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RESUMO 

 

O câncer corresponde a um conjunto de mais de cem doenças que possuem em 
comum o crescimento autônomo de células que adquirem a capacidade de invadir 
tecidos e órgãos, podendo entrar na circulação e espalhar-se para outras regiões do 
corpo originando as metástases. Cerca de 60% dos fármacos utilizados na prática 
clínica para o tratamento do câncer foram obtidos a partir de produtos naturais. Nesse 
contexto, o presente estudo investigou a composição química, atividade antioxidante, 
citotoxicidade, toxicidade e atividade antitumoral in vivo de extratos e frações obtidos 
das folhas de Annona vepretorum. Inicialmente, o material vegetal foi submetido à 
maceração exaustiva com hexano, obtendo-se o extrato hexânico bruto (Av-Hex1) e 
com metanol, obtendo-se o extrato metanólico bruto (Av-MeOH), o qual foi 
particionado com solventes em ordem crescente de polaridade, resultando nas 
frações hexânica (Av-Hex2), clorofórmica (Av-CHCl3), acetato de etila (Av-AcOEt) e 
aquosa (Av-AQ). Um precipitado foi obtido por da filtração da fração acetato de etila 
(ppt/AcOEt). O perfil químico das amostras foi analisado por cromatografia em 
camada delgada (CCD) e cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector 
de arranjo de diodos (CLAE-DAD). A avaliação da atividade antioxidante foi realizada 
pelo método do DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil). Para o estudo da citotoxicidade 
utilizou-se o ensaio do MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio), 
do MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-fenil carboximetil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio) 
e o ensaio de hemólise em eritrócitos de camundongos Swiss. Buscando-se elucidar 
o provável mecanismo de ação citotóxica de Av-MeOH, observou-se a morfologia das 
células do sarcoma 180 e o perfil de fragmentação do DNA após tratamento com o 
extrato. A toxicidade aguda após a administração de 2 g/kg por via oral em 
camundongos também foi avaliada. O estudo da atividade antitumoral in vivo foi 
realizado em camundongos com tumor sólido do sarcoma 180 e tratados com Av-
MeOH (25, 50 e 100 mg/kg, v.o) ou metotrexato (1,5 mg/kg, i.p). Os resultados 
demonstraram a presença principalmente de alcaloides, antocianinas, flavonoides, 
cumarinas, terpenos, esteroides e taninos nos extratos e frações. A análise por CLAE-
DAD mostrou que a rutina é o constituinte químico majoritário de Av-MeOH, Av-AcOEt, 
Av-AQ e ppt/AcOEt. Os dados da atividade antioxidante demonstraram que Av-AcOEt 
apresentou menor valor de CE50 (concentração efetiva 50%), seguido por Av-CHCl3, 
Av-MeOH, Av-AQ, Av-Hex2 e Av-Hex1. O ensaio do MTT e do MTS evidenciaram que 
Av-MeOH, Av-Hex1, Av-CHCl3 apresentaram citotoxicidade elevada diante de pelo 
menos duas das linhagens de células tumorais utilizadas e baixa inibição frente a 
células não tumorais. As amostras testadas também exibiram baixa toxicidade diante 
de eritrócitos de camundongos. Na análise morfológica observou-se algumas 
características sugestivas de morte celular por apoptose, o que não foi confirmado no 
ensaio de fragmentação do DNA. No teste de toxicidade aguda não foram registradas 
mortes ou sinais clínicos de toxicidade. Na avaliação da atividade antitumoral in vivo, 
o tratamento com Av-MeOH (25, 50 e 100 mg/kg) promoveu inibição do crescimento 
tumoral nas taxas de 32,56%, 17,93% e 32,37%, respectivamente. Pode-se concluir 
que A. vepretorum apresenta elevado potencial químico e farmacológico e baixa 
toxicidade, respaldando a continuidade dos estudos com essa espécie. 
 
Palavras-chave: Neoplasias. Produtos Naturais. Annona. Efeito antioxidante. 
Citotoxicidade. Toxicidade.  

 



ABSTRACT 

 

The cancer corresponds to a set of more than one hundred diseases that have in 
common the autonomous growth of cells that acquire the capacity to invade tissues 
and organs, being able to enter the circulation and spread to other regions of the body 
originating metastases. About 60% of the drugs used in clinical practice for the 
treatment of cancer were obtained from natural products. In this context, the present 
study investigated the chemical composition, antioxidant activity, cytotoxicity, toxicity 
and in vivo antitumor activity of extracts and fractions obtained of Annona vepretorum 
leaves. Initially, the plant material was subjected to exhaustive maceration with 
hexane, obtaining the crude hexane extract (Av-Hex1) and with methanol, obtaining 
the crude methanolic extract (Av-MeOH), which was partitioned with solvents in 
increasing order of polarity, resulting in hexane (Av-Hex2), chloroform (Av-CHCl3), 
ethyl acetate (Av-AcOEt) and aqueous (Av-AQ) fractions. A precipitate was obtained 
by filtration of the ethyl acetate fraction (ppt/AcOEt). The chemical profile of the 
samples was analyzed by thin layer chromatography (TLC) and high performance 
liquid chromatography coupled to a diode arrangement detector (HPLC-DAD). The 
evaluation of the antioxidant activity was performed by the DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl) method. For the cytotoxicity study the MTT (3- [4,5-dimethyl-thiazol-2-
yl] -2,5-diphenyltetrazolium bromide), MTS (3- (4,5-dimethylthiazol- 2-yl) -5- (3-phenyl 
carboxymethyl) -2- (4-sulfophenyl) -2H-tetrazolium) and the hemolysis assay in 
erythrocytes of Swiss mice were used. In order to elucidate the probable mechanism 
of cytotoxic action of Av-MeOH, the morphology of the sarcoma 180 cells and the 
fragmentation profile of the DNA after treatment with the extract were observed. Acute 
toxicity after oral administration of 2 g/kg in mice was also evaluated. In vivo antitumor 
activity study was performed on mice bearing solid tumor of sarcoma 180 and treated 
with Av-MeOH (25, 50 and 100 mg/kg, v.o) or methotrexate (1.5 mg/kg, i.p). The results 
showed the presence of alkaloids, anthocyanins, flavonoids, coumarins, terpenes, 
steroids and tannins in extracts and fractions. Analysis by HPLC-DAD showed that 
rutin is the major chemical constituent of Av-MeOH, Av-AcOEt, Av-AQ and ppt/AcOEt. 
The antioxidant activity data showed that Av-AcOEt presented lower value of EC50 
(50% effective concentration), followed by Av-CHCl3, Av-MeOH, Av-AQ, Av-Hex2 and 
Av-Hex1. The MTT and MTS assay showed that Av-MeOH, Av-Hex1, Av-CHCl3 
showed elevated cytotoxicity in at least two of the tumor cell lines used and low 
inhibition against non-tumor cells. The samples tested also showed low toxicity to 
mouse erythrocytes. In the morphological analysis, some characteristics suggestive of 
cell death by apoptosis were observed, which was not confirmed in the DNA 
fragmentation assay. No deaths or clinical signs of toxicity were recorded in the acute 
toxicity test. In the evaluation of antitumor activity in vivo, treatment with Av-MeOH (25, 
50 and 100 mg/kg) promoted inhibition of tumor growth in the rates of 32.56%, 17.93% 
and 32.37%, respectively. It can be concluded that A. vepretorum presents high 
chemical and pharmacological potential and low toxicity, supporting the continuity of 
studies with this species. 
 

Keywords: Neoplasms. Natural products. Annona. Antioxidant effect. Cytotoxicity. 

Toxicity. 
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UNIVASF Universidade Federal do Vale do São Francisco 

UV-Vis Ultravioleta-Visível 

VCM Volume corpuscular médio 

XOD Xantina oxidase 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer, também denominado neoplasia maligna ou tumor maligno, pode ser 

entendido como um conjunto de mais de cem doenças que possuem em comum o 

crescimento autônomo de células que adquirem a capacidade de invadir os tecidos e 

órgãos, podendo entrar na circulação e espalhar-se para outras regiões do corpo 

originando as metástases (HANAHAN; WEINBERG, 2000). De acordo com dados do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se que surjam, por ano, mais de 12 

milhões de novos casos de câncer em todo o mundo e no Brasil essa patologia já 

corresponde à segunda causa de morte, atrás apenas das doenças cardiovasculares 

(INCA, 2012). Além disso, a previsão para o país no biênio 2016-2017, aponta a 

ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer (INCA, 2015). 

O tratamento do câncer baseia-se, de forma geral, na ressecção cirúrgica do 

tumor, quimioterapia e radioterapia (COSTA-LOTUFO et al., 2010; GRIVENNIKOV; 

GRETEN; KARIN; 2010). Entretanto, a maioria dos agentes antineoplásicos 

atualmente em uso clínico pode produzir efeitos tóxicos, o que limita a sua utilização. 

Para resolver tais inconvenientes, buscam-se drogas mais eficazes, toleráveis e que 

sejam seletivas para as células malignas (KHAZIR et al., 2014). A utilização de 

anticorpos monoclonais que possui como alvo sinalização de proteínas mutadas em 

tumores ou proteínas alvo destas, tem tido um impacto significativo na terapêutica 

oncológica (SEVER; BRUGGE, 2015). Os produtos naturais derivados de plantas, 

animais, organismos marinhos e microrganismos têm-se mostrado também muito 

úteis na descoberta de novos agentes quimioterápicos (QURISHI et al., 2011; KHAZIR 

et al., 2014; PAN; CHAI; KINGHORN, 2013).  

Cerca de 60% dos fármacos utilizados na prática clínica como agentes 

antitumorais são derivados de forma direta ou indireta de fontes naturais, dentre os 

quais pode-se destacar a vimblastina e a vincristina e os análogos vindesina e 

vinorelbina e o paclitaxel e o análogo docetaxel (CRAGG; NEWMAN, 2005b; 

HARVEY, 2008; JI; LI; ZHANG, 2009; LI; VEDERAS, 2009; COSTA-LOTUFO et al., 

2010). Mas apesar desse arsenal terapêutico introduzido para o tratamento do câncer 

desde a década de 1950, muitos tumores sólidos ainda não dispõem de tratamento 

adequado, o que estimula a pesquisa por novas alternativas de tratamento (COSTA-

LOTUFO et al., 2010; GAVHANE et al., 2011; CABANILLAS; HABRA, 2016).  
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O Brasil apresenta um grande potencial para o desenvolvimento de novos 

fármacos antitumorais obtidos de fontes naturais, visto que possui uma vasta 

biodiversidade, principalmente de plantas superiores, compreendendo cerca de 20% 

do número total de espécies vegetais do planeta. Porém, apesar da biodiversidade 

abundante, muitas das espécies catalogadas e seus compostos bioativos ainda não 

foram estudados quanto às suas propriedades químicas, terapêuticas e/ou tóxicas 

(DUTRA et al., 2016). 

A região Nordeste do Brasil, cujo bioma Caatinga é o principal ecossistema, 

possui uma rica diversidade de vegetais e o estudo dos usos tradicionais de plantas e 

seus produtos nessa região tem aumentado muito nos últimos anos (ALBUQUERQUE 

et al., 2006; AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007; PEREIRA-JUNIOR et al., 

2014).  

Dentre as plantas encontradas na Caatinga está a espécie Annona vepretorum, 

pertencente à família Annonaceae e ao gênero Annona. Estudos realizados com essa 

espécie demonstraram a presença de diversos constituintes químicos, como 

alcaloides (TELES et al., 2015), diterpenos (DUTRA et al., 2014) e constituintes do 

óleo essencial (COSTA et al., 2012; MEIRA et al., 2015) os quais lhe conferem 

importantes atividades biológicas, tais quais atividade sedativa (DINIZ et al., 2013), 

antioxidante (ALMEIDA et al., 2014; ARAÚJO et al., 2015), citotóxica (ALMEIDA et al., 

2014; DUTRA et al., 2014), antimicrobiana (ALMEIDA et al., 2014), antimalárica, 

tripanocida (MEIRA et al., 2015), antinociceptiva, anti-inflamatória (SILVA et al., 2015; 

SILVA et al., 2016) e antitumoral (BOMFIM et al., 2016). 

 Diante desses aspectos, o presente trabalho buscou avaliar o perfil fitoquímico, 

a atividade antioxidante, a citotoxicidade, a toxicidade e a atividade antitumoral in vivo 

de extratos e frações de A. vepretorum, contribuindo assim, com a pesquisa na área 

de recursos naturais do semiárido nordestino e com o estudo de novas alternativas 

terapêuticas para o tratamento do câncer a partir de produtos naturais.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Avaliar o perfil fitoquímico, atividade antioxidante, citotoxicidade, toxicidade 

aguda e atividade antitumoral in vivo de extratos brutos e frações das folhas de 

Annona vepretorum Mart. (Annonaceae). 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

• Analisar o perfil químico dos extratos, frações e precipitado de A. vepretorum; 

• Avaliar a atividade antioxidante dos extratos e frações de A. vepretorum; 

• Determinar a citotoxicidade dos extratos, frações e precipitado de A. 

vepretorum em linhagens de células tumorais e não tumorais; 

• Avaliar a atividade hemolítica dos extratos e frações de A. vepretorum em 

eritrócitos de camundongo; 

• Investigar o mecanismo de ação citotóxico do extrato metanólico bruto de A. 

vepretorum (Av-MeOH) em células do sarcoma 180 

• Avaliar a toxicidade aguda dos extratos e frações de A. vepretorum; 

• Investigar a atividade antitumoral in vivo do extrato metanólico bruto de A. 

vepretorum (Av-MeOH). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 CÂNCER 

  

 O câncer é um problema de saúde pública que tem afligido os seres humanos 

ao longo da sua história. A descrição mais antiga de câncer remonta a cerca de 3000 

a.C. no Egito e foi encontrada no chamado papiro de Edwin Smith que relata alguns 

casos de úlceras e tumores da mama que foram removidos por cauterização com uma 

ferramenta denominada de “broca de fogo”. A palavra câncer foi empregada pela 

primeira vez pelo médico grego Hipócrates (460-377 a.C.), que é considerado o "Pai 

da Medicina". Em grego, esta palavra refere-se a um caranguejo, muito provavelmente 

aplicada à doença em analogia ao modo de crescimento invasivo, que pode ser 

comparado às patas do crustáceo (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014). 

De acordo com dados do INCA, estima-se que deverão ocorrer cerca de 600 

mil novos casos de câncer no Brasil no biênio 2016-2017. Excluindo-se os casos de 

câncer de pele não melanoma, que deverá ser o tipo mais incidente na população 

brasileira (aproximadamente 180 mil casos novos), os tipos mais frequentes em 

homens serão próstata (28,6%), pulmão (8,1%), intestino (7,8%), estômago (6,0%) e 

cavidade oral (5,2%). Já nas mulheres, os cânceres de mama (28,1%), intestino 

(8,6%), colo do útero (7,9%), pulmão (5,3%) e estômago (3,7%) estarão entre os 

principais, conforme pode ser observado na figura 1 (INCA, 2015). 

 

Figura 1 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados 

para 2016 por sexo, exceto pele não melanoma. 

 
Fonte: INCA, 2015. 

 

 O desenvolvimento do câncer está associado a sucessivas alterações 

genéticas e epigenéticas que permitem às células cancerosas escapar do controle 
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homeostático que normalmente suprime a proliferação celular descontrolada.  Após a 

expansão do tumor, as células localizadas principalmente no centro da massa tumoral 

perdem o acesso a oxigênio e nutrientes, e como consequência muitas vezes acionam 

mecanismos que levam ao crescimento de novos vasos sanguíneos por um processo 

denominado de angiogênese. Em seguida, as células tumorais podem desenvolver a 

capacidade de invadir o tecido além de seus limites normais, entrar na circulação e 

desenvolver novos tumores em outras regiões do corpo produzindo as metástases 

(SEVER; BRUGGE, 2015). 

Hanahan e Weinberg (2000) sugeriram que apesar de haver mais de cem tipos 

de câncer e subtipos de tumores com genótipos variados, pode-se destacar seis 

alterações fisiológicas na célula que promovem o crescimento maligno na maioria dos 

tumores: a autossuficiência em sinais de crescimento, insensibilidade aos sinais 

inibidores do crescimento, evasão da morte celular programada (apoptose), potencial 

replicativo ilimitado, angiogênese sustentada e a invasão de tecidos e metástases. 

Além disso, os tumores adquiriram outras estratégias que permitem à célula 

cancerosa sobreviver, multiplicar e se disseminar, como a promoção dos processos 

inflamatórios, capacidade de se evadir do sistema imune e reprogramação do 

metabolismo energético (HANAHAN; WEINBERG, 2011) (Figura 2, pág. 20). 

Muitas dessas características adquiridas pelas células cancerosas estão 

relacionadas a mutações de ganho de função em proto-oncogenes, produzindo 

oncogenes que conferem vantagens de crescimento às células, juntamente com a 

perda de função, ou inativação, de genes supressores de tumor, que normalmente 

garantem que as células não proliferem de forma inadequada ou sobrevivam fora do 

seu ambiente normal (HANAHAN; WEINBERG, 2000; SEVER; BRUGGE, 2015). 
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Figura 2 - Características fisiológicas essenciais das células tumorais. 

 

Fonte: Adaptado de HANAHAN; WEINBERG, 2011. 

 

As alterações genéticas encontradas no câncer podem ser decorrentes de 

erros na replicação do DNA ou podem ser herdadas ou surgir espontaneamente como 

consequência do estilo de vida, dieta e da exposição a agentes químicos encontrados 

no meio ambiente. Esse último processo é denominado de “carcinogênese química” e 

pode ser dividido em três etapas distintas: iniciação, promoção e progressão 

(RIEGER, 2004). No estágio de iniciação as células sofrem o efeito de um agente 

carcinogênico (agente oncoiniciador) que provoca alteração genética irreversível, 

geralmente mutação em um único gene. As células iniciadas possuem um maior risco 

de conversões malignas do que as células normais. No estágio de promoção as 

células geneticamente alteradas sofrem o efeito dos agentes cancerígenos 

classificados como oncopromotores. Esses agentes não interagem diretamente com 

o DNA, mas após serem metabolicamente ativados eles aumentam a proliferação das 

células iniciadas, contribuem para a ocorrência de mutações e causam alterações no 

controle do crescimento celular. Durante a etapa de progressão, ocorrem mutações 

adicionais, o fenótipo neoplásico é adquirido e o processo carcinogênico é 

caracterizado pela irreversibilidade, instabilidade genômica, rápido crescimento, 

indução da angiogênese, invasão, produção de metástases e alterações nas 

características bioquímicas, metabólicas e morfológicas das células (MARTINEZ et 

al., 2003; ALMEIDA et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2007).  
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Os fatores epigenéticos também devem ser considerados no desenvolvimento 

das neoplasias malignas. A epigenética pode ser entendida como a regulação da 

expressão da atividade gênica sem, no entanto, provocar uma alteração da estrutura 

genética (RIEGER, 2004). Dessa maneira, mudanças no estado de metilação de 

genes supressores de tumor por meio da metilação de nucleotídeos nas sequências 

promotoras que controlam a expressão desses genes e o silenciamento epigenético 

de determinados genes, como aqueles que codificam proteínas importantes no reparo 

do DNA, podem desempenhar um papel importante no câncer. Finalmente, alguns 

tipos de câncer também podem ser provocados em menor frequência pela infecção 

por determinados tipos de vírus que codificam genes capazes de promover a 

formação do tumor por meio da ativação de vias de oncogenes ou inativação de 

supressores tumorais, pode-se citar o papiloma vírus humano (HPV), o vírus da 

hepatite B (HBV) e o vírus Epstein-Barr (EBV) (RIEGER, 2004; SEVER; BRUGGE, 

2015). 

O tratamento do câncer baseia-se, principalmente, na associação da ressecção 

cirúrgica dos tumores ao tratamento radioterápico e a quimioterapia (COSTA-

LOTUFO et al., 2010). Muitos fármacos eficazes para o tratamento do câncer exercem 

sua ação sobre as células que se encontram no ciclo celular e são denominados 

fármacos ciclo-celular específicos. Um segundo grupo de agentes, denominados 

fármacos ciclo-celular não específicos, tem a capacidade de eliminar as células 

tumorais independentemente de estarem atravessando o ciclo ou de estarem em 

repouso na fase G0. Os agentes quimioterápicos antineoplásicos ciclo celular não-

específicos, como os agentes alquilantes, são fortes reagentes eletrofílicos e atuam 

formando ligações covalentes por reação de alquilação com centros nucleofílicos do 

DNA, principalmente as bases purínicas e pirimidínicas, de modo a impedir a 

separação dos dois filamentos do DNA na dupla hélice espiralar, fenômeno este 

indispensável para a replicação. As principais drogas incluídas nessa categoria são 

as mostardas nitrogenadas, as nitrosureias, o bussulfano, a cisplatina e o seu análago 

carboplatina, e a dacarbazina.  

Os agentes antimetabólitos, que são quimioterápicos antineoplásicos ciclo 

celular específicos, exercem seus efeitos principalmente por bloquearem 

bioquimicamente a síntese do DNA e, portanto, são restritos à fase S do ciclo celular. 

Podem-se citar alguns exemplos de antimetabólitos utilizados clinicamente no 

tratamento do câncer, por meio das seguintes subclasses: antagonistas do folato - 
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metotrexato (MTX); análogos de pirimidina - fluorouracil (5-Fluorouracil), a citarabina 

(citosina arabinosídeo) e análogos da purina: mercaptopurina (6-mercaptopurina), 

tioguanina (6-tioguanina), pentostatina (2’-desoxicoformicina), fosfato de fludarabina 

(mono fosfato de 2-fluoro-arabinofuranosiladenina) e cladribina (2-

clorodesoxiadenosina) (ALMEIDA et al., 2005).  

Os hormônios também são utilizados para o tratamento do câncer, dos quais 

os mais importantes são os esteroides, sobretudo os glicocorticoides, estrógenos e 

andrógenos, bem como agentes que suprimem a secreção hormonal ou antagonizam 

a ação hormonal. Por exemplo, hormônios sexuais são utilizados no tratamento do 

câncer das glândulas mamárias e próstata. Os hormônios sexuais estão relacionados 

com a estimulação, controle da proliferação e função destes tecidos, de modo que o 

câncer pode ser inibido ou estimulado por alterações apropriadas no equilíbrio 

hormonal. Os derivados de produtos naturais também são outro tipo de agente 

antineoplásico que merecem destaque, pois várias substâncias de ocorrência natural 

exercem efeitos citotóxicos potentes e, por isso, conquistaram espaço no arsenal de 

fármacos anticâncer atualmente empregados na prática clínica (ALMEIDA et al., 

2005).  

 

3.2 PRODUTOS NATURAIS 

 

Desde os tempos mais remotos a humanidade utiliza os produtos naturais na 

busca por alívio e cura de doenças (VIEGAS-JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006). 

Os primeiros registros sobre o uso de plantas medicinais foram feitos na Mesopotâmia, 

em argila e escrita cuneiforme, datando por volta de 2600 a.C. Dentre as substâncias 

descritas estavam os óleos de espécies de Cedrus (cedro) e Cupressus sempervirens 

(cipreste), Glycyrrhiza glabra (alcaçuz), espécies de Commiphora (mirra) e Papaver 

somniferum (suco da papoula). O papiro de Ebers, registrado pelos egípcios por volta 

de 1500 a.C., documentou cerca de 700 drogas, principalmente plantas, e incluiu 

fórmulas como cataplasmas, gargarejos, inalações, infusões e pomadas, que 

utilizavam como veículos principalmente cerveja, leite, vinho e mel (CRAGG; 

NEWMAN, 2005a). 

