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RESUMO 

 

O câncer pode ser considerado uma doença genética complexa, que resulta de 
alterações simultâneas em genes geralmente relacionados à proliferação, 
diferenciação e morte celular. Os produtos naturais são amplamente utilizados no 
tratamento do câncer. Xylopia langsdorffiana é uma árvore conhecida popularmente 
como “pimenteira-da-terra”. O estudo fitoquímico caracterizou alguns óleos 
essenciais com atividades biológicas importantes, dentre eles, o óleo essencial 
obtido dos frutos, que tem como constituintes marjoritários o α-pineno e o limoneno 
já descrito na literatura com antividade antitumoral. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a atividade antitumoral e toxicidade do óleo essencial dos frutos de X. 
langsdorffiana (O.E.X.), através de ensaios in vitro e in vivo. O valor de CL50 obtido 
no bioensaio com Artemia salina foi 459,0 μg/mL. O valor de CH50 obtido no 
experimento de citotoxicidade em eritrócitos (hemólise) foi 293,6 μg/mL. Na 
avaliação citotoxiciddaeda com ensaio da sulfarrodamina com diferentes linhagens 
tumorais o O.E.X apresentou-se mais seletivo para a linhagem de leucemia (K562), 
com TGI = 1,78 μg/mL e apresentou citotoxicidade frente à linhagem de células 
NCI/ADR-RES – ovário resistente a múltiplos fármacos TGI= 45, 38. O valor de CI50 
obtido através do ensaio de redução do MTT em células Sarcoma 180 foi 145,1 
μg/mL. O valor de DL50 obtido no ensaio pré-clínico de toxicidade aguda foi 351,09 
mg/kg, havendo diminuição significativa no ganho de massa corpórea nas fêmeas 
tratadas com 250 mg/kg e em ambos os sexos tratados com 375 mg/kg, quando 
comparados ao grupo controle. Na avaliação da atividade antitumoral in vivo frente 
sarcoma 180, as taxas de inibição do crescimento tumoral foram, 38,67 e 54,32 % 
após tratamento com 50 e 100 mg/kg do O.E.X., respectivamente. As análises 
toxicológicas demonstram que não houve alteração significativa no índice de timo 
após os tratamentos com O.E.X., apenas um aumento do baço foi verificada. Porém 
foi demonstrado uma leve hepatotoxicidade para ambas as doses no estudo 
anatomopatológico, mas sem alterações nos parâmetros de AST e ALT. E ainda o 
O.E.X. não apresentou genotóxicidade. Portanto, as alterações são consideradas 
reversíveis e não substanciais quando comparados àquelas produzidas por diversos 
antineoplásicos largamente utilizados na clínica médica. Sendo assim, é possível 
inferir que o O.E.X. apresenta atividade antitumoral in vitro e in vivo com moderada 
toxicidade, o que não representa um fator limitante para sua aplicabilidade 
terapêutica. 
.  
 
 
Palavras-chave: Xylopia langsdorffiana. Óleo essencial. Atividade antitumoral. 

Toxicidade. 
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ABSTRACT 

The cancer is a complex genetic disorder, which results from concurrent changes in 

genes generally related to proliferation, differentiation and cell death. Natural products 

are widely used in the treatment of cancer. Xylopia langsdorffiana is a tree known 

popularly as "pimenteira-da-terra". The phytochemical study featured some essential 

oils with important biological activities, among them, the essential oil obtained from the 

fruits, which has as major constituents the α-pinene and limonene. This work aimed to 

evaluate the toxicity and antitumoral activity of the essential oil of fruits of X. 

langsdorffiana (O.E.X.), through in vitro and in vivo assays. The LC50 value obtained in 

the bioassay with A. salina was 459.0 μgmL. The CH50 value obtained in experiment of 

cytotoxicity in red blood cells (hemolysis) was 293.6 μgmL. Cytotoxicity test of O.E.X. 

with sulfarrodamina cell viability assessment in different tumor cell lines presented 

citotoxicity activity for the lineage of leukemia (K562), with TGI = 178 μg/mL. In addition 

the O.E.X presented significant cytotoxicity activity against cell lineage NCI/ADR-RES 

