram adicionados em cada poço da placa de 

RT2 Profiler PCR Array.  As reações foram realizadas utilizando o Bio-Rad’s 

IQ5 real-time thermal cycler utilizando as seguintes condições: 1 ciclo de 95°C 

por 10 min, 40 ciclos de 15 seg a 95°C, e 1 min a 60°C; curva de anelamento: 1 

ciclo de 1 min a 95°C, 2 min a 65°C, e 2 min a 65°C para 95°C.  

Os resultados foram obtidos utilizando o software iQ5® Optical System. 

Para a quantificação da expressão gênica foi utilizado o método comparativo 

ΔCt. Os valores de Ct foram exportados para o portal Web PCR Array Data 

Analysis (www.SABiosciences.com/pcrarraydataanalysis.php). Inicialmente, o 

nível de expressão gênica foi normalizado através do gene housekeeping 

GAPDH. Os dados de Ct foram inseridos na base Web e a quantificação foi 

realizada utilizando-se o método ΔΔCT. O nível de expressão (fold-change) foi 
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calculado para cada gene das células tratadas com SM ou SB + MMS, assim 

como para as amostras controle. 

 

Análise Estatística:  

Em relação ao ensaio de PCR array, as variações na expressão gênica 

foram avaliadas através do teste t de Student. Nesta análise, o grupo controle 

positivo foi comparado com cada um dos grupos experimentais utilizando os 

valores médios de Ct obtidos em três experimentos independentes. Os valores 

de fold-change foram calculados utilizando o método ΔΔCt. Valores de fold- 

change maiores que 2.0 e um valor de p < 0,05  foram estabelecidos como 

limiares de significância. 
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ABSTRACT   

 

Silymarin (SM), a standardized extract from Silybum marianum (L.) Gaertn., is 

composed mainly of flavonolignans, and silibinin (SB) is its major active 

constituent. The present study aimed to evaluate the antimutagenic activities of 

SM and SB using the Ames mutagenicity test in Salmonella typhimurium, as 

well as their anticytotoxic and antigenotoxic activities using the mouse bone 

marrow micronucleus test. To assess antimutagenicity, Salmonella typhimurium 

strains were treated with different concentrations of SM or SB and the 

appropriate positive control for each strain. To assess antigenotoxicity and 

anticytotoxicity, Swiss mice were treated with different concentrations of SM or 

SB and mitomycin C (MMC). The results showed that SM was not significantly 

effective in reducing the number of frameshift mutations in strain TA98, while 

SB demonstrated significant protection at higher doses (p < 0.05). Regarding 

strain TA 100, SM and SB significantly decreased mutagenicity (point 

mutations) (p < 0.05). The results of the antigenotoxic evaluation demonstrated 

that SM and SB significantly reduced the frequency of micronucleated 

polychromatic erythrocytes (MNPCE) (p < 0.05). The results also indicated that 

SM and SB significantly attenuated MMC induced cytotoxicity (p < 0.05). Based 

on these results, both SM and SB presented antimutagenic, antigenotoxic, and 

anticytotoxic actions. 

 

 

 

Keywords: Silybum marianum; antimutagenicity; antigenotoxicity; Ames test; 

micronucleus test. 
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1.Introduction 

 

The use of plant products for the treatment, cure, and prevention of 

general disorders is one of the earliest forms of medical practice, and probably 

almost as old as the human species. It is estimated that natural products and 

their derivatives comprise over 50% of all medicines used in the world (1). 

Silybum marianum (L.) Gaertn., also known as milk thistle, is a member 

of the family Asteraceae. Originally growing from southern Europe to Asia, but 

currently found worldwide, milk thistle has been widely used in traditional 

medicine for more than 2000 years, especially for the treatment of liver 

disorders (2). 

Silymarin (SM) is the standardized extract from the seeds and leaves of 

milk thistle. It contains approximately 70-80% silymarin flavonolignans 

(silymarin complex) and 20-30% fatty acids and other polyphenolic compounds. 

The mixture of flavonolignans consists mainly of silybin (SB), also known as 

silibinin, the major bioactive component of the extract, isomeric isosilybin, 

silychristin, and silydianin (3). Currently, milk thistle extract is marketed 

worldwide as silymarin and silibinin under various trade names such as 

Siliphos, Silipide, and Legalon (4). 

SM and SB have provided protection against liver injury induced by 

toxins such as phalloidin, galactosamine, halothane, carbon tetrachloride, 

alcohol, and bacterial endotoxin (5). The mechanisms of action of these 

compounds are still poorly understood. However, literature data indicate that 

SM and SB act in four different ways: (i) as antioxidant scavengers and 

glutathione intracellular regulators; (ii) as cell membrane stabilizers and 

permeability regulators that prevent hepatotoxic agents from entering 

hepatocytes; (iii) as promoters of ribosomal RNA synthesis, stimulating liver 

regeneration; and (iv) as inhibitors of the transformation of stellate hepatocytes 

into myofibroblasts, the process responsible for the deposition of collagen fibers 

leading to cirrhosis (5). 

Also, other SM and SB features, not related directly to their antioxidant 

and hepatoprotective activities, have been identified, mainly including 

hypocholesterolemic, cardioprotective, neuroprotective, anti-inflammatory, and 

antifibrotic properties (6). SM and SB have also been proven to assist in the 
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treatment of pancreatic disorders and glucose balance, as well as to mitigate 

damage caused by ischaemia, radiation, iron overload, and viral hepatitis (7). 

SM and SB are known to be safe and well tolerated. Their toxicity has 

been studied in mice, rats, rabbits, and dogs, and the results demonstrate that 

their acute, subacute, and chronic toxicities are very low. These compounds are 

also devoid of embryotoxic potential (8). Although SM and SB have been 

extensively studied, both in vivo and in vitro, to assess their pharmacological 

activities and toxicological safety, little is known about their potential protective 

effects on the genetic material, especially regarding the potent antioxidant 

activity of these compounds(8). 

Therefore, due to the wide biological activities presented by SM and SB, 

as well as their widespread global-scale usage as herbal medicines, the present 

study aimed to evaluate the antimutagenic, antigenotoxic, and anticytotoxic 

activities of both the complex (SM) and the major active constituent (SB) of S. 

marianum using the Salmonella mutagenicity assay (Ames test) and the mouse 

bone marrow micronucleus test. The Ames test was applied to evaluate the 

protection provided by these compounds against gene mutation, whereas the 

micronucleus assay was employed for the assessment of protection against 

chromosomal effects (clastogenic and aneugenic). The main purpose of this 

study was to provide results covering both gene and chromosomal mutations to 

assess the overall antigenotoxic potential of SM and SB. 

 

2.Materials and methods 

 

2.1.Silymarin and silibinin 

 Silymarin is a standardized extract derived from the plant Silybum 

marianum (L.) Gaertn with a well known identification and quantitation of its 

main bioactive compounds.  It contains approximately 70–80% silymarin 

flavonolignans (silymarin complex) with small amounts of flavonoids and 

approximately 20–30% fatty acids and other polyphenolic compounds (3). Up to 

now, main components of silymarin have been separated and determined by 

methods including HPLC with UV, electrochemical or MS detection (9) and 

capillary zone electrophoresis (10). 
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The active constituents of silymarin consist of silibinin, isosilybinin, 

silydianin, and silychristin. Silibinin is the major and most active component in 

silymarin, at about 60–70% of the silymarin complex (11). Natural silibinin is a 

mixture of two diastereoisomers namely silybin A and silybin B and isosilybin A 

and isosilybin B; the latter two are regioisomers of silybin A and silybin B, 

respectively, from the silymarin mixture (12).  A number of other flavonolignans 

have also been found in the seeds, including dehydrosilybin, desoxysilycristin, 

desoxysilydianin, silandrin, silybinome, silyhermin, taxifolin and neosilyhermin 

(9). According to the United States Pharmacopoeia 29th Edition, the European 

Pharmacopoeia 6th Edition and the British Pharmacopoeia, the most commonly 

utilized silymarin and silibinin products are Legalon, Thisilyn, Siliphos, and 

Silipide (9). 

 

2.2.Salmonella mutagenicity assay (Ames test) 

2.2.1.Strains 

Salmonella typhimurium tester strains TA98 and TA100 were kindly 

supplied by Divisão de Toxicologia, Genotoxicidade e Microbiologia Ambiental 

of Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB, São Paulo, SP, Brazil).  

