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RESUMO
O nível de toxicidade de uma substância pode ser determinado pelo aumento ou decréscimo do índice
miótico, caracterizado pelo número de células em divisão no ciclo celular em um organismo teste, como
também pela incidência de mutações cromossômicas, como quebras cromotídicas, perdas de
cromossomos inteiros ou a formação de micronúcleos. O estudo da genotoxicidade em espécies vegetais é
uma alternativa viável no levantamento do potencial mutagênico de diversas substâncias e, também, no
controle ambiental da água, solo e o ar, dentre os bio ensaios mais utilizados, o sistema Allium cepa,
desenvolvido por Levan em 1938, merece papel de destaque pela sua simplicidade metodológica, baixo
custo operacional e eficácia comprovada por diversos órgãos internacionais. O presente trabalho realizou
o levantamento dos principais artigos publicados entre os anos 2000 e 2018 nas bases de dados SciELO e
PubMed, comparando as metodologias utilizadas e resultados alcançados. Não houve um padrão entre a
forma do teste utilizada, original ou modificada, nem no tempo de contato dos bulbos com a substância
teste, no tipo de fixador e corante empregado ou número de amostras analisadas. O único procedimento
que foi observado em todos os trabalhos foi o esmagamento da amostra para a análise no microscópio.
Palavras-chave: Allium cepa, bioindicador, melhores práticas, genotocicidade.
INTRODUÇÃO
Com a crescente evolução na descoberta de novos fármacos, juntamente com a automedicação e o uso de
plantas medicinais pela população mundial nos cuidados primários à saúde, é necessário que sejam
realizados testes de detecção de genotoxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade, além de fornecer
informações importantes para avaliar os mecanismos de ação de agentes clastogênicos e/ou aneugênicos
destes compostos, pois muitos deles não foram suficientemente estudados por seus potenciais efeitos
tóxicos no nível celular (1, 2, 3).
Os estudos citogenéticos em espécies vegetais é uma alternativa viável no levantamento destas
informações, pois indicam possíveis alterações cromossômicas nas plantas devido à presença de agentes
mutagênicos em sua composição ou decorrentes do seu metabolismo (1). Do ponto de vista citológico,
alterações cromossômicas, estruturais ou numéricas, bloqueio do ciclo celular e interrupções metafásicas,
são formas pelas quais os agentes mutagênicos podem ser detectados (4).
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Em 1991 os biosensaios de alteração cromossômica de Allium cepa, o ensaio Tradescantia micronucleus
e o ensaio de mutação Tradescantia stamen foram validados pelo Programa Internacional de Química e
Segurança Social (IPCS) sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) como eficientes para a triagem química e especialmente
para o monitoramento da genotoxicidade de poluentes ambientais (5,6).
Dentre estes três métodos de bioensaio, o ensaio de alteração cromossômica ou sistema teste Allium cepa
é o mais utilizado nos laboratórios de pesquisa, isso se deve pelo fato da cebola ser de fácil manuseio e
armazenamento e também devido a conivência das células da ponta raiz para testes macroscópicos, como
crescimento e EC50, bem como para parâmetros microscópicos, como quebras cromatídicas, pontes
anafásicas, formação de micronúcleo, ou mesmo a destruição total do cromossomo, ou outras de
alterações no processo de divisão celular (6,7,8).
O teste de Allium cepa foi desenvolvido por Levan (1938), este teste avalia basicamente os efeitos de
produtos químicos nos cromossomos de plantas, através da análise das células das pontas das raízes, que
permanecem por um determinado período em contato direto com a substância a ser testada. Em 1985
foram realizadas as primeiras adaptações do teste proposto por Levan, para o monitoramento ambiental e
efeitos de misturas complexas nos seres vivos (6,9).