Estimativas realizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na década 

de 80 revelaram que 80% da humanidade não tinha acesso ao atendimento primário 

de saúde, ou por estarem muito distantes dos centros de saúde ou por não possuírem 
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recursos para adquirir os medicamentos prescritos, dependendo de medicamentos 

tradicionais à base de plantas para cuidados de saúde primários (CALIXTO, 2005).  

Os primeiros estudos sobre plantas com embasamento científico foram 

registrados principalmente a partir do século XIX quando também, de forma paralela, 

ocorria o desenvolvimento da química orgânica. Isso resultou no isolamento de alguns 

princípios ativos de espécies vegetais já então conhecidas como medicinais, que 

foram introduzidos na terapêutica e permanecem até hoje como medicamentos. Como 

exemplo clássico, pode-se citar o analgésico morfina, isolado em 1816 pelo 

farmacêutico alemão Serturner, a partir da papoula do ópio, Papaver somniferum, que 

lançou as bases para a química do alcaloide e para o desenvolvimento de uma série 

de agentes analgésicos altamente eficazes (MONTANARI; BOLZANI, 2001; CRAGG; 

NEWMAN, 2005a; VIEGAS-JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006). O descobrimento 

dos salicilatos obtidos da espécie Salix alba e o isolamento da salicilina também 

representou um grande marco no desenvolvimento de fármacos a partir de produtos 

naturais (VIEGAS-JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006). A síntese química teve 

início no final do século XIX, provocando um crescimento acelerado da síntese de 

medicamentos (CARVALHO, 2001). 

A maioria dos princípios ativos obtidos a partir das plantas são metabólitos 

secundários biossintetizados por elas que funcionam como um mecanismo de defesa 

para atuar em alvos moleculares específicos de seus predadores, mas que também 

podem apresentar efeitos terapêuticos de doenças humanas (FERREIRA; PINTO, 

2010). Um extrato bruto obtido a partir de plantas contém uma mistura complexa de 

compostos químicos estruturalmente diversos (LAHLOU, 2013) parcialmente ativos e 

inativos que, muitas das vezes, atuam em diferentes alvos farmacológicos 

(FERREIRA; PINTO, 2010). Os extratos servem como ponto de partida para a 

obtenção de compostos sintéticos ou biossintéticos. Porém, existem aqueles que 

exibem uma atividade biológica maior ou diferente de seus componentes isolados 

(VILLAS BÔAS; GADELHA, 2007), devido provavelmente ao sinergismo dos seus 

constituintes químicos (ULRICH-MERZENICH et al., 2010).  

Estima-se que cerca de 40% de todos os medicamentos são, ou produtos 

naturais ou seus derivados semissintéticos (LAHLOU, 2013). Nesse cenário o reino 

vegetal merece destaque, pois tem contribuído intensamente para o fornecimento de 

metabólitos secundários com grande valor agregado, podendo ser utilizados na 
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indústria de medicamentos, cosméticos, alimentos e agroquímicos (PINTO et al., 

2002).  

Mesmo diante do enorme desenvolvimento da síntese orgânica e de novos 

processos biotecnológicos, aproximadamente 25% dos medicamentos prescritos nos 

países industrializados são originados de forma direta ou indireta de plantas e muitos 

dos seus metabólitos secundários constituem-se, sobretudo, em modelos para o 

desenvolvimento dos medicamentos sintéticos modernos (PINTO et al., 2002). Isso 

se deve ao fato de que essas substâncias obtidas a partir de fontes naturais 

apresentam considerável diversidade estrutural, e tendem a adotar a conformação 

preferida e a complexidade estérica necessária para exercer atividades variadas em 

modelos biológicos. Quando comparados com os compostos orgânicos sintéticos 

como um todo, as moléculas de produtos naturais possuem caracteristicamente mais 

centros quirais, menos heteroátomos, átomos menos pesados e sistemas de anel 

mais variados (PAN; CHAI; KINGHORN, 2013). 

Os medicamentos fitoterápicos também têm recebido uma maior atenção. 

Estima-se que esse mercado movimenta cerca de 22 bilhões de dólares por ano no 

mundo. Apenas em 2000, o setor faturou 6,6 bilhões nos Estados Unidos e 8,5 bilhões 

na Europa (PINTO et al., 2002). Uma das vantagens de se utilizar as plantas 

medicinais para obtenção dos fitoterápicos padronizados é o fato de que são 

necessários tempo e investimentos consideravelmente inferiores quando comparados 

àqueles necessários para desenvolver um novo medicamento por síntese ou até 

mesmo a partir do protótipo de uma fonte natural (CALIXTO, 2005). 

Estima-se que existam cerca de 55 mil espécies vegetais em território 

brasileiro, sendo muitas delas endêmicas. Essa enorme biodiversidade, ainda pouco 

explorada do ponto de vista químico e farmacológico, favorece a pesquisa e o 

desenvolvimento de medicamentos de origem natural (PINTO et al., 2002). Entretanto, 

o mercado brasileiro de fitoterapia representa somente cerca de 261 milhões de 

dólares e apenas um agente fitoterápico brasileiro, o Acheflan®, encontra-se entre os 

20 principais produtos comercializados no país (DUTRA et al., 2016). 

A região Nordeste do Brasil, cujo bioma Caatinga é o principal ecossistema, 

apresenta uma rica diversidade de plantas e o estudo dos usos tradicionais dessas 

espécies vegetais e seus produtos tem aumentado progressivamente durante os 

últimos anos (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007). Pesquisa realizada por 

Agra et al. (2008) sobre as plantas conhecidas pelos usos etnomedicinais nessa 
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região revelou um total de 650 espécies, das quais cerca de 126 foram referidas pela 

sua utilização popular. No entanto, a maioria delas ainda não foi estudada quanto aos 

seus constituintes químicos e/ou atividades biológicas. 

 

3.3 PRODUTOS NATURAIS E ATIVIDADE ANTICÂNCER 

 

 Mais de 60% dos agentes antitumorais utilizados na prática clínica foram 

derivados de forma direta ou indireta de fontes naturais (CRAGG; NEWMAN 2005b). 

Além disso, estima-se que da década de 1940 até o final de 2014, 49% das pequenas 

moléculas aprovadas na área do câncer se trataram de produtos naturais ou foram 

diretamente derivados deles (CRAGG; NEWMAN, 2016). 

 Os alcaloides da vinca, vimblastina e vincristina, foram isolados da espécie 

Catharanthus roseus G. Don. (Apocynaceae), a qual foi utilizada por várias culturas 

para o tratamento de diabetes. Durante as investigações acerca do seu potencial 

como um hipoglicemiante oral, verificou-se que os extratos dessa planta provocavam 

leucopenia e depressão da medula óssea em ratos, e, posteriormente, demonstrou-

se sua atividade contra a leucemia linfocítica em camundongos. Vinorelbina e 

vindesina são os análogos semissintéticos dessas substâncias e são utilizados 

principalmente em combinação com outros fármacos antitumorais para o tratamento 

de uma variedade de tipos de câncer, incluindo leucemias, linfomas, câncer testicular 

avançado, câncer de mama e pulmão e sarcoma de Kaposi (CRAGG; NEWMAN 

2005b). 

O mecanismo de ação dos alcaloides da vinca está relacionado com a inibição 

do fuso mitótico, pois se ligam à β-tubulina próximo do local de ligação a GTP 

provocando sua despolimerização e, consequentemente, interrompendo a divisão 

celular na mitose, mais especificamente durante a metáfase (ALMEIDA et al., 2005; 

PAN; CHAI; KINGORN, 2013; BISWAS; ROY; MUKHERJEE, 2015).  

A podofilotoxina, uma lignana ariltetralínica, foi obtida das raízes de 

Podophyllum peltatum L. (Berberidaceae) (DEMAIN; VAISHNAV, 2011). Esse 

metabólito também se liga à tubulina interferindo com a formação do fuso mitótico e 

dessa forma impedindo a progressão do ciclo celular (DEMAIN; VAISHNAV, 2011; 

PAN; CHAI; KINGORN, 2013). Seus derivados semissintéticos, o etoposideo e o 

teniposideo, promovem o bloqueio das células nas fases S e G2 (ALMEIDA et al., 

2005) e inibem a enzima topoisomerase II provocando quebras na cadeia do DNA 
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(ALMEIDA et al., 2005; PAN; CHAI; KINGORN, 2013; BISWAS; ROY; MUKHERJEE, 

2015).  

O etoposídeo foi aprovado para o tratamento de câncer de pulmão, 

coriocarcinoma, câncer de ovário e testicular, linfoma e leucemia mielóide aguda. O 

teniposídeo foi aprovado para tumores do sistema nervoso central, linfoma e câncer 

de bexiga (DEMAIN; VAISHNAV, 2011). 

 O Paclitaxel foi inicialmente isolado da casca do Teixo do Pacífico, Taxus 

brevifolia Nutt. (Taxaceae) (CRAGG; NEWMAN 2005b). Ele promove a inibição do 

fuso mitótico por meio da dimerização da tubulina e estabilização dos microtúbulos, 

protegendo-os da despolimerização, dessa forma, inibindo a sua desmontagem, o que 

culmina com a perda da viabilidade da célula (ALMEIDA et al., 2005; BISWAS; ROY; 

MUKHERJEE, 2015). Esse diterpeno é utilizado no tratamento de câncer de mama, 

ovário, câncer de pulmão de células não pequenas e também tem demonstrado 

eficácia contra o sarcoma de Kaposi. O docetaxel é um análodo do paclitaxel que é 

utilizado principalmente no tratamento do câncer de pulmão de células não pequenas 

(CRAGG; NEWMAN 2005b). 

Outra droga importante utilizada para o tratamento do câncer obtida a partir de 

um produto natural é a camptotecina, um alcaloide quinolínico isolado da espécie 

vegetal Camptotheca acuminata Decne (Nyssaceae) (KHAZIR et al., 2014). Os 

primeiros ensaios clínicos da camptotecina foram realizados com o seu sal sódico na 

década de 1970. No entanto, a verificação da toxicidade grave à bexiga levou ao 

desenvolvimento de derivados mais eficazes, topotecano e irinotecano. O topotecano 

é utilizado para o tratamento de câncer de pulmão de células pequenas e de ovário, 

enquanto irinotecano é utilizado para o tratamento de câncer colorretal (ALMEIDA et 

al., 2005). O mecanismo de ação da camptotecina e seus derivados semissintéticos 

consiste na inibição da enzima topoisomerase I, envolvida nos processos de 

transcrição e replicação do DNA e dessa maneira interrompendo o ciclo celular na 

fase S (PAN; CHAI; KINGORN, 2013; BISWAS; ROY; MUKHERJEE, 2015). 

Os flavonoides também são constituintes químicos que demonstram uma série 

de atividades biológicas, incluindo atividade anticâncer (VEGA et al., 2007). Tratam-

se de compostos fenólicos encontrados entre os metabólitos secundários de vegetais, 

nos quais desempenham importantes funções, como proteção contra a incidência de 

raios ultravioleta e visível; proteção contra insetos, fungos, vírus e bactérias; atração 

de animais com finalidade de polinização; antioxidantes; agentes alelopáticos e 



27 
 

inibidores de enzimas (ZUANAZZI; MONTANHA, 2010). Podem apresentar diversas 

formas estruturais, mas a maioria dos seus representantes apresentam um núcleo 

característico com 15 átomos de carbono arranjados em três anéis, que são 

denominados A, B e C (Figura 3), constituído de duas fenilas ligadas por uma cadeia 

de três carbonos entre elas (C6-C3-C6), sendo biossintetizados a partir das vias do 

ácido chiquímico e do ácido acético (COUTINHO; MUZITANO; COSTA, 2009).  

 

Figura 3 - Núcleo fundamental dos flavonoides. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A diversidade estrutural dos flavonoides pode ser atribuída ao nível de oxidação 

e às variações no esqueleto carbônico básico, promovidas por reações de alquilação, 

glicosilação ou oligomerização. Os flavonoides podem ser encontrados como 

agliconas ou sob a forma de glicosídeos e/ou derivados metilados e/ou acilados. As 

modificações no anel central dessas substâncias levam à diferenciação em 

subclasses distintas, tais como: chalconas, flavanonas, flavanonois, flavonas, 

flavonóis, isoflavonas e antiocianidinas (COUTINHO; MUZITANO; COSTA, 2009). 

Dentre as diversas atividades farmacológicas apresentadas pelos flavonoides, 

pode-se destacar as propriedades anti-inflamatória, antioxidante, antimutagênica, 

quimiopreventiva e quimioterápica (REN et al., 2003; RAVISHANKAR et al., 2013). 

Dentre os mecanismos moleculares dos flavonoides envolvidos com a atividade 

anticâncer está a sua capacidade de inibir várias proteínas quinases (PKs), 

bloqueando assim a transdução de sinal da proliferação celular e inibindo a 

angiogênese tumoral. Podem também exercer atividade antioxidante e anti-

inflamatória por meio da inibição de enzimas pró-oxidantes, como as lipoxigenases 

(LOX), cicloxigenases (COX) e xantina oxidase (XOD), além de inativar espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e inibir a peroxidação lipídica. Os flavonoides são ainda 
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capazes de promover a interrupção do ciclo celular na fase G2/M e de promover o 

aumento da taxa de apoptose por via mitocondrial por mecanismo dependente da 

proteína p53 (CHAHAR et al., 2011; BATRA; SHARMA, 2013; MARTINEZ-PEREZ et 

al., 2014). 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA ANNONACEAE E O GÊNERO ANNONA 

 

A família Annonaceae possui distribuição geográfica quase que exclusivamente 

em regiões tropicais (HEYWOOD, 1985) e é constituída por cerca de 2400 espécies 

em 108 gêneros (CHATROU et al., 2012). No Brasil, ocorrem cerca de 29 gêneros e 

260 espécies (MAAS et al., 2001).  

Essa família é caracterizada pela presença de muitas moléculas com potencial 

medicinal, relatando-se a ocorrência principalmente de terpenos (principalmente 

diterpenos) e alcaloides (principalmente derivados isoquinolínicos) (LEBOEUF et al., 

1982; SILVA et al., 2009). Uma outra classe de substâncias químicas encontradas são 

as acetogeninas, que apresentam inúmeras atividades biológicas, dentre elas a 

atividade antitumoral (NASCIMENTO et al., 2003). Até 2004, 593 acetogeninas de 

annonáceas foram identificadas em 51 espécies dessa família (GONZÁLEZ-

ESQUINCA et al., 2014).  

Os flavonoides também estão amplamente distribuídos nas espécies dessa 

família. Uma revisão realizada no período de 1997 até 2014 demonstrou que 180 

flavonoides foram isolados e identificados a partir de 64 espécies de Annonaceae 

distribuídas em 29 gêneros, com destaque para os gêneros Guatteria, Annona e 

Xylopia (SOUSA; SILVA; CHAVES, 2015).  

Do ponto de vista botânico, a família Annonaceae é constituída por árvores, 

arbustos, e raramente por arbustos escandentes, que se caracterizam por apresentar 

flores vistosas, andróginas, solitárias, ou em inflorescências, axilares ou terminais, 

opositifólias ou não; cálice de três sépalas, corola de seis pétalas bisseriadas, 

geralmente carnosas ou crassas, estames numerosos, gineceu dialicarpelar; fruto 

sincárpico ou apocárpico, muricado ou não; carpídios sésseis ou estipitados, secos 

ou carnosos, deiscentes ou indeiscentes; sementes com endosperma ruminado. O 

indumento das espécies é composto de tricomas simples, estrelados ou escamosos 

(PONTES; BARBOSA; MAAS, 2004). 
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O gênero Annona L., pertencente à família Annonaceae, possui cerca de 200 

espécies neotropicais e quatro africanas (DUTRA; SALIMENA; NETO, 2012). No 

Brasil são encontradas 81 espécies, sendo 24 delas endêmicas, ocorrendo 

principalmente na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (MAAS; 

LOBÃO; RAINER, 2015a).  

Economicamente, as espécies de Annona possuem importância principalmente 

por seus frutos comestíveis, tais como a fruta do conde ou ata (A. squamosa L.) e a 

graviola (A. muricata L.). Algumas espécies também são úteis para o fornecimento de 

madeira para carpintaria e raízes utilizáveis como cortiça (A. glabra L., A. crassiflora 

Mart.), outras possuem usos medicinais (A. spinescens Mart., A. foetida Mart.) e 

ornamentais (A. cacans Warm) (CORRÊA, 1984 apud LOBÃO; ARAÚJO; KURTZ, 

2005).  

As espécies de Annona têm demonstrado uma série de atividades biológicas, 

dentre as quais podem-se citar a atividade antioxidante e antimicrobiana (RABÊLO et 

al., 2014), antinociceptiva e anti-inflamatória (SOUSA et al., 2010), antiulcerogênica 

(HAMID et al., 2012), antidiabética (FLORENCE et al., 2014), atividade citotóxica e 

anti-leishmania (JARAMILLO et al., 2000; COSTA; PINHEIRO; SILVA, 2009) e 

atividade ansiolítica (LÓPEZ-RUBALCAVA et al., 2005). 

 

3.5 ESPÉCIES DO GÊNERO ANNONA COM ATIVIDADE ANTICÂNCER 

 

 Os estudos sobre a atividade antitumoral de espécies de anonáceas vem se 

intensificando nos últimos anos. Quando se trata do gênero Annona, muitos trabalhos 

demonstram o seu potencial in vitro e in vivo diante de células cancerosas e inclusive 

elucidam o mecanismo de ação dos extratos vegetais ou dos seus constituintes 

químicos isolados (SOUSA; SILVA; CHAVES, 2015).  

Em pesquisa realizada por Magadi et al. (2015) foi mostrado que o extrato 

aquoso das folhas de A. muricata, conhecida popularmente como graviola, apresentou 

significativa atividade citotóxica frente a linhagem de carcinoma oral de células 

escamosas (SCC-25) com um valor de CI50 de 12,42 μg/mL e foi capaz de interromper 

o ciclo celular na fase G2/M, impedindo a proliferação celular de mais da metade das 

células tumorais. A fração acetato de etila obtida das folhas de A. muricata também 

mostrou inibição da proliferação de células de câncer de pulmão (A-549) com valor de 

CI50 de 5,09 ± 0,41 μg/mL, conduzindo a parada do ciclo celular na fase G0/G1 e 
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induzindo a apoptose por meio da ativação da via de sinalização mitocondrial 

(MOGHADAMTOUSI, 2014). O tratamento de camundongos atímicos com A. muricata 

inibiu o metabolismo e a ocorrência de metástases e induziu necrose nas células 

cancerosas de tumor pancreático (TORRES et al., 2012). Essas atividades podem 

estar relacionadas principalmente à presença de acetogeninas de anonáceas 

encontradas nessa espécie (VILA-NOVA et al., 2011; SUN et al., 2014). 

A investigação in vitro do extrato das sementes de A. squamosa, popularmente 

denominada de ata, pinha e fruta doconde, evidenciou uma significativa atividade 

antitumoral diante das células de câncer de mama (CI50 = 0,25 mg/mL) e de carcinoma 

hepatocelular (CI50 = 0,36 mg/mL) (CHEN et al., 2012b). Testes in vivo confirmaram 

essa atividade diante de células de hepatocarcinoma (H22), quando o tratamento por 

via oral de camundongos com o extrato inibiu cerca de 69,55% do crescimento tumoral 

(CHEN et al., 2012a). O extrato bruto e a fração acetato de etila obtidos das folhas de 

A. squamosa também mostraram citotoxicidade diante da linhagem de carcinoma 

epidermoide humano (KB-3-1) e de câncer de cólon (HCT-116) (WANG et al., 2014). 

Diversos alcaloides e acetogeninas vêm sendo isolados de A. squamosa e têm sido 

descritos como os maiores responsáveis pela atividade anticâncer relatada para essa 

espécie (LIAW et al., 2008; VILA-NOVA et al., 2011; CHEN et al., 2012; MIAO et al., 

2016).  

A. senegalensis, popularmente chamada de araticum da areira ou dilolo, cujas 

raízes e folhas são vendidas na Nigéria para o tratamento de dor, câncer e artrite 

(ADZU et al., 2003), demonstrou citotoxicidade variando de baixa a moderada quando 

o óleo essencial das suas folhas foi testado frente a linhagens de células tumorais 

humanas de carcinoma de pulmão (A-549), adenocarcinoma de cólon (HT29), 

adenocarcinoma de mama (MCF7), melanoma maligno (RPMl) e glioblastoma 

multiforme (U-251). Nesse estudo foi sugerido que a atividade observada era devido 

ao sinergismo de monoterpenos e sesquiterpenos presentes no óleo (AHMED et al., 

2010). Quatro diterpenos do tipo ent-caurano também foram obtidos a partir da casca 

do caule dessa espécie e demonstraram potencial citotóxico (ZENG et al., 1996). 

A. glabra, ou araticum, também vem demonstrando potencial antitumoral. Os 

extratos alcoólicos das folhas, polpa e sementes dessa espécie mostraram elevada 

atividade citotóxica seletiva contra células de leucemia humana, apresentando valores 

de CI50 de 0,30 ± 0,02, 0,35 ± 0,02 e 0,07 ± 0,00 µg/mL, respectivamente. O extrato 

alcoólico das sementes induziu a morte das células tumorais por apoptose e promovou 
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parada do ciclo celular na fase G0/G1 devido ao aumento da expressão da proteína 

p21, uma inibidora de cinases dependentes de ciclina que possui papel direto na 

transição dessas fases do ciclo celular (COCHRANE et al., 2008). Tem-se obtido 

compostos químicos importantes isolados de A. glabra, podendo-se destacar 

diterpenos (ZHANG et al., 2004; ANH et al., 2014) e acetogeninas (LIU et al., 1999). 

A espécie A. coriacea é popularmente conhecida como araticum e suas folhas 

são usadas na medicina popular como carminativa, estomáquica, anti-reumática e 

anti-helmíntica por via oral e, externamente, em compressas e bochechos, no 

tratamento de estomatite, nevralgias e cefaleias, bem como, na forma de cataplasma 

em furúnculos e úlceras para induzir a supuração (SOUSA; DEL-VECHIO-VIEIRA; 

KAPLAN, 2007). Silva e colaboradores (1996) realizaram estudos fitoquímicos 

utilizando as raízes de A. coriacea e identificaram a presença de coriadenina, uma 

acetogenina com elevada atividade citotóxica diante da linhagem de células Vero (CI50 

= 1,5 × 10-1) e de carcinoma epidermoide oral humano (KB) (CI50 = 1,9 × 10-6). 

A. diversifolia Saff, conhecida no México como "Ilama" e "Ilama zapote", 

também apresenta atividade anticâncer relatada. Em pesquisa realizada com as 

sementes dessa espécie, foram isoladas duas acetogeninas denominadas de 

laherradurina e cherimolina-2. Esses constituintes químicos promoveram inibição 

tumoral de células de carcinoma cervical humano (HeLa) e adenocarcinoma colorretal 

(SW-480) em modelos in vitro e in vivo (SCHLIE-GUZMÁN; GARCÍA-CARRANCÁ; 

GONZÁLEZ-ESQUINCA, 2009). A triagem fitoquímica das frações obtidas a partir do 

extrato etanólico bruto das folhas de A. diversifolia demonstrou a presença de 

triterpenos, flavonoides e alcaloides, que contribuem também para suas atividades 

biológicas (CARBALLO et al., 2010). 

O extrato metanólico das folhas de A. reticulata, chamada popularmente de 

condessa, mostrou elevada atividade citotóxica diante das linhagens de carcinoma 

nasofaríngeo humano (KB), A-549, tumor de cólon humano (HCT-8) e de linhagens 

celulares de leucemias linfocíticas murinas P388 e L-1210 (CHANG et al., 1993). 