 

2.2.2.Experimental procedure 

The Salmonella mutagenicity assay was performed according to the 

protocol proposed by Maron and Ames (13). The appropriate positive controls 

employed in the Ames test were used according to the type of strain tested [0.5 

μg 4-nitroquinoline 1-oxide (4-NQO, lot no. SLBD6960V, Sigma-Aldrich, São 

Paulo, SP, Brazil) per plate for TA98; 1.5 μg sodium azide per plate for TA100]. 

A negative control [20 µL dimethylsulfoxide (DMSO, lot no. 0900221, Vetec, 

Duque de Caxias, RJ, Brazil) and sterile distilled water 1:1] was also included. 

After incubation for 12-14 h, 0.1-mL aliquots of bacterial suspension (1–2 × 109 

cells/mL) were simultaneously treated with four different doses (0.5 mg, 1 mg, 

2.5 mg, and 5 mg) of SM (lot no. BCBF6608V, Sigma–Aldrich, St. Louis, MO, 

USA) or SB (lot no. BCBK3965V, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) and the 

respective positive control for each tester strain (TA98 or TA100) at 37 °C for 25 

min. A 2.0-mL aliquot of top agar (0.6% agar Difco, 0.5% NaCl, 50 μM L-
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histidine, 50 μM biotin, 45 °C) was added to each test tube and poured onto 

Petri dishes containing minimal agar medium (1.5% agar, 2% glucose, and 

Vogel-Bonner E medium). Revertant colonies (His+) were counted after 

incubation for 48 h at 37 °C. The results of the Ames test corresponded to the 

mean of three independent experiments performed in triplicate. 

 

2.2.3.Statistical analysis  

The antimutagenic effect of SM and SB was measured as the inhibition 

percentage (IP) of mutagenicity induced by each mutagen, calculated in relation 

to the number of revertant colonies obtained in the control group treated with 

the mutagen alone, using the following formula (14): 

 

test plates: plates incubated with mutagen and SM or SB 

control plates: plates incubated with the mutagen alone 

SR: spontaneous revertants (tester strains incubated in the absence of SM or 

SB and mutagen) 

 

Analysis of variance (one-way ANOVA) and the multiple comparison test 

(Tukey) were performed to assess antimutagenicity and differences between 

groups. In both cases, p < 0.05 was considered significant. 

 

2.3.Mouse bone marrow micronucleus test 

2.3.1.Animals 

This study was approved by the Human and Animal Research Ethics 

Committee of the Universidade Federal de Goiás (CEPMHA/HC/UFG no. 

016/2011). Healthy, young male adult (8–12 weeks) outbred mice (Mus 

musculus, Swiss Webster), weighing 30–40g, obtained from the Central Animal 

House of the Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brazil, were 

randomly allocated to treatment groups. All animals were brought to the 

laboratory seven days before the experiments and housed in polyethylene 

cages (40 cm  30 cm  16 cm), lined with wood shavings, in groups of five 
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animals, in air-conditioned rooms kept at 25 ± 2 °C and 50 ± 10% relative 

humidity, with a 12-h light/dark natural cycle. Food (commercial rodent diet 

Labina, Ecibra Ltda., Santo Amaro, SP, Brazil) and water were given ad libitum. 

 

2.3.2.Experimental procedure 

To evaluate antigenotoxicity, groups of five animals were orally treated 

with three different doses (100, 200, and 300 mg/kg) of SM or SB administered 

simultaneously with a single dose of 4 mg/kg mitomycin C (MMC, lot no. 

1K00322, Bristol-Mayers Squibb, São Paulo, SP, Brazil) administered 

intraperitoneally (i.p.). A positive (4 mg/kg MMC, i.p.) and a negative control 

groups (20 µL DMSO and sterile distilled water 1:1) were included. All 

treatments were evaluated 24 h and 48 h after administration, except for the 

negative control (evaluated at 24 h to minimize the number of animals used). 

The animals were euthanized by cervical dislocation 24 h or 48 h after 

the treatment, their femurs were dissected, opened, and the bone marrow was 

gently flushed out using fetal calf serum (FCS, lot no. 61005001, Laborclin, 

Pinhais, PR, Brazil). After homogenization, the flushed bone marrow was 

centrifuged at 1000 rpm for 5 min. The bone marrow cells were smeared on 

glass slides, coded for blind analysis, air-dried, and fixed with absolute 

methanol (CH4O, lot no. 1207433COD: 000102.06, Vetec, Duque de Caxias, 

RJ, Brazil) for 5 min at room temperature. The smears were stained with 

Giemsa (lot no. 21101108C, Newprov, Pinhais, PR, Brazil), dibasic sodium 

phosphate (Na2HPO412H2O, lot no. 982162, Vetec, Duque de Caxias, RJ, 

Brazil), and monobasic sodium phosphate (NaH2PO4H2O, lot no. 983831, 

Vetec, Duque de Caxias, RJ, Brazil) to detect micronucleated polychromatic 

erythrocytes (MNPCE). 

For each animal, three slides were prepared and a minimum of 2000 

polychromatic erythrocytes (PCE) were counted to determine the frequency of 

MNPCE. To evaluate SM and SB anticytotoxicity, 1000 normocromatic 

erythrocytes (NCE) were counted, as well as the frequency of PCE within the 

same microscope fields, and the PCE/NCE ratio was calculated to evaluate the 

bone marrow toxicity. The slides were analyzed using microscopy (Olympus 

BH-2 10 × 100, Tokyo, Japan). The micronucleus test and the MNPCE scoring 

were carried out according to Schmid (15). 
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2.3.3.Statistical analysis 

To evaluate the antigenotoxic activity of SM and SB, the frequency of 

MNPCE in the treated groups was compared with the results from the positive 

control group using one-way ANOVA followed by the multiple comparison test 

(Tukey). P values lower than 0.05 (p < 0.05) were considered indicative of 

statistical significance. In order to assess the anticytotoxicity of SM and SB, the 

PCE/NCE ratio of all treated groups was compared with the result of the 

positive control group using the chi-square test (2). P values lower than 0.05 (p 

< 0.05) were considered indicative of statistical significance. 

 

3.Results 

 

3.1.Salmonella mutagenicity assay (Ames test) 

For this assay, the results obtained for the positive and negative control 

groups indicated that the strains were in agreement with the guidance 

established by both Maron and Ames (13) and Mortelmans and Zeiger (16). The 

results of the antimutagenic evaluation of SM and SB are presented in Table 1 

and Table 2, respectively. 

 

Insert Table 1  

 

Insert Table 2  

 

As shown in Tables 1 and 2, the standardized extract (SM) was not 

significantly effective in reducing the number of frameshift mutations induced by 

the genotoxicant [4-nitroquinoline 1-oxide (4-NQO)] in strain TA98, while its 

major active constituent (SB) demonstrated significant protection at higher 

doses (2.5 and 5.0 mg/plate). Regarding  strain TA 100, both SM and SB 

reduced the number of point mutations (base-pair substitutions) induced by 

sodium azide at all tested doses (0.5, 1.0, 2.5, and 5.0 mg/plate). 

SB exerted a significant protective effect (p < 0.05) on strain TA 98 at 2.5 

and 5.0 mg/plate doses, reducing induced His+ revertants by 35% and 37.7% 

respectively, compared with the control level. Regarding TA100 strain, the 

results demonstrated a stronger antimutagenic activity exerted by the 
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compounds (p < 0.05), reaching 28.7–47.8% (SM) and 33.5–52.8% (SB) 

inhibition. In both strains, SB achieved higher antimutagenic levels than SM. 

Both strains carry different mutations in various genes in the histidine 

operon, designed to be responsive to mutagens and antimutagens, which act 

through distinct mechanisms. Strain TA98 carries a -1 frameshift mutation, 

which affects the reading frame of a nearby repetitive –C–G– sequence, while 

the mutation in strain TA100 consists of a proline (GGG/CCC) in place of a 

leucine (GAG/CTC) (17). The present results suggest that SM and SB showed 

stronger protective effects on mutagens that cause base-pair substitution 

mutations compared with frameshift mutations. 

