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As folhas de Morus nigra L., Moraceae, são utilizadas pela população para tratar diversas 

afecções devido à presença de compostos fenólicos com capacidade antioxidante e anti-

inflamatória.1,2 Nosso grupo de pesquisa identificou o ácido siríngico como composto fenólico 

majoritário desta planta,3 o qual possui propriedades antioxidantes e hepatoprotetor.4 Portanto, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar a citotoxicidade e o potencial antioxidante do extrato 

aquoso por infusão de folhas de M. nigra (MN) e do ácido siríngico (AS) contra o dano 

oxidativo induzido pelo peróxido de hidrogênio (H2O2) em fibroblastos L929. Para estimar a 

citotoxicidade, as células foram submetidas a diferentes concentrações de MN (3-1000 µg/ml) ou 

AS (1-500 µg/ml) por 1 h e após utilizou-se o teste de viabilidade celular pelo método de 

redução do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio). Em outro 

experimento, as células foram tratadas com MN (3-30 μg/ml) e AS (1-250 μg/ml) e após 1 h 

ambos foram removidos, sendo as células submetidas ao dano oxidativo com 700 µM de H2O2 

durante 26 h. Posteriormente, a viabilidade das células foi determinada pelo método de MTT e 

LDH (lactato desidrogenase). Os resultados obtidos em triplicata de três experimentos 

independentes foram avaliados estatisticamente por ANOVA de uma via, seguido do teste de 

Tukey e considerados significativos p < 0,05. Observou-se que a concentração de 1000 µg/ml de 

MN diminuiu significativamente a viabilidade celular (p < 0,001), enquanto que o AS não 

apresentou este efeito (p > 0,05). Na sequência, ao expor-se as células ao H2O2, pode-se verificar 

que houve redução significativa da viabilidade celular e aumento da liberação de LDH (p < 

0,05), contudo as concentrações de MN (3-30 μg/ml) aumentaram a viabilidade celular e 

diminuíram os níveis de LDH (p < 0,001). Entretanto, o AS somente aumentou a viabilidade 

celular nas doses de 60, 125 e 250 µg/ml e estas doses juntamente com a de 30 µg/ml 

diminuíram os níveis de LDH (p < 0,05). Estes resultados em conjunto indicam que o MN pode 

ser citotóxico a fibroblastos L929 em uma dose elevada, porém, em doses baixas é capaz de 

proteger as células da morte induzida pelo H2O2, assim como seu composto fenólico majoritário, 

o AS. Este estudo evidenciou que o extrato aquoso de folhas de Morus nigra e o ácido siríngico 

exerceram baixa ou nenhuma toxicidade, respectivamente, assim como exercem efeito protetor 

às células L929 contra o H2O2 demonstrando potencial efeito antioxidante contra espécies 

reativas ao oxigênio.  
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