Roham et al. (2016) investigaram o mecanismo pelo qual esse extrato afeta o 

crescimento celular e induz a apoptose utilizando células de câncer de mama (T-47D). 

Eles demonstraram que o extrato foi capaz de diminuir a expressão de Bcl-2, uma 

proteína anti-apoptótica e aumentar a expressão de proteínas pró-apoptóticas (Bax e 

Bak), sugerindo que a indução de apoptose nas células T-47D ocorre por via 
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mitocondrial. Além disso, observou-se que o tratamento foi capaz de interromper o 

ciclo celular na fase G2/M.  

O extrato etanólico obtido das raízes de A. reticulata também foi avaliado 

quanto a sua atividade antiproliferativa in vitro frente as linhagens celulares A-549, 

leucemia mieloide humana (K-562), câncer colo de útero humano (HeLa e 

adenocarcinoma humano da glândula mamária (MDA-MB), mostrando valores de CI50 

de 34,2 ± 2,52, 38,4 ± 3,18, 36,7 ± 1,19 e 39,1 ± 3,17, respectivamente. Os resultados 

demonstraram uma significativa atividade citotóxica do extrato, que foi atribuída 

principalmente a atividade conjunta de acetogeninas e alcaloides presentes nessa 

espécie vegetal (SURESH et al., 2011). 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESPÉCIE Annona vepretorum Mart. 

 

 A. vepretorum Mart. (Figura 4, pág. 33) pertence à família Annonaceae e ao 

gênero Annona. É uma espécie endêmica do Brasil com distribuição geográfica na 

região Nordeste, mais precisamente no bioma Caatinga, onde recebe o nome popular 

de “pinha-da-caatinga” (MAAS; LOBÃO; RAINER, 2015b). Suas raízes quando 

maceradas possuem indicação popular contra picadas de abelhas. Além disso, 

também é conhecida como um anti-inflamatório natural (COSTA et al., 2011).  

Estudos realizados com A. vepretorum demonstraram a presença de 

constituintes químicos que conferem a essa espécie diversas atividades biológicas. 

Dutra et al. (2014) avaliaram as cascas do caule e isolaram diterpenos do tipo ent-

caurano, os quais apresentaram atividade citotóxica contra as linhagens de células 

tumorais B16-F10 (melanoma murino), HepG2 (carcinoma hepatocelular humano), 

K562 (leucemia mieloide crônica humana) e HL-60 (leucemia promielocítica humana). 

A investigação fitoquímica das suas folhas levou à identificação pela primeira vez dos 

alcaloides aporfínicos denominados liriodenina, oxonantenina, lanuginosina, 

lisicamina, vomifoliol e 1,3,6,6-tetrametil-5,6,7,8-tetrahidro-isoquinolin-8-ona (TELES 

et al., 2015).  

O extrato etanólico bruto obtido a partir das folhas de A. vepretorum 

demonstrou atividade sedativa (DINIZ et al., 2013), antinociceptiva, anti-inflamatória 

(SILVA et al., 2015; SILVA et al., 2016), antioxidante, citotóxica e antimicrobiana 

(ALMEIDA et al., 2014).  
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 O óleo essencial das folhas de A. vepretorum apresenta composição 

predominante de sesquiterpenos (COSTA et al., 2011; ARAÚJO et al., 2015; MEIRA 

et al., 2015), que lhe confere atividade antimalárica, tripanocida (MEIRA et al., 2015) 

e atividade antimicrobiana (COSTA et al., 2011).  

 

Figura 4 - Espécie vegetal Annona vepretorum Mart. 

 
Fonte: (a) Autoria própria; (b) Siqueira Filho, 2008; (c) Coelho, 2009. 

 

  Considerando-se o potencial químico e farmacológico de A. vepretorum já 

descritos na literatura, o presente estudo buscou, dentre outros objetivos, investigar a 

atividade citotóxica, antitumoral e toxicidade de extratos e frações obtidos das folhas 

dessa espécie vegetal, contribuindo com a pesquisa de novas alternativas 

terapêuticas para o tratamento do câncer obtidas a partir de produtos naturais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados camundongos fêmeas Swiss albino (Mus musculus) com 

idade entre 8 e 12 semanas, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (UNIVASF). Os animais foram mantidos em gaiolas de 

polipropileno com grades metálicas apropriadas (não excedendo 6 animais por 

gaiola), com temperatura de 22 ± 3 ºC, umidade relativa do ar de 30 - 70%, ciclo 

claro/escuro de 12 horas (luzes acesas às 06:00 h e apagadas às 18:00 h) e com 

fornecimento de ração (Purina Labina®) e água ad libitum.  

Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA – UNIVASF) sob o protocolo número 0018/140415 (ANEXO A). 

 

4.2 CÉLULAS 

 

4.2.1 Manutenção das células em cultura  

 

As linhagens de células tumorais humanas HCT-116 (cólon), SF-295 

(glioblastoma) e HL-60 (leucêmica) e a linhagem de células não tumorais L929 

(fibroblasto murino) foram cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados 

Unidos, tendo sido cultivadas no Laboratório Nacional de Oncologia Experimental da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). As células tumorais humanas foram mantidas 

em meio RPMI 1640 e as células não tumorais em meio DMEM, suplementados com 

10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos, em estufa a 37 C e atmosfera contendo 

5% de CO2. 

 

4.2.2 Manutenção do tumor sarcoma 180 em camundongos 

 

A linhagem de células tumorais murinas do sarcoma 180 foi mantida na forma 

ascítica na cavidade peritoneal de camundongos Swiss (Mus musculus) fêmeas. Para 

realização dos repiques, animais portadores do tumor ascítico desenvolvido durante 

sete dias foram eutanasiados por deslocamento cervical e tiveram o seu peritônio 

exposto para aspiração de 1 mL do fluido contendo as células tumorais, o qual foi 
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inoculado na região peritoneal de animais sadios. Esse procedimento é repetido a 

cada sete dias no Laboratório de Imunologia da UNIVASF. 

 

4.3 COLETA DO MATERIAL VEGETAL 

 

As folhas de Annona vepretorum Mart. foram coletadas em abril de 2015 na 

fazenda experimental da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), 

localizada no município de Petrolina-PE, Brasil, cujas coordenadas geográficas são: 

latitude 09º19’37,50’’’ longitude 040º33’01,40’’ e altitude 385 m. O material botânico 

foi comparado à exsicata de número #18350 (Figura 5) que se encontra depositada 

no Herbário Vale do São Francisco (HVASF). 

 

Figura 5 - Exsicata número #18350 de A. vepretorum que se encontra depositada no 

HVASF. 

 
Fonte: SILVA, 2013 
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4.4 PROCESSAMENTO DO MATERIAL VEGETAL 

 

As folhas de A. vepretorum (1100 g) foram secas em estufa com circulação e 

renovação de ar à temperatura média de 45 °C durante 72 horas. Após a secagem, o 

material foi pulverizado em moinho de facas, obtendo-se o material seco e pulverizado 

das folhas (412 g). 

 

4.5 OBTENÇÃO DOS EXTRATOS BRUTOS DAS FOLHAS DE A. vepretorum 

 

As folhas de A. vepretorum secas e pulverizadas (412 g) foram submetidas à 

maceração exaustiva com hexano e em seguida com metanol em recipiente de aço 

inoxidável. Foram realizadas três extrações com hexano e sete extrações com 

metanol, com renovação do líquido extrator a cada 72 horas. As soluções extrativas 

obtidas foram filtradas e concentradas em evaporador rotativo à pressão reduzida e a 

uma temperatura média de 40 °C. Após o processo de evaporação do solvente, 

obteve-se 10 g do extrato hexânico bruto de A. vepretorum (Av-Hex1) e 83 g do extrato 

metanólico bruto de A. vepretorum (Av-MeOH).  

 

4.6 FRACIONAMENTO DO EXTRATO METANÓLICO DE A. vepretorum 

 

O Av-MeOH (80 g) foi solubilizado em uma mistura de MeOH:H2O (3:7) e em 

seguida foi realizada uma partição líquido-líquido com solventes em ordem crescente 

de polaridade (hexano, clorofórmio e acetato de etila), para obtenção da fração 

hexânica (Av-Hex2 - 9,15 g), fração clorofórmica (Av-CHCl3 - 4,35 g) e fração acetato 

de etila (Av-AcOEt - 5,45 g). A solução remanescente foi seca em estufa à temperatura 

média de 45 °C durante 72 horas e resultou na fração aquosa (Av-AQ - 40 g). Obteve-

se também um precipitado da fração acetato de etila (ppt/AcOEt - 1,27 g) na forma de 

um pó de cor amarela, que foi separado por filtração. O processo de obtenção dos 

extratos e frações de Av-MeOH das folhas de A. vepretorum está esquematizado na 

figura 6, pág.37. 
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Figura 6 - Fluxograma de obtenção dos extratos brutos e frações a partir das folhas 

de A. vepretorum. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.7 AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA  

 

Com o intuito de identificar os principais grupos do metabolismo secundário de 

A. vepretorum, os extratos e frações foram avaliados em placas cromatográficas de 

sílica gel com suporte de alumínio, aplicados com micropipeta e eluídos em diferentes 

sistemas de solventes, conforme descrito por Wagner e Bladt (1996) (Tabela 1, pág. 

38). 
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Tabela 1 - Sistemas de eluição e reveladores utilizados para caracterizar os principais 

metabólitos secundários dos extratos e frações de A. vepretorum. 
Classe química Sistema de eluição Padrão Revelador 

Alcaloides Tolueno:acetato de etila: 
dietilamina (70:20:10, v/v) 

 

Ioimbina Dragendorff 

Antocianinas Acetato de etila:ácido 
fórmico:ácido acético 

glacial:água 
(100:11:11:26, v/v) 

 

Azul de metileno Anisaldeído-
sulfúrico 

Antraquinonas 
agliconas 

Éter de petróleo:acetato de 
etila:ácido fórmico 

(75:25:1, v/v) 

Antraquinona Ácido 
fosfomolibdico/ 

H2SO4 
etanólico 10% 

 
Compostos 

fenólicos 
Acetato de etila:ácido 
fórmico:ácido acético 

glacial:água (100:11:11:26, 
v/v) 

 

Quercetina 
 

NEU 

Cumarinas Tolueno:éter etílico: (1:1 
saturado com ácido acético 

10 %, v/v) 
 

Escopoletina 
 

KOH etanólico 
10%  

Derivados 
antracênicos 

Acetato de etila:metanol: 
água (100:13.5:10, v/v) 

 

Aloína 
 

KOH etanólico 
10% 

Lignanas Clorofórmio:metanol:água 
(70:30:4, v/v) 

Extrato de 
linhaça 

 

Vanilina 
sulfúrica 

Mono, sesqui e 
diterpenos 

Tolueno:acetato de etila 
(93:7, v/v) 

Timol e carvacrol 
 

Vanilina 
sulfúrica 

 
Naftoquinonas Tolueno:ácido fórmico (99:1, 

v/v) 
 

Lapachol 
 

KOH etanólico 
10% 

Saponinas Clorofórmio:ácido 
acético:metanol:água 

(64:32:12:8, v/v) 
 

Saponina Anisaldeído 
sulfúrico 

Taninos 
condensados 

Acetato de etila:ácido acético 
glacial:ácido fórmico:água 

(100:11:11:26, v/v) 
 

Catequina 
Epicatequina 

Vanilina 
clorídrica 

(Continua) 
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(Continuação) 

Classe química Sistema de eluição Padrão Revelador 

Taninos 
hidrolisáveis 

n-Butanol: acetona:tampão 
fosfato (40:50:10, v/v) 

 

Ácido gálico 
Ácido tânico 

Sulfato de 
ferro 

amoniacal 
(1%) 

 
Triterpenos e 

esteroides 
Tolueno:clorofórmio: etanol 

(40:40:10, v/v) 
Lupeol  

Sitosterol 
 

Liebermann-
Burchard  

Xantina Acetato de etila:Metanol: 
água (100: 13.5: 10, v/v) 

Cafeína Iodo-KI-HCl 

Fonte: WAGNER; BLADT, 1996. 

 

4.8 ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA ACOPLADA 

A DETECTOR DE ARRANJO DE DIODOS (CLAE-DAD) 

 

 As análises foram realizadas utilizando um cromatógrafo líquido Shimadzu® 

(LC-20 AT) equipado com um amostrador automático (SIL-20 A) e um detector de 

arranjo de diodos (SPD-M20A) controlado por software LC-Solution® 1.0. 

Soluções de 1 mg.mL-1 em metanol do extrato metanólico bruto (Av-MeOH), 

das frações (Av-CHCl3 e Av-AcOEt), do precipitado (ppt/AcOEt) e dos padrões foram 

submetidas individualmente à análise nas seguintes condições cromatográficas: como 

fase estacionária foi utilizada uma coluna C18 com dimensões de 250 x 4,6 mm e 

tamanho de partícula de 5 µm (Thermo Scientific® Hypersil), como fase móvel: solução 

A - água + 0,01% (v/v) de ácido trifluoracético (TFA) e solução B: acetonitrila (ACN), 

obedecendo ao gradiente descrito na tabela 2, com fluxo de 0,8 mL/min e volume de 

injeção de 5 µL. A temperatura da coluna foi mantida constante em 30 ºC durante toda 

a análise.  

 

Tabela 2 - Sistema gradiente utilizado nas análises por CLAE-DAD. 
 Tempo Solução A (%) Solução B (%) 

Gradiente linear 0 - 40 min 100 – 60 0 - 40 

Isocrático 40 - 50 min 60 40 

Gradiente linear 50 - 60 min 60 – 100 40 – 0 

Fonte: Autoria própria. 
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Todas as soluções foram degaseificadas e filtradas através de membrana 

filtrante de 0,22 µm (Chromafil® Xtra, EUA), antes de serem analisadas no 

cromatógrafo. A detecção foi realizada em DAD no comprimento de onda de 340 nm. 

A identificação dos constituintes químicos nas amostras de A. vepretorum ocorreu por 

meio da comparação dos tempos de retenção e espectros de absorção Ultravioleta-

Visível (UV-Vis) de padrões (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Tempo de retenção e comprimentos de onda dos padrões.  
Padrão Tempo de retenção (min) λ máx (nm) 

1. Ácido Gálico 

2. Quercetina 

3. Rutina 

4. Apigenina 

5. Ácido cafeico 

6. Ácido p-cumárico 

7. Catequina 

8. Ácido clorogênico 

9. Epicatequina 

10. Canferol 

11. Canferitrina 

12. Naringenina 

13. Ácido tânico 

14. Hesperidina 

15. Miricetina 

16. Fisetina 

17. Isoquercetina 

18. Crisina 

19. Escopoletina 

20. Galocatequina 

21. Epigalocatequina 

44,49 

40,98 

28,61 

44,99 

23,37 

28,65 

44,48 

19,69 

44,48 

46,20 

29,32 

45,46 

22,72 

33,09 

35,42 

33,35 

29,75 

44,42 

30,23 

44,44 

24,84 

220/323 

225/370 

256/353 

267/337 

218/330 

309 

200/322 

218/324 

201/322 

264/368 

264/342 

203/288 

215/396 

* 

253/358 

247/358 

260/354 

201/322 

225/343 

199/322 

207/273 

Fonte: Autoria própria. 

*Os parâmetros não foram obtidos. 
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4.9 ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE PELO MÉTODO DE REDUÇÃO DO 

2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZIL (DPPH) 

 

Para avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos e frações obtidos 

das folhas de A. vepretorum foi realizado o ensaio do sequestro do DPPH, conforme 

descrito por Mensor et al. (2001). O DPPH é um radical livre, estável à temperatura 

ambiente, em virtude da deslocalização do elétron desemparelhado por toda a 

molécula, o que lhe confere uma coloração violeta, caracterizada por uma banda de 

absorção em etanol em cerca de 520 nm. Este ensaio se baseia na medida da 

capacidade antioxidante de uma determinada substância em sequestrar o radical 

DPPH, reduzindo-o a hidrazina (Figura 7). Quando uma determinada substância que 

age como doador de átomos de hidrogênio é adicionada a uma solução de DPPH, a 

hidrazina é obtida com mudança simultânea na coloração de violeta a amarelo pálido 

(ALVES et al., 2010).  

 

Figura 7 - Forma radicalar (1) e não radicalar (2) do DPPH. 

1 2

NO2

O2N NO2

N

N
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O2N NO2

N

N

H

         

Fonte: Autoria própria. 

 

Amostras dos padrões ácido ascórbico, butil-hidroxianisol (BHA) e butil-

hidroxitolueno (BHT) e dos extratos e frações de A. vepretorum foram dissolvidas em 

etanol 96% de modo a se obter soluções com concentração de 1 mg.mL-1. Em 

seguida, estas soluções-mãe foram diluídas em etanol 96% para a obtenção de 

soluções com volume final de 10 mL e com concentrações de 1, 3, 9, 27, 81 e 243 
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µg.mL-1. O volume de cada concentração foi dividido igualmente em quatro cubetas 

de vidro com 1,0 cm de caminho óptico: em três delas foi adicionado 1,0 mL da solução 

alcoólica do radical livre DPPH a 5,0 µg.mL-1, recém preparado, e na quarta cubeta 

que corresponderia ao branco da respectiva concentração, 1,0 mL de etanol. Um 

controle negativo foi preparado pela mistura de 2,5 mL de etanol com 1,0 mL da 

solução do radical DPPH a 5,0 µg.mL-1. Após 30 minutos o valor das absorbâncias foi 

mensurado em espectrofotômetro de Ultravioleta UV-Vis em um comprimento de onda 

de 518 nm para cálculo da CE50 (Concentração efetiva 50%) por meio da 

determinação da porcentagem de atividade antioxidante (AA) pela equação a seguir: 

 

AA% = [(Abs. controle negativo – Abs. amostra) / (Abs. controle negativo)] x 100 

 

Em que, 

Abs. = Absorbância  

Abs. controle negativo = Absorbância do controle negativo 

Abs. amostra = Absorbância das amostras teste 

 

4.10 ESTUDO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA 

 

4.10.1 Avaliação da viabilidade celular pelo método do azul de tripan 

 

Realizou-se o ensaio de exclusão do corante vital azul de tripan antes de cada 

protocolo experimental no qual eram utilizadas células tumorais. Esse teste possibilita 

a contagem do número de células viáveis presentes em uma amostra de suspensão 

celular, baseando-se no princípio de que as células vivas possuem membranas 

celulares intactas que excluem o corante e as células mortas incorporam o corante 

adquirindo uma coloração azul, conforme ilustrado na figura 8, pág. 43 (STROBER, 

2015).   
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Figura 8 - Células viáveis (CV) e células mortas (CM) avaliadas pelo método de 

exclusão do azul de tripan em câmara de Neubauer. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Para realização da contagem, a suspensão de células foi misturada ao corante 

e uma alíquota foi colocada em câmara de Neubauer e visualizada em microscópio 

óptico para determinação da porcentagem de células viáveis (%CV) por meio da 

equação a seguir (STROBER, 2015):  

 

%CV = (número de células viáveis / número total de células) x 100 

 

4.10.2 Ensaio de citotoxicidade em células tumorais humanas e murinas 

 

A citotoxicidade dos extratos e frações foi avaliada frente às células tumorais 

humanas HCT-116, SF-295 e HL-60 por meio do ensaio de redução do brometo de 3-

[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio (MTT). Esse teste consiste em uma análise 

colorimétrica baseada na conversão do sal tetrazólio amarelo MTT em cristais de 

formazan de cor lilás, por meio de enzimas mitocondriais presentes somente nas 

células metabolicamente ativas (BERRIDGE et al., 1996). 

Para realização do protocolo experimental, as células foram contadas pelo 

método do azul de tripan, conforme descrito no ítem 4.10.1, e plaqueadas em placas 

de 96 poços: HCT-116 (0,7 × 105 células/mL), SF-295 (1 × 105 células/mL) e HL-60 (3 

× 105 células/mL). As células foram incubadas com os extratos e frações de A. 

vepretorum na concentração de 50 µg/mL dissolvidos em 1% de dimetilsulfóxido 

(DMSO), durante 72 horas em estufa com 5% de CO2 a 37 °C. Após esse tempo, as 
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placas foram centrifugadas e o sobrenadante foi removido. Em seguida, adicionou-se 

150 µl de MTT e as placas foram novamente incubadas por 3 horas. Após a incubação 

as placas foram novamente centrifugadas para remover a solução de MTT. O 

formazan precipitado foi solubilizado com 150 µL de DMSO puro e a absorbância foi 

medida em 595 nm em espectofotômetro de placa. 

O ensaio de citotoxicidade frente à linhagem tumoral murina do sarcoma 180 

foi realizado por meio do ensaio de redução do 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-fenil 

carboximetil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio (MTS) que, semelhante ao MTT, consiste 

em um corante amarelo que é biorreduzido nas células que mantêm a integridade 

mitocondrial a um composto lilás (formazan) o qual pode ser determinado por leitura 

espectroscópica de ultravioleta. Dessa forma, a quantidade de formazan produzido é 

diretamente proporcional ao número de células viáveis presentes no meio 

(PROMEGA, 2012). 

Para a realização do teste, as células tumorais do sarcoma 180, mantidas in 

vivo, foram coletadas e transferidas para tubo do tipo falcon (15 mL) com 10 mL de 

solução tampão fosfato (PBS, pH = 7,4) e subsequentemente centrifugadas a 1200 

rpm, durante 3 minutos. O sobrenadante foi descartado e as células foram 

ressuspendidas em meio RPMI 1640 C/ HEPES Cultilab® suplementado com 

bicarbonato de sódio, 25 mM de HEPES, L-glutamina 300 mg/L, sulfato de 

gentamicina 50 mg/L e anfotericina B 2 mg/L e contendo 10% de soro fetal bovino 

(SFB). 

As células tumorais foram contadas pelo método de exclusão do corante azul 

de tripan, conforme descrito no item 4.10.1, em seguida plaqueadas a uma 

concentração de 1 × 105 células/poço e incubadas em estufa a 37 °C durante 4 horas. 

Após esse tempo, adicionou-se os extratos, frações e o precipitado (dissolvidos em 

DMSO a 1%) na concentração única de 50 µg/mL e o Metotrexato (MTX) na 

concentração única de 1,5 µg/mL para determinação da porcentagem de inibição da 

proliferação celular. Para o cálculo da concentração que é capaz de inibir 50% do 

crescimento celular (CI50) os tratamentos foram realizados nas concentrações 

variando de 1,56 – 400 µg/mL, obtidas por diluição seriada. Após 24 horas, 0,02 mL 

de MTS (5 mg/mL) foi adicionado nos poços e 3 horas depois a absorbância foi 

mensurada em 492 nm em espectofotômetro de placa.  

A porcentagem de citotoxicidade foi determinada pela equação (FOUCHE et 

al., 2008):  
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% citotoxicidade = 100 – [(Abs. células tratadas – Abs. branco) / (Abs. controle 

negativo – Abs. branco) x 100] 

 

Em que, 

Abs. = Absorbância  

Abs. branco = Absorbância dos poços contendo apenas o meio de cultura 

Abs. células tratadas = Absorbância dos poços com as amostras teste 

Abs. controle negativo = Absorbância dos poços contendo a suspensão celular e sem 

tratamento 

 

Uma escala de intensidade foi utilizada para avaliar o potencial citotóxico das 

amostras testadas a partir dos valores de porcentagem de citotoxicidade (%): 

amostras sem atividade (AS), com pouca atividade (citotoxicidade que varia de 1% a 

50%), com atividade moderada (citotoxicidade que varia entre 50% a 75%) e muita 

atividade (citotoxicidade que varia entre 75% a 100%). 