 

3.2.Mouse bone marrow micronucleus test 

Table 3 summarizes the frequencies of MNPCE and PCE/NCE ratio in 

mouse bone marrow cells treated simultaneously with different doses of SM and 

4.0 mg/kg of MMC. The results obtained showed that SM significantly 

decreased MNPCE frequency 24 h (23.4, 20.2, 24.6) after administration of any 

of the three tested doses (100, 200, 300 mg/kg) compared with the positive 

control (p < 0.05). After 48 h exposure however, SM did not present significant 

reduction of MNPCE frequency compared to the positive control (8.80, 8.20, 

7.60) in any tested dose (p > 0.05). 

 

Insert Table 3 

 

In relation to the anticytotoxic assessment of SM, we observed an 

attenuation of the cytotoxic action provoked by MMC at all tested doses, either 

24 h or 48 h after exposure, compared with the respective positive control (p < 

0.05). Table 4 summarizes the frequency of MNPCE and PCE/NCE ratio in 

mice bone marrow cells treated simultaneously with different doses of SB and 

4.0 mg/kg of MMC. The results showed that SB also significantly decreased 

MNPCE frequency 24 h (23.0, 21.4, 19.2) after the administration of any of the 

three tested doses (100, 300, 500 mg/kg) compared with the positive control (p 

< 0.05). At 48h treatment, SB showed significant reduction of MNPCE 

frequency compared to the positive control at the highest dose only (p < 0.05). 
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Compared with the values showed by the treatment with SM, SB 

demonstrated a mild stronger protective effect. 

 
 
Insert Table 4 

 

Regarding anticytotoxicity, an attenuation of the cytotoxic action provoked by 

MMC was observed at all tested doses, either 24 h or 48 h after exposure, 

compared with the respective positive control (p< 0.05). The anticytotoxic effect 

exhibited by SB was also mildly stronger than that demonstrated by SM. 

 

4.Discussion 

 

Nowadays, the inclusion of chemopreventive agents, either topically or orally 

as dietary factors, is considered a less toxic and more effective approach in the 

chemoprevention of DNA damage, which could potentially lead to 

carcinogenesis and many degenerative diseases (18). 

The present study was conducted to evaluate the antimutagenic, 

antigenotoxic, and anticytotoxic activities of silymarin (SM), the standardized 

extract from the seeds and leaves of S. marianum, and silibinin (SB), its main 

active constituent. Despite the increasingly popular usage of these compounds 

worldwide, little is known about their potential protective effects on the genetic 

material. 

According to Dearfield (19), no single test is able to detect the full spectrum 

of the different endpoints encompassed by induced genotoxicity or to identify 

the various potential protective mechanisms to the genetic material 

(antigenotoxicity). For this reason, in the present study two test systems were 

used, namely the Ames test and the mouse bone marrow micronucleus test.  

The Ames test was applied to measure SM and SB potential to mitigate 

genetic damage that leads to gene mutations. The phenomenon of reversion to 

prototrophy occurs as a consequence of new mutations at the site of the 

preexisting ones or near the mutated genes, which restore the gene’s function 

and allow the cells to synthesize the required amino acid histidine (16). 
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On the other hand, the mouse bone marrow micronucleus test was employed 

for the assessment of protection against chromosomal (clastogenic and/or 

aneugenic) and cytotoxic effects in vivo. Micronuclei (MN), separated from and 

in addition to the main nucleus of a cell, are the results of acentric fragments or 

lagging chromosomes that fail to incorporate into either of the daughter nuclei 

during telophase of the mitotic cells (20). The frequency of MN in PCE of mouse 

bone marrow is a very sensitive index to measure chromosomal damage and/or 

protection by chemical genotoxins/antigenotoxins (21). 

The present results for the antimutagenic evaluation of SM and SB using the 

Ames test showed that both the complex and the main active constituent 

reduced base pair substitutions in S. typhimurium TA100, whilst SB also 

reduced frameshift mutations in S. typhimurium TA98 at the higher doses. The 

results of the antigenotoxic and anticytotoxic evaluation of SM and SB using the 

bone marrow micronucleus test revealed a significant decrease in MNPCE 

frequency, as well as a significant increase in PCE/NCE ratio compared with the 

control group for all tested doses at 24h exposure. After 48h treatment however, 

only the SB highest dose (300 mg/kg) presented a significant reduction in 

MNPCE frequency. This diminished efficacy over time was expected, since SM 

and SB are excreted in the bile and, to a lesser degree, in urine, with elimination 

half-life ranges from 6 to 8 hours (5).  For this reason, SM and SB needs to be 

consumed daily to have an effective antigenotoxic action. Interestingly however, 

the anticytotoxic activity (PCE/NCE ratio) was still significant even after 48h 

exposure, suggesting that SM and SB protective effects against cell damage 

may last long after their elimination. These results indicate that SM and SB 

exhibited antimutagenic, antigenotoxic, and anticytotoxic activities. As expected, 

SB presented stronger protection at the same doses compared with SM in both 

test systems. 

The consistency between the results obtained using the Ames test and the 

micronucleus assay is very important, since these methods complementary 

reveal antigenotoxins and chemopreventive agents. Moreover, they allow the 

detection of antigenotoxicity assessed through different mechanisms, 

particularly point mutations (frameshift and base-substitution) and chromosomal 

damage (clastogenicity and aneuploidogenicity) (22). 
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A large number of antioxidants inhibit the formation of mutagenic activity 

because the processes that lead to oxygen free radical formation and lipid 

peroxidation are the most important factors in the induction of mutagenesis and 

carcinogenesis (2). SM and SB protective effects may be explained primarily by 

their ability to eliminate/alleviate the generation of free radicals and reactive 

oxygen species (ROS). This protective activity of SM and SB against various 

ROS and ROS generating compounds has been shown both in vitro (23) and in 

vivo (24). Another explanation for the antioxidant action of SM and SB is their 

potential to enhance the activity of endogenous antioxidant enzymes, including 

glutathione (GSH) peroxidase (25). 

However, even though many studies have been carried out to elucidate the 

radical-scavenging properties of these compounds, the whole picture remains 

partially obscure due to the rather complex antioxidant action of flavonoids, 

including indirect effects such as metal ion chelation, stimulation of endogenous 

antioxidant enzymes, and lipophilicity connected with their various distributions 

in the cell compartments (26). 

DNA single strand breaks are one of the most frequent DNA lesions 

generated by oxidative stress. Measurement of these lesions using single cell 

gel electrophoresis (Comet assay) in UVA-exposed cells treated with SM 

demonstrated the powerful ability of the extract to attenuate the appearance of 

the comets (DNA damage). Also, SM application extensively reduced GSH 

depletion, ROS production and, consequently, decreased UVA-induced DNA 

single-strand breaks and caspase-3 activity, as well as lipid peroxidation in 

irradiated cells (2). 

Treatment with SB also resulted in a remarkable decrease in UVB-caused 

thymine dimer positive cells in mouse skin (27). The decrease in DNA damage 

kinetics caused by SB suggests the possible involvement of the DNA repair 

system in the antigenotoxicity and chemopreventive efficacy of this compound. 

Nevertheless, more studies are needed to investigate the effect of SB on DNA 

repair mechanisms such as nucleotide excision repair, base excision repair, and 

mismatch repair, which operate in the presence of induced base damage (28). 

Regarding anticytotoxicity, the protective effect of SM observed in the 

present study could be attributed to its stabilizing property. Due to its 

membranotropic nature, SM has been reported to bind tightly to plasma 
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membranes, which results in tightening of the molecular organization of the 

membrane and ensures that it becomes less susceptible to disruption (29). SM 

components interact with the polar head groups of phospholipids at the lipid–

water interface of the membrane, therefore offering protection against lipid 

peroxidation and further breakdown of membrane integrity caused by oxidative 

mechanisms (29). The anti-lipoperoxidative activity of SM against induced 

oxidative stress indicates that restoration in the levels of lipid peroxidation (ROS 

scavenging) could be related to its anticytotoxic activity (25). 

Also, SM modulates imbalance between cell survival and apoptosis through 

interference with the expressions of cell cycle regulators and proteins involved 

in apoptosis (30). According to Ramasamy and Agarwal (8), the protective 

effects of SM and SB studied in various tissues suggest a clinical application in 

cancer patients as an adjunct to established treatments, aiming to prevent or 

reduce chemotherapy and/or radiotherapy induced toxicity. SM exerts its 

anticancer effects by multiple molecular mechanisms that could block all stages 

of carcinogenesis, namely initiation, promotion, and progression. In particular, 

anti-invasive and anti-metastatic effects of SM authenticate its possible 

usefulness as preventive and therapeutic agent in the treatment of more 

advanced and aggressive forms of cancer (8). 