Acredita-se que mais de 60% da terapêutica farmacológica do câncer e de doenças infecciosas, são de
moléculas oriundas de fontes naturais e que, o desenvolvimento e estudos de seus princípios ativos
contribuem para garantia da segurança e eficácia destas drogas (10,11,12). Para determinar o risco genético
de determinado composto, a avaliação da toxicidade gênica idade se torna muito importante não só para
seres humanos, mas também para microssistemas de determinados locais (13). Desta maneira, a detecção e
o entendimento das propriedades desses agentes permitem avaliar os efeitos hereditários deletérios, ou
mesmo letais, para os organismos (12,14).
Este trabalho tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico, demonstrando quais metodologias
utilizadas pelos autores no teste de genotoxicidade com Allium cepa, de modo que os estudantes de
graduação possam encontrar neste material as melhores práticas adotadas e possam ser mais assertivos em
suas pesquisas.
Para a realização desta pesquisa, foram realizadas buscas em artigos científicos, dissertações e teses
relacionados à temática de interesse, publicados em revistas indexadas nas bases de dados do PubMed e
do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e com a utilização do espaço temporal de 2000 a 2018.
Foram utilizados os termos “Allium cepa”, bioindicador e genotoxicidade como estratégia de delimitação
dos parâmetros de busca. Após a coleta dos artigos, o material foi analisado e as metodologias compiladas
e discutidas.
DISCUSSÃO
Os principais artigos encontrados durante a busca nas bases de dados foram compilados na tabela 1.
Apesar da busca ser iniciada em 2000, o artigo mais antigo encontrado foi de Bagatini et al. (2007) que
estudou a genotoxicidade de infusões de plantas medicinais utilizando Allium cepa como bioindicador.
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Apesar do espaço temporal de busca iniciar no ano 2000, a consulta aos artigos originais de Levan (1938)
e Fiskesjö (1988) foram considerados importantes, uma que o primeiro introduz o teste de A. ceppa no
meio acadêmico e o segundo cria a primeira modificação do teste.
Todos os artigos selecionados demonstram o fato de que o sistema teste de A. cepa, é um ensaio de
grande importância na avaliação da genotoxicidade, tanto de extratos e infusões de plantas medicinais
como de diversos compostos químicos, inclusive na determinação da qualidade da água de rios e lagos.
De acordo com Fiskesjö (1988), parâmetros diferentes podem ser relevantes para diferentes tipos de
tratamentos. No entanto, certos efeitos são de interesse comum e devem ser pontuados em todas as
triagens de rotina. Assim, os efeitos c-mitóticos podem, em certos casos, revelar riscos de geração de
aneuploidia. Por exemplo, se o tratamento com colquicina for usado, não será possível estudar se um
determinado tratamento pelos efeitos c-mitóticos nas células. Portanto, tratamento com colquicina
adicional deve ser utilizado apenas para o estudo específico de quebras de cromossomos e de cromátides.
De acordo com Levan (1938) na forma original do teste de A. cepa, o crescimento da raiz é iniciado em
água pura. Quando as raízes alcançaram o comprimento de 1-2 cm, os tratamentos são realizados em
determinados intervalos de tempo, por exemplo, 4 ou 24 horas. Para um estudo detalhado de
configurações cromossômicas, como a quebra de cromossomo ou cromátide, um tratamento adicional por
1 ou 2horas com colchicina a 0,1% pode ser realizado antes da preparação das lâminas para estudos
microscópicos.
Fiskesjö (1985) comenta que na forma modificada do teste de A.cepa as cebolas são colocadas
diretamente nos líquidos de teste sem a germinação anterior das pontas das raízes. As substâncias teste
devem ser trocadas regularmente todos os dias, e se houver escassez da substância teste, apenas as
quantidades evaporadas podem ser substituídas.
Tabela 1 - Comparação das diferentes metodologias do teste de genotoxicidade com A. cepa
Ano