– multiple-resistant ovarian with TGI = 45,38. The IC50 value obtained through the MTT 

assay in 180 Sarcoma cells was 145.1 μgmL. The LD50 value obtained in acute toxicity 

pre-clinical test was 351.09 mg/kg. In this study there was significant decrease in gain 

body mass in females treated with 250 mg/kg and in both sexes treated with 375 

mg/kg, when compared with the control group. On the evaluation of in vivo antitumor 

activity, the tumor growth inhibition rates were, 38,7 and 54,3 % after treatment with 50 

and 100 mg/kg of O.E.X. respectively. The toxicological analyses demonstrated no 

significant changes in the index of thymus after treatment with O.E.X., only an increase 

of spleen was verified. No changes was evidenced in the parameters of AST and ALT 

but it was demonstrated a slight hepatotoxicity in histopathological study for both 

treated groups with the O.E.X. The treatment with the O.E.X. not presented 

genotoxicity. In general, the changes are considered reversible and non-substantial 

when compared to those produced by several anticancer agents. Thus, it is possible to 

infer that O.E.X presented in vitro and in vivo antitumoral activity with moderate toxicity, 

which does not represent a limiting factor for its therapeutic applicability. 

Key-words: Xylopia langsdorffiana. Essential oil. Antitumor activity. Toxicity 
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SBF 

SNA 

SNC 

Soro Fetal Bovino 

Sistema Nervoso Autônomo 

Sistema Nervoso Central 

SDS Docecil Sulfato de Sódio 

SRB Sulforrodamina B 

TCA Ácido Tricloroacético  

TGI Inibição de Crescimento Total 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

VCM 

VHT 

VP 

v/v 

Volume Corpuscular Médio 

Veia Hepática Terminal 

Veia porta 

Volume/volume 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais com propriedades terapêuticas constituem uma 

importante fonte de novos compostos biologicamente ativos e vêm sendo utilizados 

em muitas partes do mundo ao longo de décadas, despertando o interesse de vários 

pesquisadores (ARAÚJO, 2011). 

Estima-se que 40 % dos medicamentos disponíveis na terapêutica atual foram 

desenvolvidos de fontes naturais: 25 % de plantas, 13 % de microrganismos e 3 % 

de animais. Além disso, um terço dos medicamentos mais prescritos e vendidos no 

mundo foram desenvolvidos a partir de produtos naturais. No caso das drogas 

antitumorais e dos antibióticos, por exemplo, esse percentual atinge cerca de 70 %. 

O mercado mundial desse grupo de drogas atinge vários bilhões de dólares 

(CRAGG, 2005). 

No cenário mundial apenas 17 % das plantas foram estudadas de alguma 

maneira quanto ao seu emprego medicinal e, na maioria dos casos, sem grande 

aprofundamento nos aspectos fitoquímicos e farmacológicos (FOGLIO, 2006). No 

Brasil, há cerca de 100.000 espécies vegetais catalogadas, mas somente 8 % foram 

estudadas quanto a sua química, e estima-se que apenas 1.100 espécies tenham 

sido avaliadas quanto às suas propriedades terapêuticas e/ou tóxicas (VARANDA, 

2006). 

 O interesse pela biodiversidade para a produção de medicamentos aumentou 

sensivelmente com a conclusão do genoma humano, uma vez que o número de 

possíveis alvos terapêuticos aumentou de cerca de 500 para mais de 6 mil 

(CALIXTO, 2003). 

Assim, é notório que os produtos naturais desempenham um importante papel 

no processo de descoberta de fármacos, entretanto, é o reino vegetal que tem 

contribuído de forma mais significativa para o fornecimento de substâncias úteis ao 

tratamento de doenças que acometem os seres humanos (MONTANARI e 

BOLZANI, 2001). 

Por isso a utilização de plantas medicinais está em contínua expansão no 

âmbito mundial. A crescente busca por agentes terapêuticos derivados de espécies 

vegetais justifica-se pelo surgimento de doenças ainda sem tratamento apropriado, e 
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pelo crescimento do conhecimento científico a respeito dos fitofármacos, como 

importantes alternativas terapêuticas (GUARRERA, 2005).  

O câncer entra neste cenário, uma vez que não só a população isoladamente 

como os pesquisadores, buscam na fitoterapia novas alternativas medicamentosas 

para melhorar a eficácia do tratamento desta enfermidade, uma vez que a 

morbidade associada aos quimioterápicos ainda é um obstáculo significativo. A 

descoberta de fármacos antineoplásicos de fácil administração e com poucos ou 

insignificantes efeitos colaterais é uma das principais metas buscadas pelos 

pesquisadores da área (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 

 O Brasil é detentor da maior biodiversidade do mundo, estimada em cerca de 

20 % do número total de espécies do planeta. Esse imenso patrimônio genético, já 

escasso nos países desenvolvidos, tem na atualidade valor econômico-estratégico 

inestimável em várias atividades, mas é no campo do desenvolvimento de novos 

medicamentos onde reside sua maior potencialidade (CALIXTO, 2003). Portanto, a 

flora brasileira é promissora fonte de inovações terapêuticas e farmacológicas para 

as mais diversas áreas da saúde humana.  