It is important to note that, even though SB demonstrated stronger 

antigenotoxic and anticytotoxic effects in this work compared with SM, other 

studies showed that using higher “purity’’ milk thistle extracts the antioxidant 

power decreases. This fact indicates that the extract probably contains 

‘‘impurities’’ with higher antioxidant power than the identified flavonolignans 

(10). This shows that the complexity of plant extracts should not be overlooked, 

as the final response of a treatment using them is likely to be the result of 

synergistic, antagonistic, and other interactive effects among their biologically 

active components and cell machinery (31). For this reason, SM can still 

present more efficient long-term protection than SB not measured in this study.  

In conclusion, the results presented herein demonstrate that SM and SB 

significantly attenuated DNA damage induced by genotoxicants, proven in two 

test systems, covering both gene and chromosomal mutations. SB, as 

expected, achieved higher antimutagenic/antigenotoxic and anticytotoxic levels 

than SM at the same doses. Future studies are needed to further decipher the 
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involvement of the molecular and biological events in DNA damage mitigation 

and repair by SM and SB in their overall protective efficacy. 
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8. Tables 

 

Table 1  

Means ± standard deviation (SD) of histidine revertant colonies (obtained from 

three independent experiments carried out in triplicate), and inhibition 

percentage (IP) of mutagenicity for two tester strains of Salmonella 

typhimurium, TA98 and TA100, after treatment with different doses of silymarin 

(SM). 

Treatment                                Antimutagenicity 

                TA98                  TA100 

Mean ± SD IP (%) Mean ± SD     IP (%) 

Negative control 1  44 ± 8a   _  171 ± 19a        _ 

Positive control 2 487 ± 52b  0.0 1829 ± 181b       0.0 

C++SM 0.5 mg/plate 432 ± 35b 11.3 1303 ± 290c      28.7 

C++SM 1.0 mg/plate 411 ± 70b 15.6 1158 ± 125c      36.7 

C++SM 2.5 mg/plate 379 ± 34b 22.2  990 ± 106c      45.9 

C++SM 5.0 mg/plate 381 ± 45b 21.8  955 ± 172c      47.8 

1 Negative control: 20 µL dimethylsulfoxide (DMSO) + sterile distilled water (1:1) 

2 Positive control (C+): 4-NQO (0.5 µg/plate) for TA98 and sodium azide (1.5 

µg/plate) for TA100. 

Different letters in the same column were considered indicative of statistical 

significance (p < 0.05). 
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Table 2 

Means ± standard deviation (SD) of histidine revertant colonies (obtained from 

three independent experiments carried out in triplicate), and inhibition 

percentage (IP) of mutagenicity for two tester strains of Salmonella 

typhimurium, TA98 and TA100, after treatment with different doses of silybin 

(SB). 

Treatment                                Antimutagenicity 

                TA98                 TA100 

Mean ± SD IP (%) Mean ± SD    IP (%) 

Negative control 1  37 ± 11a   _  218 ± 33a      _ 

Positive control 2 509 ± 73b  0.0 2101 ± 128b     0.0 

C++SB 0.5 mg/plate 450 ± 92b 11.6 1397 ± 168c    33.5 

C++SB 1.0 mg/plate 385 ± 46b 24.4 1336 ± 111c    36.4 

C++SB 2.5 mg/plate 331 ± 50c 35.0 1062 ± 143c    49.4 

C++SB 5.0 mg/plate 317 ± 53c 37.7  991 ± 148c    52.8 

1 Negative control: 20 µL dimethylsulfoxide (DMSO) + sterile distilled water (1:1) 

2 Positive control (C+): 4-NQO (0.5 µg/plate) for TA98 and sodium azide (1.5 

µg/plate) for TA100. 

Different letters in the same column were considered indicative of statistical 

significance (p < 0.05). 
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Table 3 

Frequency and means ± standard deviation (SD) of micronucleated 

polychromatic erythrocytes (MNPCE) and means ± SD of polychromatic and 

normochromatic erythrocyte ratio (PCE/NCE) observed in bone marrow of mice 

treated with different doses of sylimarin (SM) and co-treated with 4 mg/kg 

mitomycin C (MMC), and the negative and positive controls. 

Treatment (mg/kg)       

 

  Time     

(hours) 

Antigenotoxicity3 (MN/2000 PCE) 
PCE/NCE 

Ratio   Individual data      Mean ± SD 

 Negative Control 1 24 5  4 2 4 6   4.20  1.48 a    1.14 0.13  a 

Positive Control       

(MMC) 2 

24 31 35 39 32 40   35.40  4.03 b    0.70  0.08 b 

48 14 12 9 13 7   11.00  2.91 c    0.51  0.05 c 

         Sylimarin         

 100 mg/Kg + MMC 24 21 29 19 23 25     23.4  3.84 d    0.86  0.11 d 

 200 mg/Kg + MMC 24 24 20 22 18 17     20.2  2.86 d    0.89  0.07 d 

 300 mg/Kg + MMC 24 23 26 26 20 28     24.6  3.13 d     0.94  0.10 d 

 100 mg/Kg + MMC 48 6 9 8 12 9     8.80  2.16 c     0.59  0.05 e 

 200 mg/Kg + MMC 48 8 10 8   6 9     8.20  1.48  c    0.65  0.09 e 

 300 mg/Kg + MMC 48 7 9 6 8 8     7.60  1.14  c    0.68  0.06 e 

1 Negative control: 20 µL dimethylsulfoxide (DMSO) + sterile distilled water (1:1) 

2 MMC: 4 mg/kg.  

All the results were compared with their respective control group and time. 

Different letters in the same column were considered indicative of statistical 

significance (p < 0.05). 
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Table 4 

Frequency and means ± standard deviation (SD) of micronucleated 

polychromatic erythrocytes (MNPCE) and means ± SD of polychromatic and 

normochromatic erythrocyte ratio (PCE/NCE) observed in bone marrow of mice 

treated with different doses of silybin (SB) and co-treated with mitomycin C 

(MMC), and the negative and positive controls. 

Treatment (mg/kg)       

 

  Time 

(hours) 

Antigenotoxicity3 (MN/2000 PCE) 
 PCE/NCE  

Ratio   Individual data      Mean ± SD 

 Negative Control 1 24 5 4 2 4 6    4.20  1.48  a    1.14  0.13 a 

Positive Control 2 

(MMC) 

24 31 35 39 32 40   35.40  4.03 b    0.70  0.08 b 

48 14 12 9 13 7   11.00  2.91 c    0.51  0.05 c 

           Silibinin         

 100 mg/Kg + MMC 24 24 25 20 23 23     23.0  1.87 d     0.82  0.07 d 

 200 mg/Kg + MMC 24 21 20 22 25 19     21.4  2.30 d     0.95  0.09 d 

 300 mg/Kg + MMC 24 17 20 20 18 21     19.2  1.64 d     0.98  0.14 d 

 100 mg/Kg + MMC 48 10 8 10 7 11     9.20  1.64 c     0.63  0.09 e 

 200 mg/Kg + MMC 48 6 7 9   8 8     7.60  1.14  c    0.74  0.12 e 

 300 mg/Kg + MMC 48 7 7 5 9 6     6.80  1.48  e    0.70  0.10 e 

1 Negative control: 20 µL dimethylsulfoxide (DMSO) + sterile distilled water (1:1) 

2 MMC: 4 mg/kg 

All the results were compared with their respective control group and time. 

Different letters in the same column were considered indicative of statistical 

significance (p < 0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Manuscrito a ser submetido à revista Plos One (ISSN-1932-6203) 



 
 

99 

Antigenotoxic activity of Silybum marianum [L.] Gaertn in human blood 

lymphocytes and its influence on gene expression response to DNA 

damage. 