 

4.10.3 Ensaio de citotoxicidade em células não tumorais 

 

 As amostras mais citotóxicas diante das células tumorais (Av-MeOH, Av-CHCl3 

e Av-Hex1) foram selecionadas para determinação da citotoxicidade frente a uma 

linhagem de células normais, objetivando investigar sua seletividade para as células 

neoplásicas. A linhagem não tumoral utilizada nesse ensaio foi L929 (fibroblasto 

murino), na concentração de 0,1 x 106 células/mL e plaqueadas em placa de 96 poços. 

As células não tumorais foram incubadas com as amostras na concentração de 50 

µg/mL dissolvidos em 1% de DMSO, durante 72 horas em estufa com 5% de CO2 a 

37 C°. Após esse tempo, as placas foram centrifugadas e o sobrenadante foi 

removido. Em seguida, adicionou-se 150 µL de MTT e as placas foram novamente 

incubadas por 3 horas. Após a incubação as placas foram novamente centrifugadas 

para remover a solução de MTT. A absorbância foi medida após solubilização do 

formazan precipitado com 150 µL de DMSO puro em 595 nm em espectofotômetro de 

placa. 
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4.10.4 Avaliação da atividade hemolítica em eritrócitos 

 

Esse teste permitiu avaliar o potencial dos extratos e frações de A. vepretorum 

em provocar lesões na membrana plasmática dos eritrócitos e foi realizado de acordo 

com a metodologia utilizada por Pita et al. (2012), com algumas adaptações. Para 

cada amostra teste utilizaram-se dois camundongos Swiss albino (Mus musculus), os 

quais foram anestesiados com uma mistura de cetamina 150 mg/kg e xilazina 15 

mg/kg por via intraperitoneal e submetidos à punção cardíaca para obtenção de 2 mL 

de sangue, que foi imediatamente misturado com o anticoagulante ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA). Em seguida, o sangue coletado foi solubilizado 

em 10 mL de PBS e centrifugado a 3000 rpm durante 4 minutos. O plasma 

sobrenadante foi removido cuidadosamente e o processo repetido mais duas vezes. 

Os eritrócitos foram ressuspendidos em PBS, obtendo-se então a suspensão de 

eritrócitos a 1% (v/v).  

 Os extratos e frações foram solubilizados em PBS e preparados no dobro das 

concentrações desejadas (1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 200 e 400 µg.mL -1). A 

cada 1 mL das soluções teste foi adicionado 1 mL da solução de eritrócitos a 1%, em 

triplicata. Para o controle positivo foi utilizada uma solução de Triton X-100 0,1% e 

para o controle negativo foi utilizado o PBS, também incubados com a solução de 

eritrócitos. Os tubos foram mantidos em agitação suave durante 60 minutos e após 

esse tempo foram centrifugados a 3000 rpm durante 4 minutos. O sobrenadante foi 

removido e a quantidade de hemoglobina liberada no sobrenadante foi avaliada 

espectrofotometricamente em 540 nm para cálculo da CH50 (concentração hemolítica 

50%) por meio da determinação da porcentagem de hemólise utilizando a fórmula a 

seguir: 

 

% Hemólise = [(Abs. amostra – Abs. controle negativo) / (Abs. controle positivo – 

Abs. controle negativo)] x 100 

 

Em que, 

Abs. = Absorbância  

Abs. amostra = Absorbância das amostras teste 

Abs. controle negativo = Absorbância do controle negativo 

Abs. controle positivo = Absorbância do controle positivo 
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4.11 ESTUDO DO MECANISMO DE AÇÃO CITOTÓXICA DE Av-MeOH EM 

CÉLULAS DO SARCOMA 180 

 

Diante da seletividade e elevado potencial citotóxico do Av-MeOH frente às 

linhagens de células tumorais, esse extrato foi selecionado para o estudo do 

mecanismo de citotoxicidade e para o ensaio de avaliação da atividade antitumoral in 

vivo no modelo experimental induzido por sarcoma 180. 

 

4.11.1 Análise morfológica 

 

Com o intuito de avaliar a ocorrência de alterações morfológicas causadas pelo 

tratamento com Av-MeOH, células do sarcoma 180 obtidas de camundongo portador 

de tumor ascítico desenvolvido durante sete dias (item 4.2.2), foram contadas pelo 

método de azul de tripan (item 4.10.1), ajustadas para concentração de 5x105 

células/mL em meio RPMI 1640 C/ HEPES Cultilab® e plaqueadas em placa de 24 

poços com lamínula no fundo. Houve privação de SFB durante oito horas para 

sincronização do ciclo celular. Em seguida, as células foram tratadas com as 

concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL do Av-MeOH, em triplicata, durante 24 e 48 

horas. Após esses períodos de tratamento e adesão celular, as lamínulas foram 

retiradas dos poços da placa, fixadas em metanol durante 5 minutos, submetidas a 

coloração com o corante Giemsa a 10% durante 10 minutos e montadas. As lâminas 

foram levadas ao microscópio óptico e as células avaliadas quanto as suas 

características morfológicas. O registro das alterações celulares foi feito por fotografia. 

A avaliação do número de células aderidas nas lamínulas foi realizada por meio da 

contagem em campos aleatórios utilizando-se a objetiva de 400x. 

 

4.11.2 Ensaio de fragmentação do DNA 

  

Células do sarcoma 180 foram obtidas de camundongo portador de tumor 

ascítico desenvolvido durante sete dias (item 4.2.2). As células foram contadas pelo 

método de azul de tripan (item 4.10.1) e ajustadas para concentração de 5x105 

células/mL em meio RPMI 1640 C/ HEPES Cultilab® suplementado com 10% de SFB. 

Em seguida, as células foram plaqueadas em placa de 24 poços, mantidas em estufa 

a 37 °C durante 4 horas e tratadas com as concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL do 
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Av-MeOH, em triplicata, por 24 e 48 horas. Os poços do controle negativo não 

receberam tratamento. Após a extração do DNA utilizando o kit de purificação de DNA 

genômico (Promega®) (PROMEGA, 2014), 10 µL da amostra foram submetidos em 

gel de agarose 0,8% a fim de permitir a análise das bandas cromossomais de DNA. 

Essa análise foi feita a 80V e 110A por 2 horas e a coloração do gel resultante 

realizada com brometo de etídio. 

 

4.12 ESTUDOS IN VIVO 

 

4.12.1 Avaliação da toxicidade aguda 

 

O teste de toxicidade aguda oral foi realizado de acordo com a metodologia 

descrita no Guia 423 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) 

(OECD, 2001), conforme apresentado na figura 9, pág. 49. Vinte e um camundongos 

Swiss albino (Mus musculus) fêmeas foram divididos em sete grupos contendo três 

animais cada, mantidos em gaiolas durante 5 dias antes do teste para permitir a 

aclimatação às condições laboratoriais. Após o período de jejum durante 4 horas 

(somente água ad libitum) os animais foram pesados e tratados. O grupo controle 

negativo recebeu apenas o veículo (solução salina + Tween 80 1%) por via oral 

(gavagem) e os demais grupos receberam os extratos ou frações de A. vepretorum 

(Av-Hex1, Av-MeOH, Av-Hex2, Av-CHCl3, Av-AcOEt e Av-AQ) na dose de 2000 mg/kg, 

por via oral (gavagem) em dose única.   

Após a administração dos tratamentos, foram realizadas observações 

individuais dos animais nos períodos de 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas e diariamente 

durante os 14 dias seguintes. As observações incluíram alterações na pele e pelos, 

olhos, mucosas, sistema respiratório, sistema circulatório sistema nervoso central e 

autônomo, atividade somatomotora e comportamental, conforme metodologia descrita 

por Almeida et al. (1999) (Anexo B). 

A massa corporal dos animais foi avaliada antes da administração do 

tratamento (peso inicial) e após o término dos 14 dias de avaliação (peso final) para 

proceder-se ao cálculo da variação de peso corporal. O consumo de água e ração foi 

registrado diariamente durante todo o experimento. Ao final, os animais foram 

anestesiados com uma mistura de cetamina 150 mg/kg e xilazina 15 mg/kg e 
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eutanasiados por deslocamento cervical. Após a eutanásia, os órgãos foram retirados, 

avaliados macroscopicamente e pesados para determinação do peso relativo dos 

órgãos, dividindo-se o peso de cada órgão (g) pelo peso corporal do animal (g) e 

multiplicando-se por 100. 

Como não houve animais moribundos ou morte registrada no primeiro teste de 

toxicidade aguda (Teste 1), repetiu-se o teste nesta mesma dose com outros três 

animais (Teste 2), conforme estabelecido no protocolo experimental adotado. 

 

Figura 9 - Fluxograma representando a metodologia seguida para o ensaio de toxicidade 

aguda em dose única, a partir da dose de 2000 mg/kg, empregando-se três camundongos 
fêmeas por etapa.  

 

Fonte: OECD, 2001. 

0,1,2,3: número de moribundos ou animais mortos em cada etapa. GHS: Sistema de Classificação 
Mundial Harmonizado (mg/kg de peso corporal). ∞: não classificado. 

 

4.12.2 Avaliação da atividade antitumoral de Av-MeOH 

  

4.12.2.1 Indução do tumor sólido 

 

Para a avaliação da atividade antitumoral in vivo uma suspensão celular do 

sarcoma 180 foi aspirada da cavidade peritoneal de camundongo portador de tumor 

ascítico desenvolvido durante sete dias (item 4.2.2) e transferida para um tubo de 

centrífuga do tipo falcon (15 mL) ao qual foram adicionados 10 mL de PBS. Após 

centrifugação (1200 rpm durante 3 minutos), o sobrenadante foi desprezado e o pellet 
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de células foi cuidadosamente ressuspendido em PBS. Em seguida, realizou-se a 

contagem do número de células utilizando-se o método de exclusão do corante vital 

azul de tripan (item 4.10.1). 

Trinta e seis camundongos Swiss albino (Mus musculus) fêmeas foram 

pesados e divididos em grupos contendo seis animais cada (n = 6). As células 

tumorais na concentração de 5x106/100 µL foram inoculadas por via subcutânea na 

região dorsal para o desenvolvimento do tumor sólido, excetuando-se os animais do 

grupo controle sadio. 

 

4.12.2.2 Tratamento dos animais 

 

Sete dias após a indução tumoral, iniciou-se o tratamento com Av-MeOH nas 

doses de 25, 50 e 100 mg/kg por via oral (gavagem). O MTX foi utilizado como controle 

positivo, sendo administrado por via intraperitoneal na dose de 1,5 mg/kg. O grupo 

controle negativo recebeu apenas o veículo de diluição do extrato (solução fisiológica 

+ Tween 80 1%) por via oral (gavagem). Adicionou-se ainda um sexto grupo (controle 

sadio), o qual permaneceu nas mesmas condições experimentais dos demais grupos, 

mas cujos animais não foram transplantados com as células do sarcoma 180 e 

receberam somente veículo de diluição do extrato (solução fisiológica + Tween 80 1%) 

por via oral (gavagem). Os tratamentos foram realizados uma vez ao dia, durante sete 

dias consecutivos.  

 

4.12.2.3 Peso dos animais e consumo de água e ração 

 

 Os animais foram pesados antes da inoculação das células do sarcoma 180 

(peso inicial) e após o término dos 7 dias de tratamento (peso final) para cálculo da 

variação de peso corporal.  

O consumo de água foi analisado por meio da medida do volume (mL) e o 

consumo de ração foi avaliado por meio da medida do peso (g) da ração consumida 

pelos animais todos os dias. 
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4.12.2.4 Avaliação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos 

 

No décimo quarto dia após a indução tumoral os camundongos foram 

submetidos a jejum de oito horas (somente água ad libitum), anestesiados com 

cetamina 150 mg/kg e xilazina 15 mg/kg e em seguida submetidos à punção braquial. 

Uma porção do sangue coletado foi adicionado a tubos secos, os quais foram 

centrifugados a 3000 rpm durante 5 minutos para obtenção do soro, destinado às 

análises bioquímicas de ureia, creatinina, aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT), utilizando-se reagentes bioquímicos (Labtest®) e um 

analisador bioquímico semiautomático (Bioplus®). Outra alíquota de sangue foi 

adicionada em tubos contendo EDTA para avaliação dos parâmetros hematológicos 

(eritrograma e leucograma) em analisador hematológico (Labtest®). 

 

4.12.2.5 Avaliação macroscópica e peso dos órgãos 

  

 Após a coleta de sangue e eutanásia dos animais, seus órgãos (coração, 

pulmões, rins, fígado, estômago, pâncreas e baço) foram analisados 

macroscopicamente, retirados e pesados. Em seguida, calculou-se o peso relativo dos 

órgãos, dividindo-se o peso de cada órgão (g) pelo peso corporal do animal (g) e 

multiplicando-se por 100.  

 

4.12.2.6 Avaliação da porcentagem de inibição tumoral 

 

 Os tumores também foram pesados e a sua massa foi utilizada para o cálculo 

da porcentagem de inibição tumoral, utilizando-se a fórmula a seguir: 

 

PI% = [(A – B)/A] x 100 

 

Em que, 

PI% = porcentagem de inibição tumoral 

A = média do peso dos tumores dos animais do grupo controle negativo 

B = média do peso dos tumores dos animais dos grupos tratados 
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4.12.2.7 Análise histopatológica 

  

 O fígado dos animais, por ser o principal órgão responsável pelo metabolismo 

de drogas, e o tumor foram processados para avaliação histopatológica. Um 

fragmento desses tecidos foi fixado em solução de formalina tamponada a 10% 

durante 12 horas. Em seguida, após serem desidratados, diafanizados e incluídos em 

parafina, foram seccionados em micrótomo, corados pela técnica de Hematoxiliana e 

Eosina (H/E) e examinados microscopicamente. 

 

4.12.2.8 Avaliação do potencial antiangiogênico 

 

Após a eutanásia dos animais a pele da região que envolve o tumor foi 

divulsionada com auxílio de material cirúrgico e fotografada. Para avaliação da 

resposta antiangiogênica foi realizado análise quantitativa, por meio da contagem do 

número de vasos sanguíneos primários e secundários na região da pele que revestia 

o tumor. Para mensuração do diâmetro dos vasos sanguíneos foi utilizado o 

processador de imagens ImageJ 1.48®, por meio do plug-in Vessel_width (LIUHANEN 

et al., 2013). 

 

4.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os valores de CE50, CI50 e CH50 foram determinados a partir das curvas 

concentração-resposta por regressão não linear com intervalo de confiança de 95% e 

expressos como média ± desvio padrão da média (SD). 

Os demais dados foram avaliados empregando-se o teste análise de variância 

(ANOVA) one-way seguido do teste de Tukey. Os resultados foram apresentados 

como média ± erro padrão da média (e.p.m) e as diferenças foram consideradas 

estatisticamente significativas quando p < 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA  

 

A análise fitoquímica de A. vepretorum demonstrou que apenas Av-Hex1 não 

foi positivo para a presença de flavonoides. Av-MeOH, Av-Hex2, Av-CHCl3 e Av-

AcOEt mostraram reação positiva para a presença de alcaloides. Apenas Av-AQ não 

foi positivo para a presença de monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos 

e esteroides. Av-MeOH e Av-AcOEt foram positivos para antocianinas. Av-CHCl3 e 

Av-AcOEt foram positivos para naftoquinonas e taninos hidrolisáveis. Apenas Av-

AcOEt foi positivo para saponinas. Todos os extratos e frações foram negativos 

quanto à presença de antraquinonas, derivados antracênicos, lignanas, 

naftoquinonas, taninos condensados e xantinas. Estes resultados são apresentados 

na tabela 4, pág. 54. 

Os resultados da triagem fitoquímica corroboram os dados da literatura. 

Estudos prévios realizados com as plantas da família Annonaceae demonstaram uma 

rica diversidade de substâncias químicas, dentre as quais podem-se citar os 

alcaloides, as acetogeninas, substâncias aromáticas, ácidos fenólicos, taninos, 

flavonoides, substâncias benzênicas, catequinas, proantocianidina, terpenos, 

esteroides, carboidratos, lipídios, proteínas, lactonas, vitaminas, carotenos, 

saponinas, entre outros (VEGA et al., 2007; NUNES et al., 2012).  

A análise fitoquímica do extrato etanólico bruto das folhas de A. vepretorum 

realizada por Diniz et al. (2013) foi positiva para a presença de fenóis, esteroides, 

terpenos e flavonoides. Araújo (2013) identificou quatro substâncias nas folhas dessa 

espécie, um triterpeno (acetato de lupeol) e dois esteroides (β-sitosterol e 

estigmasterol) na fração clorofórmica e um flavonoide glicolisado (rutina) no extrato 

etanólico bruto.  
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Tabela 4 - Perfil fitoquímico dos extratos de Annona vepretorum.  
Classe 

química 

Av-Hex1 Av-MeOH Av-Hex2 Av-CHCl3 Av-AcOEt Av- AQ 

Alcaloides - + + ++ + - 

Antocianinas - + - - ++ - 

Antraquinonas 
agliconas 

 

- - - - - - 

Flavonoides - ++ + +++ ++ ++ 

Cumarinas - - - + - - 

Derivados 
antracênicos 

 

- - - - - - 

Lignanas - - - - - - 

Mono, sesqui 
e diterpenos 

 

+++ + +++ +++ + - 

Naftoquinonas - - - + + - 

Saponinas - - - - + - 

Taninos 
condensados 

 

- - - - - - 

Taninos 
hidrolisáveis 

 

- - - + + - 

Triterpenos e 
esteroides 

 

+++ + + + + - 

Xantinas - - - - - - 

Fonte: Autoria própria. 

Extrato hexânico bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); fração hexânica (Av-Hex2); 
fração clorofórmica (Av-CHCl3); fração acetato de etila (Av-AcOEt); fração aquosa (Av-AQ); não 
detectado (-); baixa presença (+); moderada presença (++); forte presença (+++). 

 

5.2 ANÁLISE POR CLAE-DAD 

 

Com o objetivo de avaliar o perfil químico dos extratos, frações e precipitado 

obtidos de A. vepretorum, estes foram submetidos à análise por CLAE-DAD. A 

identificação dos constituintes químicos presentes nas amostras se deu por meio da 

comparação dos picos de absorção máxima dos espectros de ultravioleta com os 

encontrados para os padrões disponíveis para análise. Foi possível observar que Av-
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MeOH, Av-AcOEt, Av-AQ e ppt/AcOEt apresentaram um pico majoritário característico 

do flavonoide rutina.  

A rutina (Figura 10) também chamada rutosídeo e quercetina-3-rutinosídeo, é 

o glicosídeo do flavonoide quercetina, faz parte da classe dos flavonóis e pode ser 

encontrado em uma grande variedade de plantas (DIXIT, 2014), inclusive nas 

espécies do gênero Annona (NUNES et al., 2012). 

 

Figura 10 - Estrutura do flavonoide rutina. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os flavonoides possuem espectros de absorção característicos no UV, com 

dois máximos de absorção: um ocorrendo entre 240-285 nm (banda II) e o outro entre 

300-400 nm (banda I) (ZUANAZZI; MONTANHA, 2010). De maneira geral, a banda II 

se dá pela absorção do sistema benzoil do anel A e a banda I está associada à 

absorção do sistema cinamoil do anel B (NUNES, 2011). Em flavonóis, como a rutina, 

a banda I aparece entre 352-385 nm (ZUANAZZI; MONTANHA, 2010), conforme 

observado nos dados da análise por CLAE-DAD. 

Em Av-CHCl3 foi observado um pico majoritário com tempo de retenção em 

37,13 e no comprimento de onda de 219 e 317 nm, o qual não foi característico de 

nenhum dos padrões analisados (Tabela 3, pág. 40). Os cromatogramas e os 

espectros de UV-Vis obtidos para o padrão rutina, extrato, frações e precipitado estão 

mostrados nas figuras 11 e 12, pág. 56 e 57, respectivamente. 
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Figura 11– Cromatogramas e espectros de absorção no UV-Vis do padrão rutina (A, 

B), Av-MeOH (C, D) e Av-CHCl3 (E, F). 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 12 - Cromatogramas e espectros de absorção no UV-Vis de Av-AcOEt (A, B), 

Av-AQ (C, D) e ppt/AcOEt (E, F). 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tendo em vista a existência do pico majoritário correspondente ao flavonoide 

rutina, realizou-se também a avaliação do quão representativa é essa substância no 

extrato e nas frações. Dessa forma, a quantificação desse marcador foi realizada a 

partir da equação obtida da curva de calibração (y = 13762 x – 3231,4; R2= 0,9813). 

O tempo de retenção (Tr), o comprimento de onda de absorção máxima (λmáx), os 

teores e a porcentagem de rutina encontrados estão apresentados na tabela 5.  

 

Tabela 5 - Teor e porcentagem do flavonoide rutina, tempos de retenção e λmáx das 

amostras obtidas das folhas de A. vepretorum. 

Amostra Rutina 

 Tr (min) λmáx (nm) Teor (mg.g-1) % (p/p) 

Av-MeOH 31,45 256/354 55,76 5,57 

Av-AcOEt 29,83 256/354 69,27 6,92 

Av-AQ 29,80 256/354 26,74 2,6 

ppt/AcOEt 29,73 256/354 - - 

Fonte: Autoria própria. 

Extrato metanólico bruto (Av-MeOH); fração acetato de etila (Av-AcOEt); fração aquosa (Av-AQ); 
precipitado da fração acetato de etila (ppt/AcOEt); Tr (tempo de retenção); λmáx (comprimento de onda 
de absorção máxima); valor não calculado (-). 

 

 A partir desses dados foi possível observar que Av-AcOEt obteve maior teor de 

rutina, seguido pelo Av-MeOH e pelo Av-AQ. Diversas atividades biológicas podem 

ser atribuídas à presença desse flavonoide, dentre elas a atividade quimiopreventiva 

(DIXIT, 2014) e quimioterápica (ALONSO-CASTRO; DOMÍNGUES; GARCÍA-

CARRANCÁ, 2013; CHEN et al., 2013; GUON; CHUNG, 2016).  

Em estudo realizado por Chen et al. (2013), células de neuroblastoma humano 

(LAN-5) foram tratadas com rutina e o crescimento celular foi significativamente 

reduzido. Além disso, demonstrou-se que a rutina induziu a parada do ciclo celular na 

fase G2/M e promoveu diminuição da expressão da proteína BCL-2, que é 

antiapoptótica, dessa maneira aumentando a taxa de apoptose nas células. A rutina 

também apresentou citotoxicidade frente às células de câncer colorretal humano (SW-

480) e diminuiu, de maneira dose dependente, o volume e o peso tumoral em 

camundongos transplantados com essas células (ALONSO-CASTRO; DOMÍNGUES; 

GARCÍA-CARRANCÁ, 2013). Guon e Chung (2016) avaliaram a atividade 

antiproliferativa da rutina em células de adenocarcinoma de colo humano (HT-29) e 

comprovaram que esse constituinte químico, isolado da espécie Nelumbo nucifera, 
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diminuiu a viabilidade celular por meio da indução da apoptose por ativação da via 

mitocondrial, interferindo nos níveis de expressão da proteína BCL-2 e ativação das 

caspases 3, 8 e 9.  

A atividade quimiopreventiva da rutina também está descrita na literatura e foi 

avaliada utilizando-se um modelo experimental de carcinogênese induzida pelo 

7,12,dimetilbenz(a)antraceno (DMBA) na pele de camundongos. Foi sugerido que o 

efeito observado provavelmente estava relacionado com o potencial antioxidante 

desse flavonoide isolado da espécie Triticum aestivum (DIXIT, 2014).  