Desta forma, ratifica-se a importância e necessidade dos estudos com 

produtos naturais, e vislumbrando o potencial farmacológico da família Annonaceae 

e reconhecendo a importância do gênero Xylopia optamos por enveredar os estudos 

da espécie Xylopia Langsdoffiana St. Hil. & Tul., mais especificamente do óleo 

essencial dos frutos desta planta, cujos estudos farmacológicos ainda são pouco 

conhecidos o que poderá conduzir à descoberta de novas fontes de substâncias 

naturais ativas com atividade antitumoral. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Câncer  

 

Após a segunda metade do século XX, tornou-se evidente que o 

desenvolvimento de tumores em seres humanos é um processo diretamente 

relacionado a alterações no genoma, levando à transformação de células saudáveis 

em células malignas. Dessa forma, o termo câncer é empregado para designar mais 

de uma centena de diferentes doenças heterogêneas do material genético que 

promovem alterações essenciais na fisiologia da célula. Dentre essas alterações 

podem ser citadas: auto-suficiência em relação aos fatores de crescimento; 

insensibilidade aos inibidores de crescimento; evasão à morte celular programada 

por apoptose; potencial ilimitado de replicação; angiogênese aumentada; invasão 

tecidual e metástase (LUO, 2009). 

O câncer é então resultante do crescimento de sucessivas populações 

celulares nas quais as mutações se acumularam em um processo denominado de 

expansão monoclonal. Este processo culmina na formação de uma massa tumoral 

com células contendo diferentes padrões de alterações genéticas e com extensa 

heterogeneidade intra-tumoral e de organismo para organismo, mesmo para 

subtipos histologicamente idênticos (GUEMBAROVSKI e CÓLUS, 2008).   

Portanto, esse fenômeno resulta de alterações estruturais e/ou funcionais em 

genes cuja função é controlar o crescimento normal e a diferenciação das células 

que compõem o organismo e, ainda, estas alterações envolvem tanto a ativação de 

proto-oncogenes quanto à inativação de genes supressores de tumor (CHANG et al., 

1995; HANAHAN e WEINBERG, 2000). Genes associados aos mecanismos de 

reparo aos danos do DNA são considerados como um terceiro grupo que pode atuar 

direta ou indiretamente no processo de carcinogênese (HOEIJMAKERS, 2001). 

Sabe-se que os fatores ambientais possuem um importante papel na etiologia 

do câncer e dentre os principais fatores para o surgimento dos tumores malignos 

estão os carcinógenos químicos e físicos, agentes infecciosos e o estilo de vida do 

indivíduo (SILVA, 2011). 

É importante destacar que o progressivo aumento das doenças crônicas e 

degenerativas no Brasil é evidente. Assim as alterações demográficas por que passa  
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a população trarão como conseqüência maior quantidade de casos de doenças 

crônicas dentre as quais se enquadra o câncer. O aumento da vida média, as 

modificações no estilo de vida e a maior exposição a determinados riscos ambientais 

são fatores que interferem diretamente no aparecimento de um maior número de 

neoplasias malignas (CERVI, 2005). A esperança de vida da população brasileira, 

que era de 62 anos em 1980, será de 76 anos, no ano de 2020 (BRASIL, 2009). 

O problema do câncer no Brasil ganha relevância por essa mudança no perfil 

epidemiológico que essa doença vem apresentando, e, com isso, o tema tem 

conquistado espaço nas agendas políticas e técnicas de todas as esferas de 

governo. O conhecimento sobre a situação dessa doença permite estabelecer 

prioridades e alocar recursos de forma direcionada para a modificação positiva 

desse cenário na população brasileira (BRASIL, 2011).  

Conhecido há muitos séculos, o câncer foi amplamente considerado como 

uma doença dos países desenvolvidos e com grandes recursos financeiros. Há 

aproximadamente quatro décadas, a situação vem mudando, e a maior parte do 

ônus global do câncer pode ser observada em países em desenvolvimento, 

principalmente aqueles com poucos e médios recursos.  