 

Flávio Fernandes Veloso Borgesa*, Carolina Ribeiro e Silvaa, Wanessa Moreira 

Goesa, Fernanda Ribeiro Godoya, Fernanda Craveiro Francoa, Daniela de Melo 

e Silvaa, Clever Gomes Cardosoa, Aparecido Divino da Cruzb, Lee Chen-Chena,* 

 

 

 

a Laboratório de Radiobiologia e Mutagênese, Instituto de Ciências Biológicas, 

Universidade Federal de Goiás, Campus II, Goiânia, GO, Brazil 

b Núcleo de Pesquisas Replicon, Departamento de Biologia e Medicina, 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás), Goiânia, GO, Brazil 

 

 

 

 

 

* Corresponding author: Flavio Fernandes Veloso Borges 

Tel.: + 55 62 3521-1483; fax: + 55 62 3521-1190.  

E-mail address: flaviofvb1@hotmail.com 

 

 

 

 



 
 

100 

ABSTRACT  

 

Silymarin (SM), a standardized extract from milk thistle Silybum marianum (L.) 

is composed mainly of flavonolignans, and silybin (SB), also known as silibinin, 

is its principal active constituent. Known mainly as antioxidant and 

hepatoprotector, SM and SB were found to be clinically effective in the 

treatment of a variety of liver disorders characterised by degenerative necrosis 

and functional impairment, such as chronic inflammatory diseases, cirrhosis and 

toxic liver damage. Due to the wide biological activities presented by SM and 

SB, the present study aimed to evaluate their antigenotoxic activities using the 

alkaline comet assay, and to assess their effect on the gene expression pattern 

of some genes associated with the process of carcinogenesis and 

chemoprevention. The antigenotoxic effects of SM and SB were evaluated by 

the alkaline comet assay in human blood lymphocytes. Four concentrations of 

SM or SB (1.0, 2.5, 5.0 and 7.5 mg/mL) were used in combination with DNA 

damage-inducing agent methyl methanesulfonate (MMS, 88 µg/mL) for the 

evaluation of its genoprotective potential. To investigate the role of SM and SB 

in modulating gene expression, we conducted microarray analysis. SM and SB 

significantly reduced the genotoxicity of MMS, with a stronger antigenotoxic 

activity exerted by the extract complex (SM) than the one exerted by the 

isolated main active constituent (SB). Our expression array analysis of five 

genes related to DNA damage, carcinogenesis and/or chemoprevention 

mechanisms demonstrated an up-regulation of PTEN and BCL2, down-

regulation of BAX and ABL1 and no significant change in ETV6 expression 

levels.In conclusion, our results demonstrated that both SM and SB presented 

antigenotoxic actions, as well as modulated the expression levels of genes 

analysed under the experimental conditions of this study.  

 

 

 

Keywords: Sylimarin; silibinin; chemoprevention; comet assay; gene 

expression; 
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1.Introduction 

 

Plants have evolved over time to produce a bewildering diversity of 

secondary metabolites. Based on empirical observations and folklore, herbal-

derived products were the first and, for a long time, the majority of medicines 

available to mankind (Ganesan, 2008). According to the World Health 

Organization (WHO), 70-95% of the world’s population rely on traditional 

medicine for their primary health care, and most of these practices include the 

use of plant extracts or their active componentes (Robinson & Zhang, 2011). 

Silybum marianum (L.) Gaertn., also known as milk thistle, is a member 

of the family Asteraceae. Originally growing from southern Europe to Asia, but 

currently found worldwide, milk thistle has been widely used in traditional 

medicine for more than 2000 years (Svobodová et al., 2007). 

Silymarin (SM) is the standardized extract from the seeds and leaves of 

milk thistle. It contains approximately 70-80% silymarin flavonolignans 

(silymarin complex) and 20-30% fatty acids and other polyphenolic compounds. 

The mixture of flavonolignans consists mainly of silybin (SB), also known as 

silibinin, the major bioactive component of the extract, isomeric isosilybin, 

silychristin, and silydianin (Su et al., 2013). Currently, milk thistle extract is 

marketed worldwide as silymarin and silibinin under various trade names such 

as Siliphos, Silipide, and Legalon (Kaur and Agarwal, 2007). 

SM and SB are used mainly for the treatment of numerous liver 

disorders, characterised by degenerative necrosis and functional impairment, 

such as chronic inflammatory diseases, cirrhosis and toxic liver damage 

(Fraschini, 2002). In addition, a variety of biological and pharmacological 

activities, including antioxidant (Koksal et al., 2009), antidiabetic (Lirussi et al., 

2002), cardioprotective ( Rao and Viswanath 2007), anti-inflammatory, 

antifibrotic,  hypolipidemic, neuroprotective, and immunemodulatory effects are 

well documented (Radko and Cybulski, 2007). 

SM and SB are known to be safe and well tolerated. Their toxicity had 

been studied in mice, rats, rabbits, and dogs, and the results demonstrated that 

their acute, subacute, and chronic toxicities are very low. These compounds are 

also devoid of embryotoxic potential (Ramasamy and Agarwal, 2008). Although 

SM and SB have been extensively studied, both in vivo and in vitro, to assess 



 
 

102 

their pharmacological activities and toxicological safety, little is known about 

their potential protective effects on the genetic material, especially regarding the 

potent antioxidant activity of these compounds (Lirussi et al., 2002).  

The majority of human cancers result from exposure to environmental 

carcinogens, including both natural and manmade chemicals, radiation, and 

viruses. It has been estimated that more than two-thirds of human cancers 

could be prevented through appropriate lifestyle modification, and at least 35% 

of all cancers worldwide are caused by an incorrect diet (Patel et al; 2007).  

Chemoprevention refers to the use of agents to inhibit, reverse or retard 

tumorigenesis. In this view, numerous phytochemicals derived from plants have 

been reported to interfere with a specific stage of the carcinogenic process, and 

many mechanisms have been shown to account for the anticarcinogenic actions 

of dietary constituents (Surh, 2003). 

The comet assay is a relatively simple method for measuring DNA 

damage at the level of individual cells. Originally devised in the 1980s to 

measure DNA strand breaks (Singh et al, 1988), it was soon modified to detect 

a variety of other lesions, such as oxidised bases. Because of its simplicity, 

sensitivity and speed, it has been widely adopted as a biomarker assay in 

human studies, for example monitoring occupational exposure to mutagens, 

testing dietary supplementation with antioxidants, or checking levels of oxidative 

stress in relation to diverse diseases (Collins et al, 2014).  

Also, the molecular basis of the chemopreventive effects of SM and SB 

are poorly understood. Gene expression studies can yield important information 

on the mechanisms of how dietary supplements may protect DNA and influence 

carcinogenesis, and the gene expression profiles of SM and SB treated cells 

remain to be elucidated for the identification of targets and mechanisms behind 

their mediated protection against genotoxins (Veeriah et al, 2008). 

Therefore, due to the wide biological activities presented by SM and SB, 

as well as their widespread global-scale usage as herbal medicines, the present 

study aimed to evaluate their antigenotoxic activities using the alkaline comet 

assay, and to assess their effect on the gene expression pattern of some genes 

associated with the process of carcinogenesis and chemoprevention. 
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2.Material and methods  

 

2.1. Silymarin and silibinin 

 Silymarin is a standardized extract derived from the plant Silybum 

marianum (L.) Gaertn with a well known identification and quantitation of its 

main bioactive compounds.  It contains approximately 70–80% silymarin 

flavonolignans (silymarin complex) with small amounts of flavonoids and 

approximately 20–30% fatty acids and other polyphenolic compounds (Su et al., 

2013). The main components of silymarin have been separated and determined 

by methods including HPLC with UV, electrochemical or MS detection (Lee et 

al., 2007) and capillary zone electrophoresis (Kvasnička et al., 2003). 

The active constituents of silymarin consist of silibinin, isosilybinin, 

silydianin, and silychristin. Silibinin is the major and most active component in 

silymarin, at about 60–70% of the silymarin complex (Saller et al., 2001). 