 

5.3 ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE PELO MÉTODO DO DPPH 

 

 Sugere-se que a atividade antioxidante dos flavonoides poderia impedir o 

desencadeamento do processo de carcinogênese por meio da inativação das EROs 

e das espécies reativas de nitrogênio (ERNs). Isso porque a geração desses radicais 

está relacionada à ativação de carcinógenos na fase de iniciação, assim como 

alterações nas atividades celulares nas fases de promoção e progressão tumoral 

(VOLP et al., 2008). Dessa forma, considerando-se a presença de flavonoides em A. 

vepretorum e a sua importância para o tratamento de muitas doenças, incluindo o 

câncer, devido à sua potente natureza antioxidante, realizou-se o teste de atividade 

antioxidante dos extratos e frações por meio do sequestro do DPPH.  

Os resultados demonstraram que Av-AcOEt foi o extrato que demonstrou 

menor valor de CE50 (21,55 ± 0,36 µg.mL-1), seguido por Av-CHCl3 (38,73 ± 0,81), Av-

MeOH (47,62 ± 1,56), Av-AQ (81,47 ± 0,98), Av-Hex2 (83,76 ± 0,57) e Av-Hex1 (105,5 

± 0,66) (Tabela 6, pág. 60). Esta atividade antioxidante observada pode estar 

correlacionada com a presença de compostos fenólicos, como taninos e flavonoides, 

presentes nas amostras (Tabela 4, pág. 54). Esses constituintes químicos apresentam 

a habilidade de doar um próton para o DPPH e formar estruturas de ressonância 

estáveis, estabilizando assim o radical livre (COUTINHO et al., 2010).  
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Tabela 6 - Atividade antioxidante dos extratos e frações obtidos das folhas de A. 

vepretorum pelo ensaio de sequestro do radical livre DPPH. 

Amostra CE50 (µg.mL-1) 

Ácido ascórbico 3,90 ± 0,35 

BHA 3,62 ± 0,23 

BHT 24,03 ± 3,64 

Av-Hex1 105,5 ± 1,15 

Av-MeOH 47,62 ± 2,70 

Av-Hex2 83,76 ± 0,98 

Av-CHCl3 38,73 ± 1,41 

Av-AcOEt 21,55 ± 0,63 

Av-AQ 81,47 ± 1,71 

Fonte: Autoria própria. 

Extrato hexânico bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); fração hexânica (Av-Hex2); 
fração clorofórmica (Av-CHCl3); fração acetato de etila (Av-AcOEt); fração aquosa (Av-AQ); BHA (butil-
hidroxianisol); BHT (butil-hidroxitolueno). 

 

Estudo prévio realizado com o extrato etanólico de A. vepretorum também 

demonstrou atividade antioxidante (CE50 = 98,87 ± 11,24 µg.mL-1) no método do DPPH 

(ALMEIDA et al., 2014). Além disso, várias outras espécies do gênero Annona vêm 

apresentando atividade antioxidante em diferentes modelos experimentais in vitro e in 

vivo, podendo-se citar A. muricata (NAWWAR et al., 2012; GAVAMUKULYA et al., 

2014; ADEFEGHA; OYELEYE; OBOH, 2015; GEORGE et al., 2015), A. squamosa 

(PANDA; KAR, 2007; MARIOD et al., 2012; NANDHAKUMAR; INDUMATHI, 2015), A. 

coriaceae, A. sylvatica (BENITES et al., 2015), A. dioica (FORMAGIO et al., 2013) e 

A. senegalensis (AJBOYE et al., 2010). 

 

5.4 ESTUDO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA  

 

5.4.1 Ensaio de citotoxicidade em células tumorais 

 

Os resultados do ensaio de citotoxicidade frente às linhagens de células 

tumorais (Tabela 7, pág. 61) demonstraram que Av-MeOH apresentou um elevado 

potencial citotóxico diante das células tumorais humanas HCT-116 e HL-60 e do 

sarcoma 180, com valor de CI50 de 2,81 ± 0,41 μg.mL-1 para esta última. Pode-se 

sugerir que os compostos presentes no extrato bruto (alcaloides, antocianinas, 
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flavonoides e terpenos) tenham uma ação sinérgica contribuindo para alto potencial 

citotóxico apresentado.  

Av-Hex1 e Av-CHCl3 apresentaram elevado potencial citotóxico contra a 

linhagem SF-295 e sarcoma 180, com valores de CI50 de 4,87 ± 0,83 μg.mL1 e 2,88 ± 

1,39 μg.mL1, respectivamente. A atividade citotóxica de Av-Hex1 pode estar 

relacionada com a presença de terpenos nessa fração, conforme observado na 

triagem fitoquímica. Os terpenos estão amplamente distribuídos nas espécies da 

família Annonaceae, conferindo-lhes diversas atividades biológicas, dentre as quais a 

atividade anticâncer (ZENG et al., 1996; ZHANG et al., 2004; DUTRA et al., 2014). A 

triagem fitoquímica de Av-CHCl3 demonstrou a presença de uma variedade de 

constituintes químicos que podem estar envolvidos com a atividade citotóxica, como 

os alcaloides, flavonoides, cumarinas, naftoquinonas e terpenos (Tabela 4, pág. 54). 

O Av-Hex2 e Av-AQ mostraram elevada atividade citotóxica apenas na 

linhagem de células do sarcoma 180, apresentando valores de CI50 de 45,82 ± 9,07 

μg.mL-1 e 71,18 ± 1,69 μg.mL-1, respectivamente. A atividade citotóxica do Av-AcOEt 

variou de baixa a moderada em todas as linhagens de células testadas. O ppt/AcOEt 

e o MTX apresentaram baixa citotoxicidade diante das células testadas. 

 

Tabela 7 - Citotoxicidade (%) dos extratos, frações, precipitado (50 µg.mL-1) e do MTX 
(1,5 µg.mL-1) e CI50 em linhagens de células tumorais.  

Amostra 

Citotoxicidade 

 (%) 

CI50  

(μg.mL-1) 

HCT-116 SF-295 HL-60 Sarcoma 180 

Av-Hex1 29,96 ± 1,60 86,54 ± 3,31 17,11 ± 7,34 79,43 ± 4,39 4,87 ± 0,83 

Av-MeOH 98,16 ± 0,92 63,98 ± 3,40 82,23 ± 4,84 82,34 ± 1,36 2,81 ± 0,41 

Av-Hex2 56,04 ± 21,00 65,43 ± 6,52 55,85 ± 3,56 86,24 ± 1,09 45,82 ± 9,07 

Av-CHCl3 74,28 ± 0,25 82,05 ± 24,67 29,79 ± 1,82 81,32 ± 6,79 2,88 ± 1,39 

Av-AcOEt 17,87 ± 6,45 27,98 ± 5,16 68,72 ± 38,28 63,15 ± 6,57 22,82 ± 3,76 

Av-AQ 9,52 ± 11,68 6,72 ± 1,25 SA 78,57 ± 5,91 71,18 ± 1,69 

ppt/AcOEt 32,11 ± 1,17 AS 22,47 ± 9,89 37,21 ± 7,15 NT 

MTX NT NT NT 33,46 ± 10,07 NT 

Fonte: Autoria prória. 

Extrato hexânico bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); fração hexânica (Av-Hex2); 
fração clorofórmica (Av-CHCl3); fração acetato de etila (Av-AcOEt); fração aquosa (Av-AQ); precipitado 
da fração acetato de etila (ppt/AcOEt); metotrexato (MTX); amostra sem atividade (SA); amostra não 
testada (NT). 
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Pode-se notar que os valores de CI50 dos extratos e frações, exceto de Av-AQ 

e Av-Hex2, foram inferiores a 30 µg.mL-1, o que de acordo com o Instituto Nacional 

Americano do Câncer (INC) sugere que eles são agentes anticancerígenos 

promissores para o desenvolvimento de medicamentos (OLIVEIRA et al., 2015). 

Os dados da citotoxicidade aqui apresentados corroboram aqueles 

encontrados na literatura. Almeida et al. (2014) avaliaram a atividade citotóxica do 

extrato etanólico bruto de A. vepretorum e as suas frações hexânica e clorofórmica e 

demonstrou que as amostras testadas apresentaram citotoxicidade elevada diante de 

pelo menos uma das três linhagens celulares utilizadas (câncer colorretal humano: 

HCT-116; câncer de ovário humano: OVCAR-8; glioblastoma humano: SF-295), 

evidenciando também que essa espécie pode apresentar atividade citotóxica diante 

de diversas linhagens tumorais. Além disso, outras espécies de Annona também 

apresentam potencial citotóxico, como A. muricata (JARAMILLO et al., 2000; TORRES 

et al., 2012; MOGHADAMTOUSI et al., 2014; SILVA et al., 2015), A. glabra 

(COCHRANE et al., 2008), A. squamosa (CHEN et al., 2012), A. diversifolia (SCHLIE-

GUZMÁN; GARCÍA-CARRANCÁ; GONZÁLEZ-ESQUINCA, 2009) e A. reticulata 

(ROHAM et al., 2016). 

 

5.4.2 Ensaio de citotoxicidade em células não tumorais 

 

 Diante do potencial citotóxico do Av-MeOH, Av-CHCl3 e Av-Hex1 (Tabela 7, pág. 

61), realizou-se também com essas amostras o ensaio de citotoxicidade em células 

não tumorais (Tabela 8). Os resultados demonstraram que o Av-MeOH, Av-CHCl3 e 

Av-Hex1 são menos tóxicos para as células normais do que para as células tumorais, 

podendo-se sugerir que apresentem uma toxicidade seletiva. 

 

Tabela 8 - Citotoxicidade (%) com 50 µg/mL do Av-Hex1, Av-MeOH e Av-CHCl3 em 
linhagem de células não tumorais.  

Amostra 
Citotoxicidade (%) 

L929 

Av-Hex1 15,69 ± 1,98 

Av-MeOH 20,58 ± 1,35 

Av-CHCl3 48,88 ± 0,36 

Fonte: Autoria prória. 

Extrato hexânico bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); fração clorofórmica (Av-CHCl3). 
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A alta seletividade do tratamento para as células cancerosas é um aspecto 

muito importante para a sua utilização na terapia antineoplásica, tendo em vista que 

as células normais seriam menos afetadas, o que diminuiria os seus efeitos tóxicos 

(GAVAMUKULYA, et al., 2014). Muitas pesquisas envolvendo extratos vegetais, 

inclusive obtidos de espécies do gênero Annona, têm buscado avaliar a sua toxicidade 

seletiva para as células neoplásicas. Dai et al. (2011) mostraram que os extratos do 

fruto e das folhas de A. muricata induziram a apoptose em células tumorais sem 

interferir em células epiteliais não tumorais de mama. George et al. (2012) avaliaram 

a seletividade do extrato n-butanólico das folhas da mesma espécie e demonstraram 

que ele era mais seletivo para as células de carcinoma de mama humano (MDA-MB-

435S) e células de queratinócitos humanos imortalizados (HaCaT) do que para células 

hepáticas humanas normais (WRL-68). Verificou-se ainda que o extrato etanólico das 

folhas de A. muricata mostrou elevada citotoxicidade para as linhagens tumorais de 

carcinoma ascítico de Ehrlich e de câncer de mama humano (MDA e SKBR3), 

enquanto nenhum efeito citotóxico foi observado em esplenócitos (GAVAMUKULYA 

et al., 2014). 

 

5.4.3 Ensaio de hemólise 

 

O ensaio de hemólise em eritrócitos de camundongo demonstrou que Av-

MeOH, Av-CHCl3, Av-AcOEt e Av-H2O não apresentaram atividade hemolítica nas 

concentrações avaliadas, demonstrando valores de CH50 acima da máxima 

concentração testada (400 µg.mL-1) (Tabela 9, pág. 64). Av-Hex1 e Av-Hex2 

demonstraram CH50 de 228,8 ± 19,62 µg.mL-1 e 187,4 ± 7,06 µg/mL-1, 

respectivamente. Os resultados observados podem ser atribuídos ao fato de que o 

hexano é um solvente de polaridade muito baixa, extraindo susbtâncias lipofílicas 

(MONTE, et al., 2014) que podem desorganizar a membrana dos glóbulos vermelhos 

e provocar hemólise. 
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Tabela 9 - Determinação da CH50 dos extratos e frações de A. vepretorum.  

Amostra CH50 (µg.mL-1) 

Av-Hex1 228,8 ± 19,62 

Av-MeOH > 400 

Av-Hex2 187,4 ± 7,06 

Av-CHCl3 > 400 

Av-AcOEt > 400 

Av-AQ > 400 

Fonte: Autoria própria. 

Extrato hexânico bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); fração hexânica (Av-Hex2); 
fração clorofórmica (Av-CHCl3); fração acetato de etila (Av-AcOEt); fração aquosa (Av-AQ). 

 

A realização da atividade hemolítica é importante, tendo em vista que muitas 

plantas possuem substâncias químicas que podem apresentar esse efeito tóxico 

sobre os eritrócitos, o que limita o seu emprego farmacológico. Além disso, esse teste 

também pode fornecer informações sobre o mecanismo de citotoxicidade das drogas 

testadas (ZOHRA et al., 2014). Dessa maneira, pode-se inferir a partir dos resultados 

que os extratos e frações de A. vepretorum não demonstraram efeitos tóxicos nesse 

modelo de citotoxicidade, pois apresentaram elevados valores de CH50, sugerindo-se 

que o mecanismo pelo qual promovem seu dano citotóxico não está relacionado à 

indução de lise ou instabilidade das membranas celulares. 

 

5.5 ESTUDO DO MECANISMO DE AÇÃO CITOTÓXICA  

  

5.5.1 Análise morfológica 

 

 Após 24 horas em cultura (Figura 13, pág. 65 e Figura 14, pág. 66), as células 

do sarcoma 180 não tratadas se apresentaram com núcleos volumosos e muitas 

vezes múltiplos, nucléolos evidentes, vacúolos citoplasmáticos, projeções 

citoplasmáticas e heterogeneidade morfológica. O grupo tratado com MTX mostrou-

se semelhante ao grupo não tratado quanto as características nucleares e quantidade 

de células aderidas por campo nas lamínulas (Tabela 10, pág. 69). No entanto, nesse 

grupo o citoplasma das células estava mais vacuolizado e algumas células com 

condensação da cromatina e fragmentação do núcleo puderam ser observadas, 

características sugestivas de apoptose. Nos grupos tratados com Av-MeOH nas 



65 
 

concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL pode-se observar que havia menos vacúolos 

no citoplasma das células, menor quantidade de projeções citoplasmáticas e algumas 

células com características sugestivas de apoptose, como condensação da cromatina 

e fragmentação do núcleo. Nesses grupos também houve um número 

significativamente menor da média de células aderidas por campo nas lamínulas 

(54,80 ± 1,91, 63,60 ± 3,20 e 72,65 ± 2,32) quando comparados ao grupo não tratado 

(96,90 ± 2,84) e tratado com MTX (86,53 ± 2,20) (Tabela 10, pág. 69).  

 

Figura 13 - Ensaio de avaliação morfológica após 24 horas em cultura de células do 

sarcoma 180 não tratadas (A, B) e tratadas com MTX 1,5 µg.mL-1 (C, D). Seta preta 
contínua (projeção citoplasmática), seta preta tracejada (vacúolo), seta amarela 
(fragmentação da cromatina). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 14 - Ensaio de avaliação morfológica após 24 horas em cultura de células do 

sarcoma 180 tratadas com Av-MeOH 25 µg.mL-1 (A, B), Av-MeOH 50 µg.mL-1 (C, D) 
e Av-MeOH 100 µg.mL-1 (E, F). Seta preta contínua (projeção citoplasmática), seta 
preta tracejada (vacúolo), seta amarela (fragmentação da cromatina). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após 48 horas em cultura (Figura 15, pág. 67 e Figura 16, pág.68), as células 

não tratadas apresentaram-se em menor quantidade, com menor espraiamento, 
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menos vacuolizadas e com maior quantidade de núcleos picnóticos em relação ao 

tempo de 24 horas. O grupo tratado com MTX permaneceu com características 

semelhantes ao que foi descrito anteriormente. O tratamento com Av-MeOH nas 

concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL após 48 horas provocou aparente redução do 

volume celular, diminuição das projeções citoplasmáticas e núcleos picnóticos, 

características morfológicas que indicam apoptose. A quantidade de células aderidas 

por campo nas lamínulas também foi bastante diminuída nesses grupos (36,85 ± 

55,80, 55,80 ± 4,14 e 62,15 se comparados ao grupo controle negativo (81,20 ± 2,02) 

e controle positivo (74,58 ± 2,84) (Tabela 10, pág. 69).   

 

Figura 15 - Ensaio de avaliação morfológica após 48 horas em cultura de células do 
sarcoma 180 não tratadas (A, B) e tratadas com MTX 1,5 µg.mL-1 (C, D). Seta preta 
contínua (projeção citoplasmática), seta preta tracejada (vacúolo), seta amarela 
(picnose). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 16 - Ensaio de avaliação morfológica após 48 horas em cultura de células do 

sarcoma 180 tratadas com Av-MeOH 25 µg.mL-1 (A, B), Av-MeOH 50 µg.mL-1 (C, D) 
e Av-MeOH 100 µg.mL-1 (E, F). Seta amarela (picnose). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A tabela 10 mostra a média do número de células contadas em campos 

aleatórios das lamínulas nos poços sem tratamento (controle negativo – CN), tratados 

com MTX (1,5 µg.mL-1) e tratados com Av-MeOH (25, 50 e 100 µg.mL-1) nos tempos 

de 24 e 48 horas, respectivamente.  

 

Tabela 10 – Efeito do tratamento com MTX (1,5 µg.mL-1) e com Av-MeOH (25, 50 e 

100 µg.mL-1) na quantidade de células do sarcoma 180 aderidas por campo nas 
lamínulas nos tempos de 24 e 48 horas em cultura.  

Grupos 
Número de células/campo 

24 horas 
 

48 horas 
 

CN 96,90 ± 2,84 81,20 ± 2,02 

MTX (1,5 µg.mL-1) 86,53 ± 2,20  74,58 ± 2,84 

Av-MeOH (25 µg.mL-1) 54,80 ± 1,91ª,b 36,85 ± 2,85ª,b 

Av-MeOH (50 µg.mL-1) 63,60 ± 3,20ª,b 55,80 ± 4,14ª,b 

Av-MeOH (100 µg.mL-1) 72,65 ± 2,32ª,b 62,15 ± 2,65ª,b 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± e.p.m. ap<0,05 comparado com o grupo não tratado (CN) e 
bp<0,05 comparado com o grupo tratado com metotrexato (MTX) por ANOVA seguida por Tukey. 
Extrato metanólico bruto (Av-MeOH). 

 

A coloração com Giemsa permite a análise das alterações morfológicas das 

células e possibilita a distinção entre os três principais tipos de morte celular, incluindo 

apoptose, necrose e autofagia. A apoptose é uma forma de morte celular programada, 

caracterizada por alterações na morfologia celular como o encolhimento das células, 

perda dos contatos célula-célula, bolhas na membrana plasmática e formação de 

corpos apoptóticos; distorções nucleares, tais quais condensação da cromatina e 

fragmentação do DNA e alterações citoplasmáticas menos características. Durante o 

processo inicial de apoptose, o encolhimento celular e a picnose são visíveis por 

microscopia óptica e as células apoptóticas aparecem como massas redondas ou 

ovais com citoplasma eosinofílico mais escuro e cromatina roxa densa (ELMORE, 

2007; BANFALVI, 2016).  

As características morfológicas observadas levaram a sugerir a ocorrência de 

morte celular por apoptose em virtude do tratamento com o Av-MeOH, no entanto a 

confirmação com outros métodos, como o ensaio de fragmentação do DNA, se faz 

necessária. 
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5.5.2 Fragmentação do DNA 

 

Com o objetivo de delinear o mecanismo de morte celular induzido pelo Av-

MeOH após 24 e 48 horas de tratamento, foi realizada também a técnica de análise 

de fragmentação do DNA. Os resultados mostraram que não houve fragmentação, 

conforme pode ser observado na figura 17.  

 

Figura 17 – Ensaio de fragmentação do DNA das células do sarcoma 180 não tratadas 
(controle negativo – CN) e após o tratamento com Av-MeOH (25, 50 e 100 µg/mL) 
durante 24 e 48 horas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Uma das características da apoptose é a fragmentação do DNA cromossomal 

em virtude da clivagem entre nucleossomos. A técnica de análise de fragmentação do 

DNA permite visualizar esses produtos da clivagem por meio da extração do DNA de 

uma suspensão de células lisadas seguido de eletroforese em gel de agarose. Esse 

procedimento resulta em uma "escada de DNA" característica, com cada banda na 

escada separada em tamanho por cerca de 180 pares de bases. No presente estudo, 

até o tempo de 48 horas não se observou fragmentação do DNA, o que não exclui o 

fato das células estarem em apoptose, conforme sugerido na avaliação morfológica. 
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Isso porque a fragmentação do DNA é um evento mais tardio desse tipo de morte e 

as células podem estar em um estágio mais inicial do processo (ELMORE, 2007). 

 

5.6 TOXICIDADE AGUDA 

 

Na avaliação da toxicidade aguda dos extratos e frações obtidos das folhas de 

A. vepretorum na dose de 2000 mg/kg não foi observada nenhuma morte ou sinal 

clínico de toxicidade em qualquer um dos grupos avaliados nas primeiras vinte e 

quatro horas após a exposição e durante os 14 dias subsequentes. Desta forma, 

repetiu-se o teste nesta mesma dose com outros três animais, o que confirmou o 

resultado anterior. Com os resultados obtidos, pode-se concluir que a toxicidade oral 

aguda dos extratos e frações é maior que 2000 mg/kg, os quais são classificados 

como categoria 5, segundo os critérios do protocolo experimental adotado. 

No primeiro teste (n=3) não foi observada nenhuma alteração significativa na 

massa corporal dos animais tratados quando comparados ao grupo controle negativo. 

A média do consumo de ração durante os 14 dias de avaliação também não mostrou 

alteração. Observou-se apenas aumento significativo do consumo médio de água dos 

animais tratados com Av-Hex2, Av-CHCl3 e Av-AQ quando comparados ao grupo 

controle negativo (Tabela 11, pág. 72). 
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Tabela 11 - Média dos valores obtidos do consumo de ração, consumo de água, peso 

inicial, peso final e variação do peso corporal dos animais no grupo controle negativo 
(solução salina + tween 80 1%) e tratados com extratos e frações de A. vepretorum 
na dose única de 2000 mg/kg no primeiro teste de toxicidade aguda (Teste 1).  

Grupos 

Parâmetros 

Consumo 
de ração (g) 

 

Consumo de 
água (mL) 

 

Peso inicial 
(g) 

 

Peso final 
(g) 

Variação do 
peso 

corporal (g) 

CN 
 

15,21 ± 0,36 21,64 ± 0,65 32,00 ± 0,00 32,33 ± 0,33 0,33 ± 0,33 
 

Av-Hex1 
 

14,21 ± 0,33 27,07 ± 0,96 29,33 ± 0,88 29,00 ± 1,00 0,33 ± 0,33 

Av-MeOH 
 

16,50 ± 0,40 26,14 ± 0,79 32,67 ± 1,45 32,00 ± 1,15 0,66 ± 0,33  

Av-Hex2 
 

15,79 ± 0,68 33,21 ± 2,20a 31,67 ± 1,20 31,00 ± 0,57 1,33 ± 0,33 

Av-CHCl3 

 
14,79 ± 0,38 32,29 ± 1,99a 30,67 ± 1,66 30,67 ± 1,66 0,00 ± 0,00 

Av-AcOEt 
 

15,29 ± 0,47 25,43 ± 1,54 30,67 ± 0,33 31,33 ± 0,33 0,66 ± 0,33 

Av-AQ 15,00 ± 0,63 31,21 ± 2,69a 29,33 ± 0,33 29,67 ± 0,33 1,00 ± 0,00 
Fonte: Autoria própria. 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m (n=3). ap<0,05 comparado com o grupo controle 
negativo por ANOVA seguido de Tukey. Extrato hexânico bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto 
(Av-MeOH); fração hexânica (Av-Hex2); fração clorofórmica (Av-CHCl3); fração acetato de etila (Av-
AcOEt); fração aquosa (Av-AQ). 