Assim, nas últimas décadas, o câncer ganhou uma dimensão maior, convertendo-se 

em um evidente problema de saúde pública mundial. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estima que, no ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos 

incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas 

vivas, anualmente, com câncer (BRASIL, 2011).  

No Brasil, as estimativas para o ano de 2012 serão válidas também para o 

ano de 2013 e aponta a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de 

câncer, incluindo os casos de câncer de pele não melanoma, reforçando a 

magnitude do problema do câncer no país. Sem os casos de câncer de pele não 

melanoma, estima-se um total de 385 mil casos novos. Os tipos mais incidentes 

serão os cânceres de pele não melanoma, próstata, pulmão, cólon e reto e 

estômago para o sexo masculino; e os cânceres de pele não melanoma, mama, colo 

do útero, cólon e reto e glândula tireóide para o sexo feminino (BRASIL, 2011).  

A prevenção e o controle do câncer precisam adquirir o mesmo foco e a 

mesma atenção que a área de serviços assistenciais, pois, quando o número de  

casos novos aumentarem de forma rápida, não haverá recursos suficientes para dar 
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conta das necessidades de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Então mais 

e mais pessoas terão câncer e correrão o risco de morrer prematuramente por causa 

da doença. As consequências poderão ser devastadoras nos aspectos sociais e 

econômicos. O câncer pode se tornar um grande obstáculo para o desenvolvimento 

socioeconômico de países emergentes como o Brasil (VALE et al., 2010).  

  Para controlar as doenças malignas há a necessidade de conhecimentos 

científicos e experiências que vão desde o conhecimento dos complexos 

mecanismos de regulação molecular intracelular às escolhas do estilo de vida do 

indivíduo. Também se exige uma gestão competente e o melhor uso dos recursos 

disponíveis para o planejamento, execução e avaliação das estratégias de controle 

da doença. A prevenção e o controle do câncer estão entre os mais importantes 

desafios científicos e de saúde pública, da nossa época (BRASIL, 2009). 

Diante desse cenário, fica clara a necessidade de continuidade em 

investimentos no desenvolvimento de ações abrangentes para o controle do câncer, 

nos diferentes níveis de atuação, como: na promoção da saúde, na detecção 

precoce, na assistência aos pacientes, na vigilância, na formação de recursos 

humanos, na comunicação e mobilização social, assim como na pesquisa. 

 

2.1.1 Modelos experimentais no estudo do câncer 

  

O tratamento do câncer vem sendo suportado por terapias convencionais, as 

quais causam sérios efeitos colaterais, podendo ainda desencadear processos de 

resistência ao agente usado no tratamento, e no melhor dos casos, conseguem 

estender meramente a vida do paciente por alguns anos, não aliando a isto uma 

melhora na sua qualidade de vida. Há assim, uma clara necessidade de utilizar 

conceitos e/ou terapias alternativas na prevenção e tratamento do câncer (REDDY 

et al., 2003). 

Neste cenário, o sucesso do desenvolvimento de novas drogas depende 

fundamentalmente de um esforço multidisciplinar na descoberta de novas moléculas 

naturais e da otimização molecular através da aplicação de técnicas de síntese, 

química combinatória e bioquímica, aliadas a estudos biológicos de alta qualidade 

(CRAGG, 2009). 
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A Oncologia Experimental procura estudar os mecanismos de 

desenvolvimento das neoplasias em modelos experimentais, assim como encontrar 

as possíveis formas de tratá-las (COSTA-LOTUFO, 2010). 

O mecanismo antitumoral mais conhecido atualmente é o de indução seletiva 

das células tumorais a um mecanismo de morte celular denominado apoptose 

(SUBHASHINI et al., 2005). Apoptose é um processo de morte celular que auxilia na 

regulação da homeostase tecidual (promovendo um equilíbrio entre a taxa de 

proliferação celular e a taxa de morte celular), assim como, participa do processo de 

eliminação de células potencialmente deletérias (como por exemplo, células que 

sofreram lesão no DNA) (PLAS e THOMPSON, 2002). 

Nesse processo apoptótico ocorre uma sequência de eventos morfológicos 

como condensação de seu citoplasma e núcleo, com formação de vesículas a partir 

de sua membrana plasmática (corpos apoptóticos), exposição de resíduos de 

fosfatidilserina em sua membrana, fragmentação internucleossomal do DNA 

(HIGUCHI, 2004; ZHANG e XU, 2002) e várias alterações mitocondriais, tais como 

perda da diferença de potencial de membrana, liberação de fatores pró-apoptóticos 

e geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) (ARAVINDARAM et al., 2010).  