Natural silibinin is a mixture of two diastereoisomers namely silybin A and 

silybin B and isosilybin A and isosilybin B; the latter two are regioisomers of 

silybin A and silybin B, respectively, from the silymarin mixture (Lee and 

Liu.,2003).  A number of other flavonolignans have also been found in the 

seeds, including dehydrosilybin, desoxysilycristin, desoxysilydianin, silandrin, 

silybinome, silyhermin, taxifolin and neosilyhermin (Lee et al., 2007). According 

to the United States Pharmacopoeia, the European Pharmacopoeia and the 

British Pharmacopoeia, the most commonly utilized silymarin and silibinin 

products are Legalon, Thisilyn, Siliphos, and Silipide. (Lee et al., 2007) 

 

2.2.  Assessment of DNA damage (Alkaline comet assay) 

 In this study the alkaline version of the comet assay was performed 

according to Singh et al. (1988) with a slight modification. The alkilating agent 

methyl methanesulfonate (MMS) (Sigma, St. Louis, MO) was used as the 

positive control in the comet and microarray assays. The MMS dose (88 µg/ml) 

used in the present study was selected based on its effectiveness in inducing 

chromosomal and DNA damage. Our work was approved by the Human and 

Animal Research Ethics Committee of the Universidade Federal de Goiás 

(CEPMHA/HC/UFG no. 016/2011). Peripheral blood was obtained from one 

young healthy (18 years) volunteer with no smoking or drinking history. Human 
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lymphocytes (whole blood) were treated with different doses of SM or SB (1.0; 

2.5; 5.0 and 7.5 mg/ml) simultaneously with 88 µg/ml of MMS and incubated for 

3 hs at 37°C and 5% CO2 in RPMI 1640 with 15 % (v/v) fetal calf serum. A 

positive (MMS) and a negative (DMSO) control groups were included. After 

treatment, slides previously coated with agarose with a normal melting point 

(1.5%) were prepared with 15 μl of blood, and 130 μl of agarose with a low 

melting point (0.5 %) were embedded in this suspension in a water bath at 37 

°C. Then, the slides were kept in cuvettes (protected from light) containing cold 

lysis solution (Triton X-100, DMSO, and Stock Lysis Solution) for 4 hours. 

Electrophoresis was carried out at 25 V, and the current was adjusted to 300 

mA. The slides were routinely exposed to this electrical current in the dark for 

30 min. After electrophoresis, the slides were placed in a staining tray, covered 

with a neutralizing buffer (0.4 M, Tris-HCl, pH 7.5), and kept in the dark for 5 

min. For analysis, the slides were stained with 20 μl of ethidium bromide 

solution (0.02mg/mL) and covered with a cover slip. We analyzed 50 nucleoids 

per slide, totaling 100 nucleoids per sample. The analysis was performed by a 

fluorescence microscopy system called Axioplan-Imaging® using the Isis 

software with an excitation filter of 510–560 nm and a barrier filter of 590 nm, 

with an increase of 200×. For genomic damage assessment, we used the 

TriTek Comet ScoreTM software, version 1.5. In this software analysis, the 

intensity of pixels are used to provide values corresponding to genomic damage 

estimates and are given as arbitrary units (AU). The nucleoids with completely 

fragmented heads were not taken into account in our analysis. From the 17 

parameters provided by the software, we selected the percentage of DNA in the 

tail (% DNA), namely tail DNA or tail intensity. This parameter has been 

proposed by several authors to be the most generally useful parameter since it 

uses a quantitative measure of damage (from 0 to 100%). Furthermore, this 

parameter is less variable across studies (Collins et al 2004 and 2014). 

 

2.2.1. Calculation of DNA damage reduction percentage 

For the antigenotoxicity assessment, the percentage reduction in MMS-

induced damage by SM and SB was calculated according to Waters et al., 

(1990) using the following formula: 
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where A corresponds to the DNA damage observed for the treatment 

with MMS (positive control), B is the group treated with SM or SB plus MMS, 

and C is the negative control. 

 

2.3. Gene expression (Quantitative Real-Time PCR Array) 

 

2.3.1 Cell  treatments  

 Peripheral blood was obtained from one Young (18 years) healthy 

volunteer with no smoking or drinking history. Human lymphocytes (whole 

blood) were treated with different doses of SM or SB (2.5; 5.0 and 7.5 mg/ml) 

simultaneously with 88 µg/ml of MMS and incubated for 3 hs at 37°C and 5% 

CO2 in RPMI 1640 with 15 % (v/v) fetal calf serum. A positive (MMS) and a 

negative (DMSO) control groups were included. After treatment, the groups 

were transferred to GeneJET™ Whole Blood RNA Purification Mini Kit (Thermo 

Scientific, Inc., USA) tubes for RNA extraction.  

 

2.3.2. RNA extraction and cDNA synthesis 

After treatment, the groups were transferred to GeneJET™ Whole Blood 

RNA Purification Mini Kit (Thermo Scientific, Inc., USA) tubes for RNA 

extraction, which was was performed according to the manufacturer's 

instructions. After isolation, the final RNA concentration was determined using a 

spectrophotometer NanoVuePlusTM (GE Healthcare, USA) and its purity and 

integrity were assessed by a 3 % agarose gel. To ensure the purity of the RNA, 

the absorbance ratios (A260/A230 and A260/A280) were evaluated. cDNA 

synthesis was performed on 1 μg of RNA in a 10-μL sample volume using RT2 

First Strand Kit®(PreAnalytix QIAGEN/BD Company, Germany) as 

recommended by the manufacturer. Amplified cDNAwas stored at −20 °C. 

 

2.3.3. Real-time PCR array design and test 

RT2 Profiler PCR Arrays in 96-well plates was customized and we 

selected primer assays for five genes (ETV6, PTEN, ABL1, BAX, and BCL2) 

and GAPDH as reference gene. Besides, the plates contained a genomic DNA 
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control as well as a reverse-transcription control and a positive PCR control. For 

gene nomenclature and other additional information refer to 

www.ncbi.nlm.nih.gov/gene. 

The quantitative polymerase chain reaction (qPCR) was developed using 

the RT2 SYBR Green Master Mix Kit® (PreAnalytix QIAGEN/BD Company, 

Germany) according to manufacturer's instructions. Array-based qPCR analysis 

was performed in a total volume of 28 μL including 1 μL of cDNA, 14 μL of RT2 

SYBR GreenMasterMix. Subsequentl y, 25-μL PCR components mix was 

added to each well of the RT2 Profiler PCR Array. Reactions were run on Bio-

Rad's IQ5 real-time thermal cycler using the cycling conditions (1 cycle at 95 °C 

for 10 min, 40 cycles of 15 s at 95 °C, and 1 min at 60 °C; melting curve:1 cycle 

of 1 min at 95 °C, 2 min at 65 °C, and 2 min at 65 °C for 95 °C). Results were 

obtained using iQ5® Optical System software version 2.1 and exported using 

Microsoft Excel (Microsoft Corporation, USA). For gene expression 

quantification, we used the comparative Ct method.  

The Ct values were exported at the PCR Array Data Analysis Web Portal 

(www.SABiosciences.com/pcrarraydataanalysis.php). First, gene expression 

levels for each sample were normalized to the expression level of the reference 

gene GAPDH. Ct data can be entered and the webbased software will 

automatically perform quantification using the ΔΔCt method and the fold change 

was calculated for each gene from all group samples. 

 

2.4.Statistical analysis 

For the comet assay, differences between groups were evaluated by 

one-way analysis of variance (ANOVA) and a significant difference among 

treatment groups was evaluated by Tukey test. The results were considered 

statistically significant at p< 0.05. All statistical analyses were made using 

GraphPad Prism 5.0. 

Regarding the gene expression assay, differences in gene expression 

were evaluated using the Student t test. In this statistical analysis the positive 

control group was compared with each one of the experimental groups using 

the mean Ct values obtained in 3 independent experiments. The fold-changes 

in gene expression were calculated using the ΔΔCt method and a fold change 
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threshold of 2.0 or greater and a p-value of 0.05 or less were established as 

cutoff criteria.  

 

3.Results 

 

3.1. Modulation of MMS-induced DNA damage by silymarin and silibinin  

The results for the assessment of the antigenotoxicity of SM and SB by 

the alkaline comet assay were shown in Table 1. The data demonstrates the 

level of DNA damage (% DNA in tail) of cells cotreated with SM or SB and MMS 

and the DNA damage reduction percentage of the treated doses compared with 

the positive control. 

