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RESUMO

 

 

A espécie medicinal e arbórea Luehea divaricata é conhecida como açoita-cavalo
 e muito utilizada na medicina popular, sendo usada como madeira e indicada
 para recuperação de áreas degradadas. Este estudo objetivou avaliar o efeito
 antiproliferativo das infusões de duas populações desta espécie sobre o ciclo
 celular de Allium cepa. Células das pontas de raízes de Allium cepa foram usadas
 como sistema teste in vivo para monitorar a atividade antiproliferativa e possível
 ocorrência de genotoxicidade (presença de cromossomos com alterações
 estruturais) dessa planta medicinal. Folhas de duas populações de Luehea
 divaricata, constituídas cada uma de um indíviduo, foram coletadas durante o
 estádio vegetativo. A População I foi coletada em São José do Inhandijú, região
 de capoeira (29"29'29.49"S e 54"55'13.67"O), e a População II na localidade do
 Passo do Leão, nas encostas de um rio (29"32'18.65"S e 55"01'16.85"O) e então
 as folhas foram usadas para preparar infusões em duas concentrações (6 g/L e
 30 g/L), sendo utilizada água destilada como controle negativo e glifosato 3%
 como controle positivo. Para este estudo foram utilizados 6 grupos de 4 bulbos,
 sendo um grupo de bulbos para cada tratamento. As lâminas foram preparadas
 através da técnica de esmagamento, sendo observadas 4000 células para cada
 grupo de bulbos. O índice mitótico (IM) foi calculado e então, realizada a análise
 estatística através do teste Qui-quadrado (X2). O IM para os extratos das folhas
 na concentração de 6 g/L da população I foi de 2%, para os extratos na
 concentração de 30 g/L foi de 0,22%. Os extratos das folhas da população II na
 concentração de 6 g/L apresentaram IM=2,2% e na concentração de 30 g/L
 IM=0,32%, sendo que para o controle negativo o IM foi 5,35% e para o controle
 positivo IM=3,02%. Os resultados mostraram que as infusões de L. divaricata nas
 duas populações causaram redução do IM em relação ao controle, e nas
 concentrações analisadas não foram observados cromossomos com alterações
 estruturais em nenhum dos tratamentos, comparando-se com o controle positivo
 para as duas populações. Os valores de IM não diferiram entre as duas
 populações, no entanto, o efeito antiproliferativo dos extratos das folhas
 aumentou conforme o aumento da concentração das infusões. As populações
 estudadas, constituídas de um indivíduo cada uma, não mostraram variabilidade
 genética entre si no que se refere ao efeito antiproliferativo e da genotoxicidade
 dos extratos em ambas concentrações das infusões das folhas da espécie em
 estudo.
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