 

 No segundo teste (n=3) observaram-se algumas alterações quanto ao peso 

inicial e final dos animais tratados se comparados ao grupo controle negativo, o que 

não se configurou como sinal de toxicidade, tendo em vista que não houve diferença 

estatisticamente significativa na variação do peso corporal entre os grupos. Pelo fato 

dos animais dos grupos tratados apresentarem já inicialmente menor massa corporal 

que os animais do grupo controle negativo, isso, possivelmente, se refletiu em menor 

consumo médio de ração e água (Tabela 12, pág. 73), não sendo também indicativo 

de toxicidade, pois ao observar o consumo ao longo dos dias em cada grupo 

individualmente não houve diminuição da ingestão. 
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Tabela 12 - Média dos valores obtidos do consumo de ração, consumo de água, peso inicial, 

peso final e variação do peso corporal dos animais no grupo controle negativo (solução salina 
+ tween 80 1%) e tratados com extratos e frações de A. vepretorum na dose única de 2000 
mg/kg no segundo teste de toxicidade aguda (Teste 2).  

Grupos 

Parâmetros 

Consumo de 
ração (g) 

 

 
Consumo de 

água (mL) 
 

Peso inicial 
(g) 

 

Peso final 
(g) 

 

Variação 
do peso 
corporal 

(g) 

CN 
 

27,82 ± 1,45 26,91 ± 0,66 39,33 ± 0,33 40,00 ± 1,15 1,33 ± 0,88 

Av-Hex1 
 

19,18 ± 0,58a 21,18 ± 1,18a 35,00 ± 0,57a  36,67 ± 0,66 1,66 ± 0,33 

Av-MeOH 
 

17,64 ± 0,75a 26,18 ± 1,11 
 

34,00 ± 1,00a 35,00 ± 0,57 1,00 ± 0,57 

Av-Hex2 
 

19,64 ± 1,25a 22,91 ± 0,91 33,33 ± 0,66a 33,67 ± 0,88a 0,33 ± 0,33 

Av-CHCl3 

 
19,73 ± 1,20a 25,18 ± 1,50 33,67 ± 1,45a 33,67 ± 1,76a 0,66 ± 0,33 

 
Av-AcOEt 

 
20,27 ± 0,77a 22,91 ± 1,30 36,67 ± 0,33 38,00 ± 0,57 1,88 ± 0,88 

Av-AQ 19,09 ± 0,94a 23,27 ± 1,51 35,33 ± 0,88 37,67 ± 1,20 2,33 ± 0,33 
Fonte: Autoria própria. 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m (n=3). ap<0,05 comparado com o grupo controle 
negativo por ANOVA seguido de Tukey. Extrato hexânico bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto 
(Av-MeOH); fração hexânica (Av-Hex2); fração clorofórmica (Av-CHCl3); fração acetato de etila (Av-
AcOEt); fração aquosa (Av-AQ). 
 

 

Durante a análise macroscópica não foram identificadas alterações na 

coloração ou consistência dos órgãos, bem como não houve variação estatística 

significativa no peso relativo dos órgãos dos animais tratados quando comparados ao 

grupo controle negativo (Tabela 13, pág. 74 e Tabela 14, pág. 75). 

O objetivo dos ensaios de avaliação da toxicidade é determinar o potencial de 

novas substâncias e produtos causar danos à saúde humana. Testes que avaliam a 

toxicidade sistêmica aguda são utilizados para classificar substâncias de acordo com 

o seu potencial de letalidade ou toxicidade (VALADARES, 2006). Para que seus 

resultados sejam considerados pelas agências regulatórias dos países, é essencial 

que estes testes sejam conduzidos seguindo protocolos internacionalmente aceitos, 

como aqueles publicados pela OECD (SACHETTI et al., 2009). No presente estudo, 

adotou-se o Guia OECD 423 (OECD, 2001), que apresenta boa reprodutibilidade, usa 

poucos animais e é capaz de classificar as substâncias de acordo com sistemas 

internacionalmente aceitos. 
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Tabela 13 – Peso relativo dos órgãos dos animais do grupo controle negativo (solução salina + tween 80 1%) e tratados com extratos 

e frações de A. vepretorum na dose única de 2000 mg/kg no primeiro teste de toxicidade aguda (Teste 1).  

 
Grupos 

Peso (g/100 g de peso do animal) 

 Pulmão Coração Pâncreas Estômago Rins Fígado Baço 

Controle Negativo 
 

0,81 ± 0,10 0,48 ± 0,03 0,71 ± 0,07 3,89 ± 1,47 1,21 ± 0,07 5,37 ± 0,46 0,53 ± 0,13 

Av-Hex1 
 

0,94 ± 0,06 0,57 ± 0,09 0,66 ± 0,04 3,06 ± 0,32 1,22 ± 0,00 5,82 ± 0,30 0,59 ± 0,04 

Av-MeOH 
 

0,78 ± 0,02 0,59 ± 0,11 0,64 ± 0,01 3,36 ± 0,48 1,31 ± 0,03 5,51 ± 0,38 0,63 ± 0,07 

Av-Hex2 
 

0,80 ± 0,07 0,50 ± 0,00 0,60 ± 0,03 4,52 ± 0,28 1,44 ± 0,05 5,38 ± 0,04 0,55 ± 0,07 

Av-CHCl3 

 

0,86 ± 0,08 0,44 ± 0,02 0,55 ± 0,07 2,32 ± 0,56 1,25 ± 0,10 5,36 ± 0,42 0,56 ± 0,11 

Av-AcOEt 
 

0,91 ± 0,01 0,51 ± 0,04 0,52 ± 0,06 2,97 ± 0,27 1,33 ± 0,04 5,59 ± 0,37 0,63 ± 0,03 

Av-AQ 0,78 ± 0,05 0,51 ± 0,04 0,76 ± 0,08 3,04 ± 0,50 1,31 ± 0,09 5,41 ± 0,46 0,60 ± 0,05 
Fonte: Autoria própria. 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m (n=3). ap<0,05 comparado com o grupo controle negativo por ANOVA seguido de Tukey. Extrato hexânico 
bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); fração hexânica (Av-Hex2); fração clorofórmica (Av-CHCl3); fração acetato de etila (Av-AcOEt); fração 
aquosa (Av-AQ). 
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Tabela 14 – Peso relativo dos órgãos dos animais do grupo controle negativo (solução salina + tween 80 1%) e tratados com extratos 

e frações de A. vepretorum na dose única de 2000 mg/kg no segundo teste de toxicidade aguda (Teste 2).  
 

Grupos 
Peso (g/100 g de peso do animal) 

Pulmão Coração Pâncreas Estômago Rins Fígado Baço 

Controle Negativo 
 

0,75 ± 0,08 0,47 ± 0,00 0,48 ± 0,09 1,54 ± 0,48 1,18 ± 0,05 5,50 ± 0,24 
 

0,50 ± 0,05 

Av-Hex1 
 

0,64 ± 0,01 0,47 ± 0,03 0,58 ± 0,16 2,81 ± 0,84 1,24 ± 0,03 5,56 ± 0,17 0,54 ± 0,06 

Av-MeOH 
 

0,69 ± 0,04 0,60 ± 0,03 0,52 ± 0,01 1,40 ± 0,31 1,35 ± 0,05 5,72 ± 0,09 0,48 ± 0,02 

Av-Hex2 
 

0,63 ± 0,02 0,49 ± 0,02 0,59 ± 0,17 1,90 ± 0,20 1,36 ± 0,04 5,36 ± 0,45 0,49 ± 0,02 

Av-CHCl3 

 

0,56 ± 0,02 0,63 ± 0,14 0,48 ± 0,04 1,86 ± 0,28 1,29 ± 0,02 5,46 ± 0,49 0,46 ± 0,02 

Av-AcOEt 
 

0,62 ± 0,05 0,51 ± 0,05 0,44 ± 0,05 1,78 ± 0,40 1,28 ± 0,05 5,19 ± 0,17 0,42 ± 0,04 

Av-AQ 0,62 ± 0,02 0,46 ± 0,02 0,35 ± 0,04 1,12 ± 0,11 1,24 ± 0,03 6,67 ± 0,47 0,47 ± 0,07 
Fonte: Autoria própria. 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m (n=3). ap<0,05 comparado com o grupo controle negativo por ANOVA seguido de Tukey. Extrato hexânico 
bruto (Av-Hex1); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); fração hexânica (Av-Hex2); fração clorofórmica (Av-CHCl3); fração acetato de etila (Av-AcOEt); fração 
aquosa (Av-AQ).  
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5.7 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL IN VIVO DE Av-MeOH 

 

A avaliação da atividade antitumoral de Av-MeOH foi realizada frente ao modelo 

experimental do sarcoma 180, o qual vem sendo bastante utilizado tanto para estudos 

de atividade antitumoral in vitro, como para estudos de atividade antitumoral in vivo. 

O sarcoma 180 também é conhecido como tumor de Crocker e foi descoberto em 

1914 pelo Dr. W. H. Woglom no Laboratório Crocker nos Estados Unidos, sendo 

isolado de células de um tumor espontâneo localizado na região axilar de um 

camundongo Swiss macho (Mus musculus) (ZUCKERBERG, 1973) e classificado 

posteriormente como sarcoma, pois provavelmente se originou de tecido conjuntivo 

(ASSEF et al., 2002; OLIVEIRA-JÚNIOR, 2008). 

A linhagem celular do sarcoma 180 pode ser mantida in vitro ou in vivo por meio 

da inoculação das células tumorais na cavidade intraperitoneal de camundongos. 

Nesse modelo, as células se desenvolvem na forma de um tumor ascítico, ou se 

injetadas por via subcutânea desenvolvem-se tumores sólidos (ZUCKERBERG, 1973; 

KAWAKUBO et al.,1980). Quando desenvolvido na forma sólida, o tumor é pouco 

hemorrágico e possui crescimento acelerado, representando um bom modelo para 

avaliação da atividade antitumoral (PESSOA, 1992). 

Após a eutanásia e ressecção cirúrgica dos tumores, foi possível observar, 

baseando-se na média do peso dos tumores, que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos tratados com o extrato comparados com 

o controle negativo (Figura 18, pág. 77). Também não se pode observar diferença 

estatística entre a taxa de crescimento tumoral provocada pelo tratamento com Av-

MeOH e pela droga padrão MTX. Esse fármaco é um antineoplásico quimicamente 

denominado de ácido 4-amino-10-metil fólico, antimetabólito, estruturalmente análogo 

ao ácido fólico e que atua inibindo de maneira competitiva a atividade da dihidrofolato-

redutase, interferindo na síntese e reparo do DNA e consequentemente na replicação 

celular (MARTINS, 2004).  
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Figura 18 - Percentual de crescimento tumoral baseado no peso dos tumores do grupo 

controle negativo (CN: solução salina + tween 80 1%), grupo controle positivo (MTX 1,5 mg/kg) 
e grupos tratados com Av-MeOH nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg durante sete dias. Os 
valores estão expressos como média ± e.p.m (n=6).  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O tratamento com o MTX foi capaz de promover 50,53% de inibição tumoral, 

enquanto o tratamento com Av-MeOH nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg provocou 

32,56%, 17,93% e 32,37% de inibição, respectivamente.  

Vários estudos têm demonstrado a atividade antitumoral in vivo de espécies de 

Annona. Oliveira (2012) utilizou o modelo sarcoma 180 e do carcinossarcoma de 

Walker 256 para avaliar o potencial antitumoral do extrato acetônico de A. muricata 

(25 e 50 mg/kg). O extrato inibiu o crescimento tumoral nas duas doses testadas frente 

ao sarcoma 180 e apenas na dose de 50 mg/kg quando avaliado no carcinossarcoma 

de Walker 256. Em outro estudo, também com A. muricata, Torres et al. (2012) 

utilizaram ratos imunocomprometidos transplantados com um tumor pancreático 

evidenciaram que o tratamento com o extrato dessa espécie na dose de 50 mg/kg 

promoveu redução de 60% do desenvolvimento tumoral. Já o tratamento por via oral 

de camundongos transplantados com células tumorais de fígado (H22) com o extrato 

das sementes de A. squamosa promoveu 69,55% de inibição tumoral na dose de 18 

mg/kg (CHEN et al., 2012).  

Considerando os diversos efeitos tóxicos secundários dos agentes 

antineoplásicos em células normais, investigou-se também a possível toxicidade do 

Av-MeOH e MTX após os sete dias de tratamento. Na tabela 15 estão apresentados 
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os dados referentes ao consumo de água, consumo de ração, peso inicial, peso final 

e variação do peso corporal dos animais. Observou-se que houve uma diminuição 

estatisticamente significativa do consumo de água, bem como na variação do peso 

corporal dos animais do grupo tratado com MTX quando comparado ao grupo controle 

sadio. A eficácia deste quimioterápico é frequentemente limitada devido aos efeitos 

colaterais e tóxicos que apresenta (GUIDOLIN, 2005), sendo que um dos principais 

problemas observados durante o tratamento é a toxicidade gastrointestinal, o que 

provoca diarreia, dispepsia e mucosite intestinal, que é responsável pela diminuição 

do esvaziamento gástrico e do trânsito gastrointestinal de líquidos (SOARES et al., 

2011). O tratamento com Av-MeOH não demonstrou efeito tóxico a nível 

gastrointestinal. 

 

Tabela 15 - Média dos valores obtidos no consumo de ração, consumo de água, peso 
inicial, peso final e variação do peso corporal dos animais do grupo controle sadio 
(solução salina + tween 80 1%), controle negativo (solução salina + tween 80 1%), 
controle positivo (MTX 1,5 mg/kg) e tratados com Av-MeOH nas doses de 25, 50 e 
100 mg/kg durante sete dias.  

Grupos 

Parâmetros 

Consumo 
de ração (g) 

 

Consumo de 
água (mL) 

 

Peso inicial 
 (g) 

 

Peso final 
(g) 

 

Variação do 
peso 

corporal (g) 

Controle 
sadio 

 

32,93 ± 1,38 35,14 ± 1,69 35,00 ± 0,51 36,83 ± 1,01 1,83 ± 0,60 

Controle 
negativo 

 

30,79 ± 1,34 37,64 ± 1,50 33,17 ± 0,79 35,67 ± 0,33 2,50 ± 0,67 

MTX 
 

25,79 ± 3,53 24,14 ± 3,08a,b 32,33 ± 0,71 27,83 ± 0,70a,b 4,50 ± 0,56a 

Av-MeOH  
(25 mg/kg) 

 

30,36 ± 1,06 32,57 ± 1,97c 31,33 ± 1,28a 33,17 ± 1,13c 1,83 ± 0,40c 

Av-MeOH  
(50 mg/kg) 

 

28,86 ± 0,68 32,29 ± 1,47c 32,33 ± 0,71 34,83 ± 0,79c 2,50 ± 0,42 

Av-MeOH  
(100 mg/kg) 

 

29,71 ± 0,69 31,50 ± 1,20c 34,17 ± 0,54 35,67 ± 1,05c 1,50 ± 0,56c 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± e.p.m (n=6). ap<0,05 comparado com o grupo controle sadio 
por ANOVA seguida por Tukey. bp<0,05 comparado com o grupo controle negativo por ANOVA seguida 
por Tukey. cp<0,05 comparado com o grupo controle positivo por ANOVA seguida por Tukey. 
Metotrexato (MTX); extrato metanólico bruto (Av-MeOH). 
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As análises bioquímicas dos parâmetros renais (ureia e creatinina) não 

demonstraram resultados clínicos relevantes (Tabela 16). A ureia é um produto do 

metabolismo de aminoácidos e a creatinina é um produto da decomposição da 

creatina muscular, ambas as substâncias são excretadas pelos rins. Na insuficiência 

renal, produtos de degradação do metabolismo, particularmente substâncias 

nitrogenadas, tais como ureia e creatinina, acumulam-se no corpo, resultando em 

níveis séricos aumentados. Vários fármacos anti-câncer atualmente em uso clínico 

provocam alguma forma de toxicidade renal (BEZERRA et al., 2008). No entanto, 

toxicidade renal não foi observada após o tratamento com Av-MeOH (25, 50 e 100 

mg/kg) e nem após tratamento com MTX. 

 

Tabela 16 - Avaliação dos parâmetros bioquímicos dos animais do grupo controle 
sadio (solução salina + tween 80 1%), controle negativo (solução salina + tween 80 
1%), controle positivo (MTX 1,5 mg/kg) e tratados com Av-MeOH nas doses de 25, 50 
e 100 mg/kg durante sete dias.  

 

Grupos 

Parâmetros  

Uréia  
(mg/dL) 

Creatinina 
(mg/dL) 

AST 
(U/L) 

ALT 
(U/L) 

Controle sadio 46,00 ± 2,19 0,72 ± 0,11 115,8 ± 23,94 57,33 ± 7,57 

Controle negativo 42,17 ± 2,78 0,75 ± 0,06 142,2 ± 9,74 48,20 ± 3,91 

MTX 34,67 ± 2,70 0,43 ± 0,09 269,0 ± 11,00a,b 59,75 ± 8,58 

Av-MeOH (25 mg/kg) 39,50 ± 3,00 0,70 ± 0,09 120,0 ± 6,09c 43,67 ± 5,27 

Av-MeOH (50 mg/kg) 50,83 ± 5,75c 0,48 ± 0,03 167,6 ± 6,59c 45,00 ± 1,87 

Av-MeOH (100 mg/kg) 44,67 ± 1,97 0,62 ± 0,07 165,8 ± 13,58c 43,20 ± 4,22 
 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± e.p.m (n=6). ap<0,05 comparado com o grupo controle sadio 
por ANOVA seguida por Tukey. bp<0,05 comparado com o grupo controle negativo por ANOVA seguida 
por Tukey. cp<0,05 comparado com o grupo controle positivo por ANOVA seguida por Tukey. 
Metotrexato (MTX); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); alanina aminotransferase (ALT); aspartato 
aminotransferase (AST). 

 
 

Quanto aos parâmetros hepáticos, observou-se elevação significativa do valor 

de AST no grupo tratado com MTX quando comparado aos demais grupos 

experimentais. Não foi observada nenhuma alteração significativa nos valores de ALT 

(Tabela 16). Assim como os rins, o fígado é susceptível a efeitos de agentes 



80 
 

 
 

antineoplásicos. As alterações nesse órgão provocadas por tratamentos 

farmacológicos podem resultar em aumento das concentrações das enzimas ALT e 

AST no sangue, permitindo assim o diagnóstico e monitoramento da lesão hepática 

(RODRIGUES et al., 2010). De acordo com os resultados obtidos, não houve 

alteração significativa nos níveis de AST e ALT nos grupos tratados com Av-MeOH 

quando comparados ao controle sadio, não havendo indício de comprometimento das 

enzimas hepáticas provocado pelo extrato, ao contrário do que foi observado após o 

tratamento com MTX, que induziu uma elevação significativa dos níveis plasmáticos 

de AST. 

 Analisando os parâmetros hematológicos (Tabela 17, pág.81), observou-se que 

no grupo tratado com 100 mg/kg de Av-MeOH houve aumento dos níveis de 

hemoglobina e no grupo tratado com MTX houve aumento da contagem de hemácias 

quando comparados ao controle sadio. Não foi observada alteração estatisticamente 

significativa nos valores de hematócrito, volume corpuscular médio (VCM), 

hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular 

Média (CHCM) e amplitude de variação dos eritrócitos (RDW) em nenhum dos grupos 

experimentais quando comparados ao controle sadio. A partir desses resultados, 

pode-se sugerir que o tratamento com o extrato não contribuiu para a ocorrência de 

anemia nos animais, ao contrário de muitos agentes quimioterápicos, os quais 

acentuam a anemia induzida pela presença do tumor nos pacientes com câncer 

(CALABRICH; KATZ, 2010). 



 

 

Tabela 17 - Avaliação dos parâmetros hematológicos dos animais do grupo controle sadio (solução salina + tween 80 1%), controle 

negativo (solução salina + tween 80 1%), controle positivo (MTX 1,5 mg/kg) e tratados com Av-MeOH nas doses de 25, 50 e 100 
mg/kg durante sete dias.  
 Parâmetros 

Grupos Hemácias 
(1012/L) 

Hemoglobina 
(g/dL) 

Hematócrito 
(%) 

 

VCM  
(fL) 

HCM 
 (pg) 

CHCM  
(g/dL) 

RDW  
(%) 

Controle sadio 7,45 ± 0,21 10,00 ± 0,35 42,30 ± 1,11 56,60 ± 0,74 13,38 ± 0,11 23,58 ± 0,36 19,56 ± 0,35 

Controle negativo 7,71 ± 0,31 10,32 ± 0,48 42,92 ± 1,54 55,80 ± 0,37 13,36 ± 0,09 24,04 ± 0,33 20,66 ± 0,25 

MTX 8,63 ± 0,25a 11,22 ± 0,27 47,48 ± 1,83 55,40 ± 2,67 13,02 ± 0,13 23,70 ± 0,96 22,42 ± 1,91 

Av-MeOH (25 mg/kg) 8,28 ± 0,22 11,22 ± 0,25 46,90 ± 1,38 56,40 ± 0,40 13,54 ± 0,21 23,92 ± 0,48 21,32 ± 0,64 

Av-MeOH (50 mg/kg) 7,86 ± 0,14 10,90 ± 0,20 44,51 ± 0,73 56,80 ± 0,58 13,88 ± 0,10c 24,48 ± 0,32 21,76 ± 0,19 

Av-MeOH (100 mg/kg) 8,53 ± 0,30 11,90 ± 0,40a,b 47,65 ± 1,91 55,80 ± 0,73 13,96 ± 0,16c 25,02 ± 0,33 20,54 ± 0,29 
Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± e.p.m (n=6). ap<0,05 comparado com o grupo controle sadio por ANOVA seguida por Tukey. bp<0,05 comparado 
com o grupo controle negativo por ANOVA seguida por Tukey. cp<0,05 comparado com o grupo controle positivo por ANOVA seguida por Tukey. Metotrexato 
(MTX); extrato metanólico bruto (Av-MeOH); volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina 
corpuscular Média (CHCM) e amplitude de variação dos eritrócitos (RDW). 
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O tratamento com Av-MeOH induziu aumento dos leucócitos totais, conforme 

pode ser observado na tabela 18. Essa elevação foi estatisticamente significativa no 

grupo tratado com a dose de 25 mg/kg do extrato quando comparado ao grupo 

controle sadio.  

Na contagem diferencial foi possível verificar um decréscimo da porcentagem 

de linfócitos e elevação da porcentagem de neutrófilos nos animais tratados com 25 e 

100 mg/kg do Av-MeOH quando comparados ao controle sadio e controle negativo. 

Não houve variação da porcentagem de monócitos em nenhum dos grupos 

experimentais. 

 

Tabela 18 – Avaliação dos parâmetros leucocitários dos animais do grupo controle 
sadio (solução salina + tween 80 1%), controle negativo (solução salina + tween 80 
1%), controle positivo (MTX 1,5 mg/kg) e tratados com Av-MeOH nas doses de 25, 50 
e 100 mg/kg durante sete dias.  