2007
2008
2008
2009
2011
2012
2013

Autor

Bagatini et al.
(1)
Fachineto et al.
(17)
Pinho et al. (18)
Grippa (19)
Poletto et al.
(20)
Silva e Bohm
(21)
Siva et al. (6)

Tempo de
contato
24 h

Forma do teste

24 h

Original

48 h
72 h

Original
Original

96 h

Modificado

120 h

Modificado

ni

Original

Original

Metodologia
Fixador
Orceína acética
2%
Orceína acética
2%
ni
Reativo de
Schiff
Kit Panótipo
Rápido LB
Orceína aceto
clorídrica
Carnoy/
Orceína acética

Esmagamento

Aumento ótico

Sim

40X

Sim

40X

Sim
Sim

1000X
ni

Sim

400X

Sim

400 X

Sim

400 X
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2014

Braga e Lopes
(22)

72 h

Modificado

2018

Pandir (23)

72 h

Modificado

2%
Carnoy/
Reativo de
Schiff
Carnoy/acetoca
rmina

Sim

ni

Sim

40X

ni: Não informado
Fonte: Baseado em Lessa et al. (2007)
O teste original foi aplicado por Bagatini et al. (2007), Fachinetto et al. (2007), Pinho et al. (2008),
Grippa (2009) e Silva et al. (2013), onde ocorreu a retirada das raízes dos bulbos das cebolas com auxílio
de uma lâmina e posterior re-enraizamento em água destilada, para então os bulbos serem colocados nas
soluções teste.
O tempo em que os bulbos ficam em contato com a substância teste varia de acordo com o experimento,
Bagatini et al. (2007), Fachinetto et al. (2007) deixaram os bulbos em contato com a substância teste por
24 horas, enquanto Pinho et al. (2008) deixou em contato por 48 horas, Braga e Lopes (2014), Silva e
Bohm (2012) 120 horas, Grippa (2009), Pandir (2018) e Braga e Lopes (2014), já Poletto et al. (2011)
utilizou o comprimento das raízes como parâmetro de contato e não o tempo.
Após o tempo de contato, retirada da parte apical das raízes com auxílio de uma lâmina, fixação e coração
com diferentes substâncias, como a orceína acética a 2% (Fachinetto et al. (2007), o reagente de Feulgen
(Bagatini et al., 2007), Carnoy (Grippa, 2009), Kit Panótipo Rápido LB (Poletto et al., 2011), Carnoy,
reagente de Feulgen e Reativo de Schiff (Braga e Lopes, 2014). Vale a pena ressaltar que independente do
fixador e do corante utilizado, todos os trabalhos apresentaram resultados satisfatórios no teste de
genotoxicidade.
Durante o levantamento bibliográfico que não houve uma padronização no tamanho ideal das amostras de
bulbos e das suas raízes nas análises ??com o teste de A. cepa. Barbério et al. (2011) ao revisar 44 artigos
científicos publicados nas últimas três décadas, os autores utilizaram em média seis bulbos, e de uma a
vinte raízes, contando com uma média de 1700 células para investigação do micronúcleo e 490 células
para análise de aberrações cromossômicas. Pinho et al. (2008) analisou 8000 células, Fachinetto et al.
(2007) 6000, Pandir (2018) 5000 células, Silva et al. (2013) 2000, Braga e Lopes (2014) 1500 células,
Grippa (2009) e Poletto et al. (2011) 1000 células, Silva e Bohm (2012) não informaram na metodologia
o número de células analisadas.
Foi observado que após a fixação, uma etapa importante do procedimento é o esmagamento das amostras,
onde todos os autores citam esta etapa, para a observação das amostras em microscópio ótico,
normalmente foi utilizado o aumento de 40X, 400X e 1000X de aumento.
O sistema A. cepa pode ser considerado um bioindicador ideal, possuindo confiabilidade comprovada por
órgãos internacionais e também sensibilidade e exatidão. Contando ainda com metodologia simples, de
baixo custo e de fácil execução, características essa que a tornam o principal instrumento utilizado pela
comunidade científica num primeiro screening da citogenotoxicidade de infusões. Tanto o método
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original quanto o modificado apresentaram resultados satisfatórios, o número de células analisadas, tipo
de fixador e corante e o tempo de contato com a substância teste variaram de autor para autor, porém o
esmagamento da amostra para a análise microscópica ocorreu em todos os casos.
CONCLUSÃO
O sistema Allium cepa mostra-se claramente como uma metodologia eficaz, por ser sensível as possíveis
variações da determinação de toxicidade através das observações das células de suas raízes no que diz
respeito aos efeitos genotóxicos, mutagênicos e citotóxicos. Apesar de ser um teste simples, alguns
cuidados são necessários para a que o resultado do trabalho seja efetivo. Princípios básicos manipulação
das amostras para não ocorrer contaminação cruzada, número suficiente de amostras para poder ser feita a
análise estatística do resultado e a para a etapa de análise no microscópio, realizar à técnica de
esmagamento, sendo este o procedimento encontrado em todos os artigos pesquisados.
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