 

Insert Table 1 

 
As shown in Table 1, the standardized extract (SM) was significantly 

effective in reducing the DNA damage for all tested doses of the compound plus 

MMS when compared to treatment with MMS alone (p < 0.05); while its major 

active constituent (SB) also demonstrated significant protection of DNA damage 

induced by the genotoxicant MMS, except for the lower dose (1,0 mg/ml) (p < 

0.05). The percentage of DNA in tail ranged from 47.46% to 38.04% and 

49.22% to 40.32% for SM and SB cotreated with MMS, respectively. When 

compared to the treatment with MMS alone (58.29% DNA in tail), the percent 

reduction in DNA damage ranged from 20,61% to 38,54% for SM and 17,26 to 

34,20% for SB. Surprinsingly, the results demonstrated a stronger antigenotoxic 

activity exerted by the extract complex (SM) than the one exerted by the 

isolated main active constituent (SB). 

 

3.2. Gene expression effects of silymarin and silibinin in MMS - stressed 

human lymphocytes.  

To investigate the role of SM and SB in modulating gene expression, we 

conducted microarray analysis. The expression levels of five genes related to 

DNA damage, carcinogenesis and/or chemoprevention mechanisms were 

evaluated: ETV6 and PTEN (tumor suppressors), cell death regulators BCL2 

and BAX (anti and pro apoptotic) and ABL1 (DNA damage response). 
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Results presented in Table 2 showed the fold change values obtained in 

our work. Genes that were either 2-fold up- or down-regulated compared to the 

positive control group were considered significantly altered (p<0.05).  

 

Insert Table 2 

 

The modulation of gene expression (fold change) in MMS – stressed 

human lymphocytes by sylimarin (SM) and silibinin ( SB)  is shown in table 2. In 

relation to tumor suppressor ETV6 gene, the expression patterns were only 

slightly altered for all SM or SB + MMS tested doses compared to MMS alone, 

with no statistical significance (p > 0.05). PTEN however, the other tumor 

suppressor gene investigated, presented a significant up-regulation at SM 

higher doses (5,0 and 7,5 mg/ml) and SB highest dose (7,5 mg/ml), with fold 

change values of 2.71, 3.07 and 2.33, respectively (p < 0.05).  

The expression of BCL2 gene increased significantly at all tested doses 

for both SM and SB, with expression values up to three times the positive 

control (p < 0.05). Nevertheless, the pro-apoptotic BAX gene expression was 

significantly down-regulated at the highest SM dose and all SB tested doses (p 

<0.05).  

Regarding ABL1, an apoptosis promoter and cell growth inhibitor gene, 

the expression values were gradually reduced in a dose-dependent manner for 

both SM and SB compared to positive control, with the highest tested dose (7,5 

mg /ml) significantly down-regulated (p < 0.05). 

 

4.Discussion 

 

The present study aimed to evaluate the antigenotoxic activities of 

silymarin (SM), the standardized extract from the seeds and leaves of S. 

marianum, and silibinin (SB), its main active constituent using the alkaline 

comet assay, and to assess their effect on the gene expression pattern of some 

genes associated with the process of carcinogenesis and chemoprevention. 

The comet assay was conducted to investigate the chemopreventive 

activity of SM and SB on DNA damage induced by MMS. In its basic form, the 

comet assay measures primary DNA lesions (single and double strand breaks, 



 
 

109 

crosslinks) and (in the alkaline version) alkali-labile sites, i.e. 

apurinic/apyrimidinic sites (AP-sites) or baseless sugars (Collins, 2009). Our 

results showed that both the complex and the main active constituent reduced 

DNA damage (% of DNA in tail). Interestingly, the present data demonstrated a 

stronger antigenotoxic activity exerted by the extract complex (SM) than the one 

exerted by the isolated main active constituent (SB). In accordance, other 

studies showed that using higher “purity’’ milk thistle extracts the antioxidant 

power decreases. This fact indicates that the SM extract probably contains 

‘‘impurities’’ with higher antioxidant power than the identified flavonolignans 

(Kvasnička et al., 2003). This shows that the complexity of plant extracts should 

not be overlooked, as the final response of a treatment using them is likely to be 

the result of synergistic, antagonistic, and other interactive effects among their 

biologically active components and cell machinery (Walle, 2004).  

 Additionally, since Gene expression studies using microarrays can yield 

important information on the mechanisms of how dietary components may 

influence carcinogenesis, we sought to evaluate the expression levels of five 

genes specifically related to mechanisms of chemoprevention and DNA 

damage response. 

Tumor suppressor ETV6 (ets variant gene 6) encodes a transcription 

factor, functions as a transcriptional regulator binding DNA specific sequence 

(Wang et al., 1998) and is generally present in hematopoietic malignancies. 

Rompaey et al. (2000) found that overexpression of the ETV6 gene slowed 

proliferation of several cell types by cycle arrest induction in the G1 phase and 

also inhibited RAS mediated cell transformation. ETV6 expression induction in 

NIH3T3 cells led to an apoptosis increase, possibly through direct 

transcriptional repression of the Bcl - XL promoter (Bohlander, 2005). In our 

work, the ETV6 expression patterns were not significantly altered in any tested 

dose compared to positive control. 

The PTEN (Phosphatase and tensin homolog) gene is a tumor 

suppressor commonly deleted or inactivated in many cancers including 

prostate, breast, brain, and hematologic malignancies (Zhang et al., 2012). 

PTEN is involved in cell migration and proliferation inhibition and participates in 

cell growth modulation and apoptosis. This gene is a negative regulator of 

several pathways that influence apoptosis, and loss of its function stimulates 
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growth and cell survival (Song et al., 2012). Our data demonstrated a significant 

up-regulation of PTEN at SM and SB higher doses. 

The so-called Bcl-2 family includes pro-apoptotic and anti-apoptotic 

proteins. BCL2 (B-cell lymphoma protein 2) expression is associated with 

programmed cell death inhibition in many cell types, and this anti apoptotic 

function seems to be modulated by its ability to heterodimerize with other family 

members, especially BAX (BCL-2 associated X protein). BCL2 prevents the 

oligomerization of BAX that would otherwise lead to the release of several 

mitochondrial apoptogenic molecules. (Youle & Strasser, 2008). Our results 

evaluating the expression of those apoptosis regulators showed a significantly 

increased expression of BCL2 at all tested doses for both SM and SB. On the 

other hand, the BAX gene expression was significantly down-regulated at the 

highest SM dose and all SB tested doses. 

The ABL1 gene is a proto-oncogene that encodes a protein tyrosine 

kinase involved in a variety of cellular processes, including cell division, 

adhesion, differentiation, and stress response. This protein activity is negatively 

regulated by its SH3 domain, whereby deletion of the region encoding this 

domain results in an oncogene. This gene has been found fused to a variety of 

translocation partner genes in various leukemias, and nuclear Abl proteins 

modulates cellular response induced by DNA damage, participating in cell 

growth inhibition and apoptosis promotion (Panjarian et al., 2013). The 

expression values of ABL1 in our work were gradually reduced in a dose-

dependent manner for both SM and SB, with the highest tested dose 

significantly down-regulated. 

A large number of antioxidants inhibit the formation of genotoxic activity 

because the processes that lead to oxygen free radical formation and lipid 

peroxidation are the most important factors in the induction of mutagenesis and 

carcinogenesis (Svobodová et al., 2007).  

SM and SB protective effects may be explained primarily by their ability 

to eliminate/alleviate the generation of free radicals and reactive oxygen 

species (ROS). This protective activity of SM and SB against various ROS and 

ROS generating compounds has been shown both in vitro (Chlopčíková et al., 

2004) and in vivo (Pietrangelo et al., 1995). Also, SM application extensively 

reduced GSH depletion, ROS production and, consequently, decreased UVA-
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induced DNA single-strand breaks and caspase-3 activity, as well as lipid 

peroxidation in irradiated cells (Svobodová et al., 2007). Another explanation for 

the antioxidant action of SM and SB is their potential to enhance the activity of 

endogenous antioxidant enzymes, including glutathione (GSH) peroxidase 

(Zhao et al., 2000). 

Treatment with SB also resulted in a remarkable decrease in UVB-

caused thymine dimer positive cells in mouse skin (Dhanalakshmi et al., 2004). 

The decrease in DNA damage kinetics caused by SB suggests the possible 

involvement of the DNA repair system in the antigenotoxicity and 

chemopreventive efficacy of this compound. Nevertheless, more studies are 

needed to investigate the effect of SB on DNA repair mechanisms such as 

nucleotide excision repair, base excision repair, and mismatch repair, which 

operate in the presence of induced base damage (Friedberg, 2001). 