 
Grupos 

Leucócitos 
totais  
(109/L) 

Contagem diferencial de leucócitos  
(%) 

 Linfócitos  Neutrófilos Monócitos  

Controle sadio 6,66 ± 0,68 87,40 ± 1,74 10,80 ± 1,35 1,80 ± 0,58 

Controle negative 7,99 ± 0,71 85,00 ± 2,28 13,00 ± 2,38 2,20 ± 0,48 

MTX 3,43 ± 0,83 
 

76,25 ± 4,66 22,75 ± 4,69 1,33 ± 0,33 

Av-MeOH (25 mg/kg) 12,46 ± 1,04a,c 64,17 ± 2,94ª,b 31,83 ± 2,02ª,b 2,40 ± 0,67  

Av-MeOH (50 mg/kg) 8,66 ± 1,01c 73,50 ± 3,01 23,75 ± 2,39 3,33 ± 1,33 

Av-MeOH (100 mg/kg) 9,55 ± 1,62c 63,00 ± 5,47ª,b 34,67 ± 5,32ª,b 2,60 ± 0,50 
Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± e.p.m (n=6). ap<0,05 comparado com o grupo controle sadio 
por ANOVA seguida por Tukey. bp<0,05 comparado com o grupo controle negativo por ANOVA seguida 
por Tukey. cp<0,05 comparado com o grupo controle positivo por ANOVA seguida por Tukey. 
Metotrexato (MTX); extrato metanólico bruto (Av-MeOH). 

 

O peso relativo dos órgãos dos animais também foi avaliado e está apresentado 

na tabela 19, pág. 83.  
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Tabela 19 - Peso relativo dos órgãos dos animais do grupo controle sadio (solução salina + tween 80 1%), controle negativo (solução 

salina + tween 80 1%), controle positivo (MTX) e tratados com Av-MeOH nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg durante sete dias.  
 

Grupos 
Peso (g/100g de peso corporal) 

Pulmão Coração Pâncreas Estômago Rins Fígado Baço 

Controle sadio 0,52 ± 0,02 0,41 ± 0,01 0,51 ± 0,02 1,87 ± 0,21 1,01 ± 0,04 5,10 ± 0,26 0,47 ± 0,02 

Controle negativo 0,54 ± 0,02 0,40 ± 0,00 0,56 ± 0,02 1,82 ± 0,12 1,08 ± 0,02 5,70 ± 0,10 0,73 ± 0,05a 

MTX 0,59 ± 0,02 0,40 ± 0,01 0,42 ± 0,06 2,93 ± 0,15a,b 1,01 ± 0,04 4,92 ± 0,17 0,40 ± 0,04b 

Av-MeOH (25 mg/kg) 0,58 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,52 ± 0,03 1,75 ± 0,11c 1,07 ± 0,02 5,47 ± 0,19 0,58 ± 0,04c 

Av-MeOH (50 mg/kg) 0,63 ± 0,02 0,39 ± 0,00 0,52 ± 0,05 1,96 ± 0,17c 1,08 ± 0,03 5,51 ± 0,24 0,67 ± 0,04a,c 

Av-MeOH (100 mg/kg) 0,69 ± 0,04a,b 0,42 ± 0,01 0,59 ± 0,07 1,91 ± 0,13c 1,09 ± 0,02 5,61 ± 0,13 0,67 ± 0,03ª,c 
Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± e.p.m (n=6). ap<0,05 comparado com o grupo controle sadio por ANOVA seguida por Tukey. bp<0,05 comparado 
com o grupo controle negativo por ANOVA seguida por Tukey. cp<0,05 comparado com o grupo controle positivo por ANOVA seguida por Tukey. Metotrexato 
(MTX); extrato metanólico bruto (Av-MeOH). 
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Observou-se aumento do peso relativo do pulmão no grupo tratado com 100 

mg/kg de Av-MeOH quando comparado ao controle sadio e controle negativo. 

Entretanto, de acordo com as recomendações da Sociedade de Patologia 

Toxicológica (STP), a avaliação do peso pulmonar e a sua análise microscópica não 

possuem grande significado e devem ser opcionais em estudos que não envolvem a 

administração da substância testada por inalação (SELLERS et al., 2007). 

 Foi observado aumento da massa do baço no grupo controle negativo e nos 

grupos tratados com Av-MeOH, o que pode ocorrer como consequência da presença 

do tumor que induz uma reação leucemoide, caracterizada por aumento da contagem 

de granulócitos no sangue periférico e esplenomegalia (KODAMA; KAWAMURA; 

KOBAYASHI, 1978). Pita et al. (2012) também evidenciaram a ocorrência de 

esplenomegalia em camundongos transplantados com células do sarcoma 180. Já o 

tratamento com o MTX, como a maioria dos fármacos antitumorais, provocou 

involução do baço devido ao seu efeito tóxico imunossupressor (BEZERRA et al., 

2008). 

A análise histopatológica do fígado (Figura 19, pág. 85) de todos os animais 

mostrou arquitetura lobular preservada com hepatócitos regularmente dispostos em 

cordões de células direcionadas para as veias centrolobulares. Pequenas áreas focais 

de necrose e hemorragia puderam ser identificadas nos grupos controle sadio e 

controle negativo. No grupo tratado com MTX, observou-se múltiplas regiões de 

hepatócitos multivacuolizados e manutenção do núcleo na posição central, sugerindo 

a ocorrência de esteatose microvesicular, e regiões em que as células perderam os 

limites celulares, um indicativo de necrose. 

 Nenhuma alteração microscópica foi observada no fígado dos animais do grupo 

tratado com a menor dose do extrato. Após tratamento com 50 mg/kg do Av-MeOH 

observou-se algumas regiões de hepatócitos multivacuolizados, porém em menor 

intensidade se comparado ao grupo tratado com MTX. Além disso, nesse grupo 

também se verificou a presença de hepatócitos apresentando agregados eosinofílicos 

no citoplasma, possivelmente devido a precipitação de proteínas (degeneração 

hialina) e esparsos e pequenos focos de necrose. O fígado dos animais tratados com 

a dose de 100 mg/kg do Av-MeOH apresentou algumas regiões de hepatócitos com 

características sugestivas de degeneração hialina e hepatócitos com clareamento 

citoplasmático, sugerindo acúmulo de água devido ao processo de degeneração 

hidrópica.  
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Figura 19 - Avaliação histopatológica do fígado dos animais do grupo (A) controle 

sadio (solução salina + tween 80 1%), (B) controle negativo (solução salina + tween 
80 1%), (C) controle positivo (MTX 1,5 mg/kg) e grupos tratados com (D) 25 mg/kg do 
Av-MeOH, (E) 50 mg/kg do Av-MeOH e (F) 100 mg/kg do Av-MeOH durante sete dias. 
h (hepatócito), VC (veia centrolobular), seta preta contínua (vacúolo), seta preta 
tracejada (degeneração hialina), seta amarela (degeneração hidrópica). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A degeneração, lesão celular considerada reversível, foi o principal tipo de 

alteração observada no fígado dos animais tratados com Av-MeOH. Algumas regiões 

focais de necrose também puderam ser observadas em alguns grupos. Entretanto, 

apenas no grupo tratado com MTX esse processo de morte celular pode ter ocorrido 

em intensidade suficiente para provocar o extravasamento de enzimas hepáticas para 

a circulação sanguínea, o que foi constatado por meio da elevação plasmática 

significativa dos níveis de AST. 

O exame microscópico dos tumores retirados dos animais dos grupos controle 

negativo e controle positivo mostrou a presença de extensas áreas de necrose 

caseosa centrais, caracterizadas pela presença das alterações nucleares picnose e 

cariorrexe, sendo permeadas por parênquima tumoral com presença de células com 

relação núcleo:citoplasma aumentada, exibindo por vezes multinucleação, 

vesiculação citoplasmática e nuclear e pleomorfismo celular (Figura 20, pág. 87). 

Discreto infiltrado inflamatório e vascularização foram observados em algumas 

regiões da periferia tumoral.  

No grupo tratado com 25 mg/kg de Av-MeOH além das características 

morfológicas descritas anteriormente, visualizou-se células parenquimatosas com 

nucléolo(s) algumas vezes evidente(s), células pequenas e bem coradas, além de 

células grandes, vacuolizadas e com núcleo picnótico circundando a região central de 

necrose. Em algumas regiões o estroma tumoral se encontrava bastante 

vascularizado e por vezes com discreto infiltrado inflamatório. Raras figuras de mitose 

puderam ser identificadas.  

O tratamento com a dose de 50 mg/Kg do extrato promoveu também extensas 

áreas de necrose circundadas por células tumorais vacuolizadas ou com citoplasma 

eosinofílico. Foram encontrados infiltrados inflamatórios discretos na periferia do 

tumor.  

Nos tumores do grupo tratado com 100 mg/Kg de Av-MeOH observou-se uma 

pequena camada de células formando um crescimento ovalado cujo centro se 

apresentava necrótico. Em algumas regiões do tumor o estroma encontrava-se 

vascularizado e o parênquima tumoral apresentou células algumas vezes 

vacuolizadas, outras vezes fusiformes e eosinofílicas. Discreto infiltrado inflamatório 

também pode ser visualizado. 
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Figura 20 – Avaliação histopatológica do tumor dos animais do grupo (A) controle 

negativo (solução salina + tween 80 1%), (B) controle positivo (MTX 1,5 mg/kg) e 
grupos tratados com (C) 25 mg/kg do Av-MeOH, (D) 50 mg/kg do Av-MeOH e (E) 100 
mg/kg do Av-MeOH durante sete dias. N (necrose), CT (célula tumoral), INF (infiltrado 
inflamatório). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A análise histopatológica do sarcoma 180 não evidenciou nenhuma diferença 

marcante entre os grupos experimentais e mostrou que a neoplasia experimental era 

constituída na maioria das vezes por células grandes, redondas e poligonais, exibindo 

graus variados de pleomorfismo celular, anisocariose, núcleo hipercromático, com 

proporção núcleo:citoplasma aumentada e áreas extensas de necrose caseosa, 

corroborando os dados da literatura (PITA et al., 2012; LAPENDA et al., 2013; COSTA 

et al., 2015). 

A angiogênese tumoral também foi avaliada, pois é um evento indispensável 

para a progressão do tumor e formação de metástases, caracterizando-se como uma 

abordagem potencialmente importante na terapia do câncer (CAO, 2016). Para essa 

análise, a pele da região próxima ao tumor foi divulsionada e fotografada. Uma 

imagem representativa de cada grupo experimental pode ser observada na figura 21.  

 

Figura 21 - Efeito do Av-MeOH (25, 50 e 100 mg/kg) e do MTX (1,5 mg/kg) na 

vascularização da região tumoral. As imagens são representativas de cada grupo. (A) 
controle sadio (solução salina + tween 80 1%), (B) controle negativo (solução salina + 
tween 80 1%), (C) controle positivo (MTX 1,5 mg/kg), (D) 25 mg/kg do Av-MeOH, (E) 
50 mg/kg do Av-MeOH e (F) 100 mg/kg do Av-MeOH. VS (vaso sanguíneo), T (tumor). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir das fotografias, realizou-se a quantificação dos vasos sanguíneos 

primários e secundários e a avaliação do diâmetro dos vasos (Figura 22, pág. 89) que 
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irrigavam o tumor. Entretanto, nenhuma diferença estatisticamente significativa foi 

observada entre os grupos experimentais. 

 

Figura 22 – Avaliação quantitativa dos vasos sanguíneos primários e secundários (A) 

e avaliação do diâmetro (µm) dos vasos sanguíneos que irrigavam o tumor (B) no 
grupo controle negativo (solução salina + tween 80 1%), grupo controle positivo (MTX 
1,5 mg/kg) e grupos tratados com Av-MeOH nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg durante 
sete dias. Os dados estão expressos como média ± e.p.m (n=6). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A fase vascular neoplásica é caracterizada pelo aumento na taxa de proliferação 

das células tumorais, surgindo assim a necessidade de formação de novos capilares, 

e a perfusão advinda desses novos vasos passa a ser o mecanismo de nutrição, 

oxigenação e eliminação de metabólitos favorecendo assim a manutenção e 

progressão tumoral (FOLKMAN, 1995; OLIVEIRA et al., 2010). 

A angiogênese é induzida precocemente durante os estágios de 

desenvolvimento de neoplasias invasivas, tanto em humanos como em modelos 

animais, permitindo assim que experimentos in vivo tornem-se ferramentas úteis para 

investigar possíveis candidatos a fármacos que apresentem atividade 

antiangiogênica. Os modelos pré-clínicos avaliam a redução da angiogênese por meio 

da supressão do crescimento tumoral, onde são avaliados de forma geral o número e 

calibre dos vasos sanguíneos, assim como os marcadores moleculares da 

neovascularização, como por exemplo o VEGF-A (fator de crescimento endotelial do 

tipo A)  (RAICA; CIMPEAM; RIBATTI, 2009; CAO, 2016).  
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Sendo assim, substâncias capazes de ativar mecanismos de inibição da 

liberação de fatores angiogênicos podem desempenhar funções importantes no 

processo de regressão tumoral, reduzindo o aporte de nutrientes e oxigênio para o 

microambiente tumoral, promovendo assim a morte celular. Por meio da avaliação da 

região do implante do sarcoma 180 foi possível sugerir que o tratamento com Av-

MeOH e com MTX pouco influenciaram no perfil de vascularização tumoral, não sendo 

provavelmente este o mecanismo de ação antitumoral do extrato.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstraram que A. vepretorum é uma fonte promissora de 

compostos bioativos, com destaque para o flavonoide rutina, identificado em Av-

MeOH, Av-AcOEt, Av-AQ e ppt/AcOEt.  

Os extratos e frações obtidos das folhas dessa espécie foram eficazes no teste 

de antioxidante do DPPH. O teste de citotoxicidade demonstrou que Av-MeOH, Av-

Hex1 e Av-CHCl3 apresentaram elevado potencial citotóxico diante de pelo menos 

duas das linhagens de células tumorais e baixa citotoxicidade frente a linhagem de 

células normais, sugerindo seletividade para células neoplásicas. 

 No ensaio de hemólise observou-se que que os extratos e frações exibiram 

baixa toxicidade diante dos eritrócitos de camundongo, sugerindo que seu potencial 

citotóxico não está relacionado com dano na membrana celular.  

A análise morfológica das células do sarcoma 180 tratadas com Av-MeOH 

sugeriu a indução de morte celular por apoptose, o que não foi confirmado na análise 

de fragmentação do DNA. 

No que diz respeito ao perfil de segurança de A. vepretorum, pode-se observar 

que nenhum dos extratos e frações foi capaz de provocar mortes ou sinais clínicos de 

toxicidade nos animais submetidos ao ensaio de toxicidade aguda, o que respaldou a 

continuidade do seu estudo farmacológico. 

Os dados do teste de atividade antitumoral in vivo mostraram que não houve 

inibição significante do crescimento tumoral provocada pelo tratamento com Av-MeOH 

no modelo experimental do sarcoma 180. Além disso, não foram observados sinais 

pronunciados de toxicidade nos animais após os sete dias de tratamento com o 

extrato, diferente do que aconteceu após tratamento com o quimioterápico MTX. 

Estudos adicionais in vitro e in vivo devem ser realizados a fim de se confirmar 

a atividade antitumoral de A. vepreoturm e de elucidar o seu mecanismo de ação. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

 O presente estudo demonstrou que os extratos e frações obtidos das folhas de 

A. vepretorum apresentam citotoxicidade in vitro diante de linhagens de células 

tumorais, sem interferir de maneira significante em células normais. No entanto, 

estudos adicionais devem ser realizados com o intuito de identificar os princípios 

ativos responsáveis pelo seu efeito biológico e elucidar o mecanismo de ação 

citotóxica.  

 Além disso, tendo em vista que no modelo do sarcoma 180 não houve inibição 

significante do crescimento tumoral após tratamento com A. vepretorum, outros 

modelos experimentais para teste da atividade antitumoral in vivo devem ser 

utilizados, a fim de se verificar o potencial anticâncer dessa planta como já foi 

demonstrado para outras espécies de Annona. 

 Considenrando-se ainda a presença do flavonoide rutina e o potencial 

antioxidante dos extratos e frações, sugere-se a avaliação da atividade antioxidante 

in vivo e a investigação da atividade quimiopreventiva. 
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ABSTRACT 

Purpose: The objective of this study was to investigate the phytochemistry, cytotoxicity and 

acute toxicity of leaf extracts from Annona vepretorum. 

Methods: The crude extracts were obtained by maceration with hexane and methanol. The 

crude methanol extract was suspended in a mixture of methanol (MeOH) and water (H2O) (3:7 

v/v) and partitioned with hexane, chloroform (CHCl3) and ethyl acetate (AcOEt) in ascending 

order of polarity to obtain the respective extracts. In the investigation of phytochemical profile, 

the extracts were evaluated on thin layer chromatography (TLC) plates of silica gel. 

Cytotoxicity was tested using 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium 

bromide (MTT) and (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-

sulfophenyl)-2H-tetrazolium) (MTS) assays against tumor cell lines HCT-116 (colon), SF-295 

(brain), HL-60 (leukemic) and Sarcoma-180. Acute toxicity study was performed by 

administration of a single oral dose of 2 g/kg body weight of the extracts to mice and the animals 

were observed for 14 days. 

Results: Phytochemical screening results showed that A. vepretorum extracts contain alkaloids, 

flavonoids and terpenes. Methanol and chloroform extracts exhibited high cytotoxic activity 

against HCT-116, HL-60 and Sarcoma-180. Moreover, the extracts displayed low toxicity in 

mice, because its administration caused no deaths and no pronounced toxic signal. 

Conclusion: A. vepretorum contains a variety of secondary metabolites which may confer on 

this species high cytotoxic activity. In addition, the oral administration of the extracts produced 

low toxicity in mice.  

 

Keywords: Annonaceae, Annona vepretorum, Phytochemistry, Tumor cell lines, Acute 

toxicity. 
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INTRODUCTION 

The Annonaceae family comprises about 2300-2500 species and over 130 genera distributed 

mainly in the tropical and subtropical regions [1, 2]. In Brazil there are about 29 genera and 

about 260 species, the majority occurring in forests, with few representatives in open areas [3].  

This family is characterized by the presence of terpenoids (mainly diterpenes), alkaloids 

(particularly isoquinoline derivatives) and essential oils with predominant composition of 

monoterpenes and sesquiterpenes [4, 5]. Another class of substances found in this family is the 

acetogenins of Annonaceae, which have many biological activities, and one of the most 

important is the antitumor activity [6].  

The genus Annona L. comprises approximately 175 species of trees and shrubs [7]. It has 

geographical distribution in Brazil where there are about 81 species of which 24 are endemic 

and occur in regions like the Amazon, Caatinga, Cerrado, Atlantic Forest and Pantanal [8]. This 

genus has great economic importance because of their edible fruits and it has been heavily 

researched due to the isolation and characterization of several classes of substances with 

important pharmacological properties such as cytotoxic, antitumor, pesticide, vermicide, 

antimicrobial, immunosuppressive, anti-emetic, inhibiting appetite and antimalarial [4, 9]. 

Annona vepretorum Mart. is an endemic species of Brazil (Caatinga biome) and is popularly 

known as “pinha da Caatinga” [8]. Its fruits are an important source of nutrition, being 

consumed raw or in the form of juices. Its roots have popular medicinal indication to bite of 

bees and snakes, inflammation and pain, while the leaves are used in bath to allergies, skin 

diseases, yeast and bacterial infections [10].  

Previous studies on this species demonstrated that the essential oil from the leaves of A. 

vepretorum showed trypanocidal and antifungal activity and that bicyclogermacrene, 

spathulenol and α-phellandrene are the major constituents of the essential oil [11]. Another 
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study showed the presence of spathulenol, limonene, caryophyllene oxide and α-pinene in 

essential oil and a weak antioxidant activity [12].  

It was reported that the ethanol extract of the leaves of A. vepretorum has sedative effect in 

mice without affecting motor coordination of the animals [13]. In addition, research has shown 

that the ethanol extract has anti-inflammatory and anti-nociceptive activity, which is related 

probably with the activation of opioid receptors and inhibition of release of mediators of the 

inflammatory process [14]. Antioxidant, cytotoxic and antimicrobial activities have also been 

reported for this plant [15]. 

In this paper, we carried out the phytochemical investigation and evaluation of cytotoxicity and 

acute toxicity of leaf extracts from Annona vepretorum. 

 

EXPERIMENTAL 

Plant material 

The leaves of Annona vepretorum Mart. were collected in the city of Petrolina, State of 

Pernambuco, Brazil, in April 2015. The samples were identified by Prof. José Alves de Siqueira 

Filho, from Centro de Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga (CRAD). A voucher 

specimen (#18350) was deposited at the Herbarium Vale do São Francisco (HVASF), of the 

Federal University of São Francisco Valley (UNIVASF). 

 

Preparation of Extracts 

A. vepretorum leaves (1.100 g) were dried in an air circulation oven at 40 °C during 72 hours 

and then were sprayed in a knife mill. The dried and pulverized leaves of A. vepretorum (412 

g) were subjected to exhaustive maceration with hexane (Hex) and then with methanol (MeOH) 

with renewal of the extractor fluid every 72 h. The crude extracts were concentrated under 

vacuum, yielding 10 g of crude hexane extract (Av-HexC) and 83 g of crude methanol extract 
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(Av-MeOH). A portion of the methanol extract (80 g) was suspended in a mixture of methanol 

(MeOH) and water (H2O) (3:7 v/v) and partitioned with hexane, chloroform (CHCl3) and ethyl 

acetate (AcOEt) in ascending order of polarity to obtain the respective extracts (Av-Hex 9.15 

g; Av-CHCl3 4.35 g; Av-AcOEt 5.45 g and Av-H2O 40.0 g).  

 

Qualitative analysis of phytochemicals 

The extracts were evaluated on thin-layer chromatography plates of silica gel 60 F254 aluminum 

supports, applied with a micropipette and eluted in different solvent systems as described by 

Wagner and Bladt [16], seeking to highlight the main groups of secondary metabolites (Table 

1). 

 

Table 1: Elution systems and reagents used to characterize the main secondary metabolites in 

the extracts of Annona vepretorum by thin-layer chromatography. 

Phytochemical Elution system Standards Reagent 

Alkaloids Toluene:ethyl acetate: 

diethylamine (70:20:10, 

v/v) 

Yohimbine Dragendorff 

Anthocyanins Ethyl acetate:formic acid: 

glacial acetic acid:water 

(100:11:11:26, v/v) 

Methylene blue Anisaldehyde 

sulfuric 

Anthraquinones 

aglycons 

Petroleum ether:ethyl 

acetate:formic acid 

(75:25:1, v/v) 

Anthraquinone Phosphomolybdic 

acid/ 

ethanolic H2SO4 

10% 
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Flavonoids Ethyl acetate:formic acid: 

glacial acetic acid:water 

(100:11:11:26, v/v) 

Quercetin 

 

NEU 

Coumarins Toluene:ethyl ether: (1:1 

saturated with acetic acid 

10 %, v/v) 

Scopoletin 

 

10 % ethanolic 

KOH  

Anthracene 

derivatives 

Ethyl acetate:methanol: 

water (100:13.5:10, v/v) 

Aloin 

 

10 % ethanolic 

KOH  

Lignans Chloroform:methanol:water 

(70:30:4, v/v) 

Flaxseed extract 

 

Vanillin sulfuric 

Monoterpenes, 

sesquiterpenes and 

diterpenes 

Toluene:ethyl acetate (93:7, 

v/v) 

Thymol and 

carvacrol 

 

Vanillin sulfuric 

Naphthoquinones Toluene:formic acid (99:1, 

v/v) 

Lapachol 

 

10 % ethanolic 

KOH 

Saponins Chloroform:acetic acid: 

methanol:water 

(64:32:12:8, v/v) 

Saponin Sulfuric 

anisaldehyde 

Condensed tannins Ethyl acetate:glacial acetic 

acid: acid formic:water 

(100:11:11:26, v/v) 

Catechin 

Epicatechin 

Vanillin 

hydrochloric 

Hydrolysable 

tannins 

n-Butanol:acetone: 

Phosphate buffer (40:50:10, 

v/v) 

Gallic acid 

Tannic acid 

Ferric ammonium 

sulfate (1%) 
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Triterpenes and 

steroids 

Toluene:chloroform: 

ethanol (40:40:10, v/v) 

Lupeol  

Sitosterol 

 

Liebermann-

Burchard  

Xanthine Ethyl acetate:Methanol: 

Water (100: 13.5: 10, v/v) 

Caffeine Iodine-KI-HCl 

 

Cell lines and culture 

Human tumor cell lines used, HCT-116 (colon), SF-295 (glioblastoma) and HL-60 (leukemic) 

were supplied by the National Cancer Institute (USA) and were cultured in RPMI 1640 medium 

supplemented with 10% fetal bovine serum and 1% of antibiotics, kept in oven at 37 °C and 

atmosphere containing 5% CO2. 

