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Introdução:

Morinda citrifolia que pertence à família Rubiaceae, é uma planta originária das ilhas do Pacífico, Sudeste Asiático e
outras áreas tropicais e subtropicais, utilizada pelos polinésios na medicina popular a mais de 2000 anos, a mesma sendo conhecida
popularmente como o noni. Os frutos são a parte da planta de mais ampla utilização, tendo várias aplicações, entre elas
antibactericida, analgésica, anticongestiva, antioxidante, anti-inflamatória e imuno estimulante, também pode ser atribuída ao fruto à
ação anticancerígena. Independente da literatura científica sobre Morinda citrifolia ser extensa, especialmente em relação aos possíveis
efeitos farmacológicos e usos terapêuticos, a quantidade de publicações que avaliaram sua segurança é bem limitada.

Objetivos:

avaliar as atividades genotóxicas/antigenotóxicas e mutagênicas do extrato etanólico dos frutos de Morinda citrifolia

(noni) in vivo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os animais foram divididos em 5 grupos constituídos de 8-6 camundongos por
grupo: controle negativo solução salina (NaCl 0,9%), controle positivo (50 mg/kg
de ciclofosfamida, i.p.) e 3 doses de extrato de noni (500 mg/kg; 1000 mg/kg e
2000 mg/kg) por 3 dias consecutivos. Para a avaliação genotóxica/antigenotóxica
utilizou-se o teste cometa na versão alcalina em tecidos sanguíneo, cerebral,
renal e hepático.

Resultados

Conclusões: o extrato etanólico dos frutos de Morinda citrifolia induziu danos ao DNA em tecidos cerebral e
hepático . Contudo, apresentou efeito antigenotóxico em sangue periférico após 72h de tratamento
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