Also, SM modulates imbalance between cell survival and apoptosis 

through interference with the expressions of cell cycle regulators and proteins 

involved in apoptosis (Agarwal et al., 2006). According to Ramasamy and 

Agarwal (2008), the protective effects of SM and SB studied in various tissues 

suggest a clinical application in cancer patients as an adjunct to established 

treatments, aiming to prevent or reduce chemotherapy and/or radiotherapy 

induced toxicity. SM exerts its anticancer effects by multiple molecular 

mechanisms that could block all stages of carcinogenesis, namely initiation, 

promotion, and progression. In particular, anti-invasive and anti-metastatic 

effects of SM authenticate its possible usefulness as preventive and therapeutic 

agent in the treatment of more advanced and aggressive forms of cancer 

(Ramasamy and Agarwal, 2008). 

However, even though many studies have been carried out to elucidate 

the radical-scavenging properties of these compounds, the whole picture 

remains partially obscure due to the rather complex antioxidant action of 

flavonoids, including indirect effects such as metal ion chelation, stimulation of 

endogenous antioxidant enzymes, and lipophilicity connected with their various 

distributions in the cell compartments (Trouillas et al., 2008).  

In conclusion, the results presented herein demonstrate that SM and SB 

significantly attenuated DNA damage induced by the genotoxicant MMS using 

the alkaline comet assay, with SM achieving higher antigenotoxic levels than 
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SM at the same doses. Our microarray analysis of five genes related to DNA 

damage, carcinogenesis and/or chemoprevention mechanisms demonstrated 

an up-regulation of PTEN and BCL2, down-regulation of BAX and ABL1 and no 

significant change in ETV6 expression levels.  

Future studies are needed to further decipher the involvement of the 

molecular and biological events in DNA damage mitigation and repair by SM 

and SB in their overall protective efficacy, as well as their role in gene 

expression modulation. 
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8. Tables 

Table 1 

Antigenotoxic activity of Silymarin (SM) and silybinin (SB) in human 

lymphocytes exposed to MMS using the comet assay.  

                                                         SM                                                          SB 

                                 DNA in tail (%)       Reduction                DNA in tail (%)       Reduction                    

   Treatment               Mean ± SD              (%)                        Mean ± SD                (%)     

Negative Control 1    5.76 ± 1.4 a                                      ---          5.76 ± 1.4a       --- 

Positive Control 2   58.29 ± 9.56b         ---         58.29 ± 9.56b       --- 

  1.0 mg/ml + C+   47.46 ± 4.81c       20.61         49.22 ± 7.94b     17.26 

  2.5 mg/ml + C+   41.89 ± 6.30c       31.22         42.13 ± 5.35c     30.76 

  5.0 mg/ml + C+   35.97 ± 6.07c       42.49         43.35 ± 6.26c     28.44 

  7.5 mg/ml + C+   38.04 ± 5.14c       38.54         40.32 ± 5.08c     34.20  

1 Negative control: 100 µL dimethylsulfoxide (DMSO) + sterile distilled water 

(1:1). 

2 Positive control (C+): methyl methanesulfonate (MMS) (88 µg/ml)  

Means ± standard deviation (SD). Different letters in the same column were 

considered indicative of statistical significance (p < 0.05). 
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Table 2 

Gene expression profiling in MMS – stressed human lymphocytes cotreated 

with sylimarin (SM) or silibinin (SB). 

 

   Treatment                      

                         Genes (fold change values) 

     ETV6          PTEN            BCL2            BAX           ABL1 

Positive Control 1         -           -           -             -     - 

Negative Control 2      0.66    1.04    2.91   0.23  0.35 

Sylimarin (SM)        

 2,5 mg/ml + C+      1.27    1.16    2.19   0.61  0.91 

 5,0 mg/ml + C+      1.42    2.71    2.99   0.52  0.76 

 7,5 mg/ml + C+      0.73    3.07    2.62   0.43  0.33 

Silibinin (SB)        

 2,5 mg/ml + C+      1.22    1.28    2.17   0.36  0.61 

 5,0 mg/ml + C+      0.90    1.87      2.51   0.42  0.56 

 7,5 mg/ml + C+      0.81    2.33    3.03   0.45  0.49 

1 Positive control (C+): methyl methanesulfonate (MMS) (88 µg/ml)  

2 Negative control: 100 µL dimethylsulfoxide (DMSO) + sterile distilled water 

(1:1). 

Values greater than one indicated an upregulation and values less than one 

indicated a downregulation in the test sample compared to the positive control 

group. Values in bold are statistically significant (p < 0.05). 
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6 - CONCLUSÃO GERAL 

Considerando os objetivos propostos e de acordo com os resultados 

obtidos neste trabalho, pôde-se concluir que o extrato padronizado obtido das 

sementes e folhas de Silybum marianum silimarina (SM), e seu principal 

composto ativo silibinina (SB), nas condições experimentais realizadas: 

 

 Apresentaram atividade antimutagênica pelo teste de Ames, reduzindo o 

número de mutações do tipo substituição de pares de bases na cepa TA 

100. No entanto, em relação à cepa TA 98 detectora de mutações 

causadoras de mudanças no quadro de leitura, apenas a SB apresentou 

redução significativa no número de revertentes.  

 

 Apresentaram ação anticitotóxica e antigenotóxica pelo Teste do 

Micronúcleo, reduzindo a toxicidade na medula óssea (aumento na 

razão EPC/ENC) e a incidência de micronúcleos induzidos pela MMC. 

 

 Apresentaram atividade antigenotóxica protegendo os danos ao DNA 

induzidos pelo MMS no ensaio do Cometa.   

 

 Apresentaram mudanças nos níveis de expressão de genes associados 

a mecanismos de quimioprevenção, carcinogênese e danos ao DNA, 

promovendo um aumento significativo na expressão dos genes PTEN e 

BCL2 e redução nos níveis de expressão dos genes BAX e ABL1.  

 

Atualmente, vários estudos têm relatado que a dieta é um fator crucial 

em termos de indução de cânceres ou de sua prevenção. Já se sabe que 

alguns compostos na dieta, como flavonóides, carotenóides e outros, podem 

desempenhar papel chave na modulação ou prevenção da carcinogênese. 

Neste contexto, é de grande importância avaliar o papel de extratos de plantas 

e compostos fitoquímicos isolados em relação à sua atividade antigenotóxica. 

Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram que a SM e a SB, se 

incluídas na dieta, podem atuar como eficazes suplementos antigenotóxicos na 

prevenção de danos ao material genético e quimioprevenção.   
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7 – ANEXOS 

7.1 - Gráficos dos resultados obtidos no teste de Ames 

 
  

 

Figure 15 – Inhibition percentage of MMC induced mutagenicity in relation to 

the SM dose.  

 

 

 

Figure 16 – Inhibition percentage of MMC induced mutagenicity in relation to 

the SB dose.  
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7.2 - Gráficos dos resultados obtidos no teste do micronúcleo 

 

 

 

Figure 17 - MNPCE Frequencies after simultaneous treatment with SM and 

MMC (4 mg / Kg). 
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Figure 18 - MNPCE Frequencies after simultaneous treatment with SB and 

MMC (4 mg / Kg). 
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7.3 - Gráfico dos resultados obtidos no teste do Cometa 

 

 

 

Figure 19 – Percentage reduction in DNA damage by silymarin (SM) and 

silybinin (SB) in human lymphocytes exposed to MMS (C+, 88 µg/ml)  
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7.4 - Gráficos dos resultados obtidos no ensaio de PCR Array 

 

Figure 20 – Gene expression profiling (Fold change values) in MMS - stressed 

human lymphocytes cotreated with sylimarin (SM) or silibinin (SB). Control 

group (C+): methyl methanesulfonate (MMS) (88 µg/ml); Group 1: Negative 

control (100 µL dimethylsulfoxide (DMSO) + sterile distilled water (1:1)); Group 

2:  SM 2.5 mg/ml + C+ ; Group 3: SM 5.0 mg/ml + C+ ; Group 4: SM 7.5 mg/ml + 

C+ ; Group 5:  SB 2.5 mg/ml + C+ ; Group 6: SB 5.0 mg/ml + C+ ; Group 7: SB 

7.5 mg/ml + C+. 