Murine tumor cell line, Sarcoma-180, were maintained in the peritoneal cavity of Swiss mice. 

The adult animals (90 days age, 30-40 g) were randomly housed in appropriate cages at 22 ± 2 

°C on a 12 h light/dark cycle (lights on at 6:00 a.m.) with access to food and water ad libitum. 

For the in vitro cytotoxicity assay, the cell line were cultured in RPMI-1640 supplemented with 

10% fetal bovine serum, sodium bicarbonate, 25 mM HEPES, L-glutamine 300 mg/L, 

gentamicin sulfate 50 mg/L and amphotericin B 2mg/L, kept in oven at 37 °C. 

 

Determination of cytotoxicity 

Human tumor cell lines were plated in 96-well plates: HCT-116 (0.7 × 105 cells/mL), SF-295 

(0.1 × 106 cells/mL) and HL-60 (0.3 × 106 cells/mL). The plates were incubated with the extracts 

(50 µg/mL) dissolved in 1% DMSO for 72 h in an incubator at 5% CO2 at 37 °C. At the end of 

this, they were centrifuged and the supernatant removed. Then, was added 150 µL of a solution 

of 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT), and the plates 

were incubated for 3 hours. After incubation the plates were centrifuged again to remove the 
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MTT solution. The absorbance was read after solubilization of the formazan precipitate with 

150 µL of pure DMSO at 595 nm spectrophotometer plate. 

Sarcoma-180 cells maintained in vivo were added with phosphate buffer (PBS) and 

subsequently centrifuged (1200 rpm for 3 min). The supernatant was discarded and Cells were 

re-suspended in RPMI-1640 medium. The cells were then seeded (1 × 105 cells/well suspended 

in 50 μL of medium) in 96-well plates and incubated with the extracts (50 µg/mL) dissolved in 

1% DMSO for 24 h at 37 °C. After 24 h, 0.02 mL of 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-

carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium (MTS) in a concentration of 5 

mg/mL was added to each well. After incubation for 3 h, the absorbance (Abs) was read at 492 

nm on spectrophotometer plate and the cell proliferation inhibition (%) was calculated using 

the following equation: 

Cell proliferation inhibition (%) = 100 – [(Abs treated cells/Abs no treated cells) x 100] 

The concentration that caused 50% cell growth inhibition (IC50) was determined from the 

concentration-response curves by non-linear regression with a confidence interval of 95%. 

An intensity scale was used to assess the cytotoxic potential of the tested samples: samples 

without activity (SA), with weak activity (cell growth inhibition ranging from 1 to 50%), with 

moderate activity (cell growth inhibition ranging from 50 to 75%) and strong activity (cell 

growth inhibition ranging from 75 to 100%). 

 

Acute toxicity test 

The acute toxicity study was performed according to OECD 423 Guidelines for testing of 

chemicals [17]. The mice were randomly divided into 7 groups of 3 female mice. Group I: 

normal control group, and the mice received vehicle (saline/Tween 80 0.2%); Group II: 2 g/kg 

body weight Av-MeOH; Group III: 2 g/kg body weight Av-HexC; Group IV: 2 g/kg body 

weight Av-Hex; Group V: 2 g/kg body weight Av-CHCl3; Group VI: 2 g/kg body weight Av-
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AcEtOH; Group VII: 2 g/kg body weight Av-H2O. After administration of the extract, the 

animals were observed every 30 min for 4 h on the first day and once daily for 14 days. During 

this period the emergence of general toxic signs was assessed [18]. The LD50 of the extracts 

was investigated based on the eventual observation of mortality. The mice were assessed daily 

throughout the study to monitor their body weight variation, consumption of food and water. 

Experimental protocols and procedures were approved by the Federal University of San 

Francisco Valley Animal Care and Use Committee (protocol number 0018/140415). 

 

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed using GraphPad Prism® 5.0 software. The experimental 

results were analyzed employing the Student’s t test. Data are presented as mean ± standard 

deviation (SD) and differences were considered significant when p < 0.05. 

 

RESULTS 

Phytochemical profile 

The phytochemical analysis of A. vepretorum showed that almost all extracts, except the crude 

hexane extract (Av-HexC), were positive for the presence of flavonoids. The methanol, hexane, 

chloroform and ethyl acetate extracts also showed positive reaction for the presence of 

alkaloids. Only the aqueous extract was not positive for the presence of monoterpenes, 

sesquiterpenes, diterpenes, triterpenes and steroids. The methanol and ethyl acetate extracts 

were positive for anthocyanins. The chloroform and ethyl acetate extracts were positive for 

naphthoquinones and hydrolysable tannins. Only the ethyl acetate extract was positive for 

saponins.  All extracts of A. vepretorum showed negative results for the presence of 

anthraquinones, anthracene derivatives, lignans, naphtoquinones, condensed tannins and 

xanthine. These results are presented in Table 2. 
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Table 2: Phytochemical profile of extracts of Annona vepretorum. 

Phytochemical Av-

MeOH 

Av-

HexC 

Av-Hex Av-

CHCl3 

Av-

AcOEt 

Av-

H2O 

Alkaloids + - + ++ + - 

Anthocyanins + - - - ++ - 

Anthraquinones 

aglycons 

- - - - - - 

Flavonoids ++ - + +++ ++ ++ 

Coumarins - - - + - - 

Anthracene 

derivatives 

- - - - - - 

Lignans - - - - - - 

Monoterpenes, 

sesquiterpenes and 

diterpenes 

+ +++ +++ +++ + - 

Naphthoquinones - - - + + - 

Saponins - - - - + - 

Condensed tannins - - - - - - 

Hydrolysable 

tannins 

- - - + + - 

Triterpenes and 

steroids 

+ +++ + + + - 

Xanthine - - - - - - 

(-) not detected; (+) low presence; (++) moderate presence; (+++) strong presence. Av-MeOH (crude 

methanol extract), Av-HexC (crude hexane extract), Av-Hex (hexane extract), Av-CHCl3 (chloroform 

extract), Av-AcOEt (ethyl acetate extract), Av-H2O (aqueous extract) 
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Cytotoxicity 

The methanol and chloroform extracts showed a high cytotoxic potential in three of the tested 

lines (HCT-116, HL-60 and Sarcoma-180). The crude hexane extract had a high cytotoxic 

potential in glioblastoma line (SF-295) and Sarcoma-180. The hexane partition and aqueous 

extracts showed high cytotoxic activity only in sarcoma-180 cell line. The ethyl acetate extract 

had an activity ranging from low to moderate in cell lines (Table 3).  

 

Table 3: Cell proliferation inhibition (%) of extracts of Annona vepretorum (50 μg/mL). 

Extract 

Cell proliferation inhibition (%) IC50 (μg/mL) 

HCT-116 SF-295 HL-60 Sarcoma-180  

Av-MeOH 98.16 ± 0.92 63.98 ± 3.40 82.23 ± 4.84 82.34 ± 1.36 2.81 ± 0.41 

Av-HexC 29.96 ± 1.60 86.54 ± 3.31 17.11 ± 7.34 79.43 ± 4.39 4.87 ± 0.83 

Av-Hex 56.04 ± 21.00 65.43 ± 6.52 55.85 ± 3.56 86.24 ± 1.09 45.82 ± 9.07 

Av-CHCl3 74.28 ± 0.25 82.05 ± 24.67 29.79 ± 1.82 81.32 ± 6.79 2.88 ± 1.39 

Av-AcOEt 17.87 ± 6.45 27.98 ± 5.16 68.72 ± 38.28 63.15 ± 6.57 22.82 ± 3.76 

Av-H2O 9.52 ± 11.68 6,72 ± 1.25 - 8.20 ± 3.33 78.57 ± 5.91 71.18 ± 1,69 

HCT-116 (colon), SF-295 (brain), HL-60 (leukemia). Values are mean ± SD (n= 3); 95% confidence 

intervals. 

 

Acute toxicity 

In the evaluation of the acute toxicity of extracts obtained from the leaves of A. vepretorum 

there was no death or signs of toxicity in any of the groups that received a single dose of extract 

and were assessed for 14 days of the experiment. The animal treated with the extracts showed 

some significant changes in body weight when compared with the control group (Table 4). The 

results for evaluation of acute toxicity are presented in tables 4, 5 and 6, and represent the mean 

values obtained in the first and in the last 7 days as well as the mean values after 14 days. 
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Table 4: Mice weight after administration of a single dose of different extracts of A. vepretorum 

(2 g/kg body weight). 

Group 

Animal weight (g) 

1 - 7 days 8 - 14 days 14 days 

Control 32.19 ± 0.37 32.14 ± 0.32 32.17 ± 0.33 

Av-MeOH 32.95 ± 0.44* 32.33 ± 0.38 32.64 ± 0.51* 

Av-HexC 29.71 ± 0.48* 29.00 ± 0.43* 29.36 ± 0.57* 

Av-Hex 31.10 ± 0.41* 30.67 ± 0.67* 30.88 ± 0.48* 

Av-CHCl3 30.33 ± 0.33* 30.29 ± 0.35* 30.31 ± 0.33* 

Av-AcOEt 30.95 ± 0.23* 31.24 ± 0.49* 31.10 ± 0.40* 

Av-H2O 28.76 ± 0.49* 28.86 ± 0.46* 28.81 ± 0.46* 

Values are mean ± SD; *p < 0.05 

 

Water consumption was increased in the treated groups compared to the control (Table 5). As 

well as for the feed intake, there was only increased consumption in the group treated with the 

methanol extract when we calculate the average consumption for 14 days of evaluation (Table 

6).  

 

Table 5: Water consumption after administration of a single dose of different extracts of A. 

vepretorum (2 g/kg body weight). 

Group 

Water consumption (mL) 

1 - 7 days 8 - 14 days 14 days 

Control 22.57 ± 2.14 20.71 ± 2.49 21.64 ± 2.43 

Av-MeOH 25.43 ± 1.90* 26.86 ± 3.80* 26.14 ± 2.98* 

Av-HexC 26.57 ± 5.12 27.57 ± 1.13* 27.07 ± 3.60* 
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Av-Hex 29.29 ± 10.01 37.14 ± 3.43* 33.21 ± 8.26* 

Av-CHCl3 33.71 ± 8.90* 30.86 ± 6.09* 32.29 ± 7.47* 

Av-AcOEt 26.57 ± 8.14 24.29 ± 1.79* 25.43 ± 5.78* 

Av-H2O 30.29 ± 13.68 32.14 ± 5.61* 31.21 ± 10.09* 

Values are mean ± SD; *p < 0.05 

 

Table 6: Feed consumption after administration of a single dose of different extracts of A. 

vepretorum (2 g/kg body weight). 

Group 

Food consumption (mL) 

1 - 7 days 8 - 14 days 14 days 

Control 15.00 ± 1.63 15.43 ± 1.13  15.21 ± 1.36 

Av-MeOH 16.57 ± 1.39 16.43 ± 1.71 16.50 ± 1.50* 

Av-HexC 13.71 ± 1.38 14.71 ± 0.95 14.21 ± 1.25 

Av-Hex 14.71 ± 2.62 16.86 ± 2.19 15.79 ± 2.57 

Av-CHCl3 14.00 ± 1.29 15.57 ± 1.13 14.79 ± 1.42 

Av-AcOEt 15.00 ± 1.41 15.57 ± 2.14 15.29 ± 1.77 

Av-H2O 13.86 ± 2.03 16.14 ± 2.26 15.00 ± 2.38 

Values are mean ± SD; *p < 0.05 

 

DISCUSSION 

Investigations about the chemical composition of plants of Caatinga that are traditionally used 

to treat various diseases had identified secondary metabolites with promising pharmacological 

activities [13]. Phytochemical analysis showed the presence of flavonoids, except in crude 

hexane extract (Av-HexC), confirming previous studies with A. vepretorum [15]. A large 

number of biological activities have been attributed to these compounds, including anticancer 

activity [19]. It was also demonstrated the presence of alkaloids and terpenes in the extracts [4]. 
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MTT assay is a well-known colorimetric assay that is based on the enzymatic reduction of the 

tetrazolium salt MTT to a formazan product in viable cells. It has been largely used to determine 

cytostatic/cytotoxic potential of medicinal agents in screening programs [20]. The MTS assay 

has the same general principle of MTT test. Those extracts that caused more than 75% cell 

growth inhibition in any cell line were considered active. Thus, only the methanol extract and 

chloroform extract showed strong activity against human tumor cell lines. On Sarcoma-180, 

the extracts showed strong activity, but the ethyl acetate extract showed moderate activity. 

According to the American National Cancer Institute, the IC50 threshold for considering a 

promising extract for cancer treatment should be less than 50 μg/mL [21]. Thus, the methanol 

extract, crude hexane extract, partitioned hexane extract, chloroform and ethyl acetate presented 

promising results based on the IC50 values, which could be attributed to the presence of 

alkaloids, flavonoids and terpenes, since these classes of secondary metabolites have cytotoxic 

activity [22-24].  

The majority (60%) of anticancer drugs introduced into therapy has its origin in natural 

products, however, most chemotherapeutic drugs used in clinical practice are not selective for 

tumor cells, causing severe side effects. Thus, it is critical to characterize the toxicity profile of 

potential candidates for antitumor agents [25].  It was observed that a single oral administration 

of 2 g/kg body weight extracts of A. vepretorum leaves did not cause any mortality or alteration 

in behavioural or physiological state of animals indicating that the plant extracts are not toxic 

at the tested dose and that its LD50 is likely to be greater than 2 g/kg. 

Analysis of the body weight (Table 4) of treated animals with the extracts showed some 

differences when compared with the control. However, there was no marked weight loss of 

animals over the 14 days of evaluation. Generally, changes in these parameters reflect its toxic 

effects, especially if such loss is greater than 10% of the initial weight [26].  
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The analysis of the ingestion of food and water is an important parameter to investigate the 

safety of the substances studied for therapeutic purpose, particularly for substances which 

exhibit indicative of gastrointestinal toxicity, which may cause decreased intake of feed and 

water, and hence weight loss [27]. In contrast, there was an increase of water consumption in 

the treated groups compared with the control. As well as for the feed intake, there was only a 

statistically significant increase in consumption in the group treated with methanol extract 

compared to the control, demonstrating the low toxicity of the extracts. 

 

CONCLUSION 

A. vepretorum contains a variety of secondary metabolites which may confer to this species the 

strong ability to inhibit the growth of human tumor cell lines and sarcoma-180 in vitro. 

Moreover, the administration of a single dose of the extracts shows low toxicity in mice. Thus, 

A. vepretorum is a potential source of bioactive compounds with cytotoxic activity and low oral 

toxicity, which should be further investigated in the search for new molecules with potential 

anticancer activity. 

 

ACKNOWLEDGMENT 

The authors thank Brazilian National Agencies CAPES, CNPq, FACEPE and FUNCAPE for 

financial support for the work. 

 

CONFLICT OF INTEREST 

The authors declare that they have no competing interests with regard to this study. 

 

CONTRIBUTION OF AUTHORS 



120 
 

 

We declare that this work was done by the authors named in this article and all liabilities 

pertaining to claims relating to the content of this article will be borne by the authors. MGS, 

APO and CSA were responsible for the collection and preparation of the extract. COP and MPC 

were responsible for the in vitro experiments. EML, JCS, MGS and RLM were responsible for 

the in vivo evaluation. RLM, COP and JRGSA conducted the analyzed and interpreted the data, 

and drafted the manuscript. All authors read and approved the final manuscript. 

 

REFERENCES 

1. Carballo AI, Martínez AL, González-trujano E, Pellicer F, Ventura-martínez R, 

Díaz- reval MI, López-Muñoz FJ. Antinociceptive activity of Annona 

diversifolia Saff. leaf extracts and palmitone as a bioactive compound. 

Pharmacol Biochem Behav 2010; 95: 6-12. 

2. Heywood VH. Flowering plants of the world. Oxford University Press: Oxford, 1985. 

3. Maas PJM, Kamer HM, Junikka L, Mello-Silva RD, Rainer H. Annonaceae from 

Central-eastern Brazil. Rodriguésia 2001; 52: 65-98. 

4. Leboeuf M, Cavé A, Bhaumik PK, Mukherjee B, Mukherjee R. The 

phytochemistry of the Annonaceae. Phytochemistry 1982; 21: 2783-2813. 

5. Silva MS, Tavares JF, Queiroga KF, Agra MF, Barbosa-Filho JM, Almeida 

JRGS, Silva SAS. Alkaloids and other constituents from Xylopia langsdorffiana 

(Annonaceae). Quím Nova 2009; 32: 1566-1570. 

6. Nascimento FC, Boaventura MAD, Assunção ACS, Pimenta LPS. Acetogeninas 

de anonáceas isoladas de folhas de Rollinia laurifolia. Quím Nova 2003; 26: 

319-322. 

7. Dutra LM, Costa EV, Moraes VRS, Nogueira PCL, Vendramin ME, Barison A, 

Prata APN. Chemical constituents from the leaves of Annona pickelii 

(Annonaceae). Biochem Syst Ecol 2012; 41: 115-118. 

8. Maas P, Lobão A, Rainer H. Annonaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. [updated 2015 Jan 23; cited 2015 Nov 23]. 

Available from: 

<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB110235>.  

9. Santos TG, Rebelo RA, Dalmarco EM, Guedes A, Gasper AL, Cruz AB, Schimit 

AP, Cruz RCB, Steindel M, Nunes RK. Chemical composition and antimicrobial 

activity of leaf essential oil from Piper malacophyllum (C. Presl.) C. DC. Quím 

Nova 2012; 35: 477-481. 

10. Dutra LM, Bomfim LM, Rocha SLA, Nepel A, Soares MBP, Barison A, Costa 

EV, Bezerra DP. ent-Kaurane diterpenes from the stem bark of Annona 

vepretorum (Annonaceae) and cytotoxic evaluation. Bioorg. Med. Chem. Lett. 

2014; 24: 3315-3320. 

11. Costa EV, Dutra LM, Nogueira PCL, Moraes VRS, Salvador MJ, Ribeiro LHG, 

Gadelha FR. Essential oil from the leaves of Annona vepretorum: chemical 

composition and bioactivity. Nat Prod Commun. 2012; 7: 265-266. 



121 
 

 

12. Araújo CS, Oliveira AP, Lima RN, Alves PB, Diniz TC, Almeida 

JRGS. Chemical constituents and antioxidant activity of the essential oil from 

leaves of Annona vepretorum Mart. (Annonaceae). Pharmacogn Mag 2015; 43: 

616-618. 

13. Diniz TC, Araújo CS, Silva JC, Oliveira-Júnior RG, Lima-Saraiva SRG, 

Quintans-Júnior LJ, Nunes XP, Almeida JRGSJ.  Phytochemical screening and 

central nervous system effects of ethanolic extract of Annona vepretorum 

(Annonaceae) in mice. J. Med. Plant Res. 2013, 7, 2729. 

14. Silva JC, Araújo CS, Lima-Saraiva SRG, Oliveira Junior RG, Diniz TC, 

Wanderley CWS, Palheta-Júnior RC, Mendes RL, Guimaraes AG, Quintans-

Junior LJ, Almeida JRGS. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of 

the ethanolic extract of Annona vepretorum Mart. (Annonaceae) in rodents. 

BMC Complementary and Alternative Medicine (Online) 2015; 15: 1-10. 

15. Almeida JRGS, Araújo CS, Pessoa CO, Costa MP, Pacheco AGM. Atividade 

antioxidante, citotóxica e antimicrobiana de Annona vepretorum Mart. 

(Annonaceae). Rev Bras Frutic 2014; 36: 258-264. 

16. Wagner H, Bladt S. Plant drug analysis: a thin layer chromatography atlas. 

Berlim Heidelberg: Springer Verlag. 1996: 384. 

17. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD 

guidelines for testing of chemicals – Acute Oral Toxicity methods. No. 423, 

2001: 1-13. 

18. Almeida RN, Falcão ACGM, Diniz RST, Quintans-Júnior LJ, Polari RN, 

Barbosa-Filho JM, Agra MF, Duarte JC, Ferreira CD, Antoniolli AR, Araújo 

CC. Metodologia para avaliação de plantas com atividade no sistema nervoso 

central e alguns dados experimentais. Rev Bras Farm 1999; 80: 72-76. 

19. VEGA, Maria R. G. et al. Flavonoids from Annona dioica leaves and their 

effects in Ehrlich carcinoma cells, DNA-topoisomerase I and II. J. Braz. Chem. 

Soc. 2007;18: 1554-1559.  

20. Sandra SR, Aline MJ, Charlene SA, Thanany BS, Alan DCS, Jemmyson RJ, 

Moacir SA, Tais SS, Wesley FG, Péricles BA, et al. Evaluation of the Cytotoxic 

Activity of Some Brazilian Medicinal Plants. Planta Med. 2012; 78: 1601-1606. 

21. Renzi D, Valtolina M, Foster R. The evaluation of a multi-endpoint cytotoxicity 

assay system. ATLA-Altern. Lab. Anim. 1993; 21: 89–96. 

22. Vila-Nova, N. S. Leishmanicidal activity and cytotoxicity of compounds from 

two Annonaceae species cultivated in Northeastern Brazil. Rev. Soc. Bras. Med. 

Trop. 2011; 44: 567-571. 

23. Katrin S. Cytotoxicity of dietary flavonoids on different human cancer types. 

Pharmacogn Rev. 2014; 8: 122–146. 

24. Mathabe MC, Hussein AA, Nikolova RV, Basson AE, Meyer JJ, Lall N. 

Antibacterial activities and cytotoxicity of terpenoids isolated from Spirostachys 

africana. J Ethnopharmacol. 2008; 116: 194-197. 

25. Mondal S, Bandyopadhyay S, Ghosh MK, Mukhopadhyay S, Roy S, Mandal C. 

Natural products: promising resources for cancer drug discovery Anticancer 

Agents. Med Chem. 2012; 12: 49-75. 

26. Subramanion LJ, Zuraini Z, Yeng C, Yee LL, Lachimanan YL, Sreenivasan, S. 

Acute oral toxicity of methanolic seed extract of Cassia fistula in mice. 

Molecules 2011; 16: 5268-5282. 

27. Mukinda JT, Eagles PFK. Acute and subchronic oral toxicity profiles of the 

aqueous extract of Polygala fruticosa in female mice and rats. J Ethnopharmacol 

2010; 128: 236-240. 



122 
 

 

- Comprovante de submissão do artigo: Tropical Journal of Pharmaceutical 
Research 
 

 
 
 



123 
 

 

APÊNDICE B – Trabalhos apresentados 

 
 

 
 
 
 



124 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



125 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 

ANEXOS 

 
ANEXO A – Aprovação do projeto pelo comitê de ética 
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ANEXO B – Tabela de triagem comportamental 

 

 

 
 