Diversos são os fatores que podem desencadear a apoptose, entre eles: 

ligação de moléculas a receptores de membrana, agentes quimioterápicos, radiação 

ionizante, danos no DNA, choque térmico, privação de fatores de crescimento, baixa 

quantidade de nutrientes e níveis aumentados de EROS (DASH, 2010). 

Investigações genéticas e bioquímicas da apoptose em células de vários 

organismos têm identificado como principais fatores atuantes as caspases, uma 

família de cisteíno proteases, presentes nas células num estado inativo, que estão 

especificamente envolvidas nos mecanismos moleculares dessa forma de morte 

celular (PHILCHENKOV, 2004). Evidências atuais sugerem que há várias rotas 

distintas para a ativação de caspases, dependendo do estímulo que desencadeia a 

maquinaria de morte, porém, existem duas vias principais para a morte celular por 

apoptose: uma delas envolve a estimulação dos receptores de morte por ligantes 

externos, via extrínseca, enquanto a outra surge no interior das células, envolvendo 

a liberação de fatores apoptogênicos das mitocôndrias, via intrínseca ou mitocondrial 

(GHOBRIAL, et al., 2005).  
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Ambas as vias ativam caspases iniciadoras (procaspases -8, -9, -10) que 

transmitem os sinais apoptóticos iniciais, levando a ativação proteolítica de caspases 

efetoras (procaspases -3, -6, -7) que clivam substratos específicos, produzindo 

assim as alterações morfológicas características da apoptose (FISCHER e 

SCHULZE-OSTHOFF, 2005). 

A apoptose não induz inflamação, fato importante na reciclagem dos tecidos 

adultos e na embriogênese, diferentemente da morte celular por necrose, onde 

ocorre um processo de morte celular descontrolado, com lise das células, resposta 

inflamatória e potencialmente sérios danos ao organismo (LONGATO, et al., 2011). 

Para a descoberta de novos agentes antitumorais, tanto os testes in vitro 

quanto os in vivo são amplamente utilizados. Os testes de citotoxicidade (in vitro), os 

quais direcionam a pesquisa para moléculas com potencial de matar células 

tumorais em cultura, são os mais amplamente utilizados (HOLBECK, 2004). Esse 

tipo de análise, por ter condições de avaliar grande número de substâncias em 

pouco tempo, é uma técnica relativamente simples, barata, reprodutível e, ainda, 

auxilia na elucidação de um provável mecanismo de ação da droga (SUGGITT et al., 

2005).  

Para os testes antitumorais in vitro, geralmente são utilizadas várias linhagens 

celulares tumorais com o intuito de se obter uma visão ampliada dos efeitos do 

produto em estudo. Essas linhagens devem ser de cânceres originados de 

diferentes tecidos com diferentes origens embrionárias e com características 

morfológicas e fisiológicas distintas. 

Porém, a atividade citocida seletiva sobre células cancerosas observada em 

modelos in vitro pode não se refletir necessariamente numa atividade in vivo. Nesse 

último modelo, as informações sobre a farmacocinética e farmacodinâmica da droga 

em estudo são obtidas, enquanto em testes in vitro esses dados não podem ser 

obtidos. Portanto, o estudo combinado desses dois modelos é muito indicado para 

uma conclusão mais definitiva a respeito da atividade de uma nova substância com 

potencial antitumoral (SMITH et al, 2005). 

O modelo animal para o estudo de tumores ganhou um novo impulso, na 

última década, após constatar-se que animais desenvolvem o câncer por motivos 

semelhantes aos humanos (QI e XU, 2006).  
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 O Sarcoma 180, também conhecido como tumor de Crocker, foi isolado de 

células de um tumor espontâneo localizado na região axilar de um camundongo 

Swiss macho (Mus musculus). O tumor foi descoberto em 1914 pelo Dr. W. H. 

Woglom no Laboratório Crocker nos Estados Unidos e é mantido por transplantes 

sucessivos desde então. O tumor invade músculo esquelético, tecido adiposo, 

nervos e vasos sanguíneos. Apesar de seu comportamento agressivo local, esta 

neoplasia não produz metástases (KURASHIGE e MITSUHASHI, 1982). Essa 

linhagem celular é utilizada em todo mundo, tanto para estudos de atividade 

antitumoral in vitro, como para estudos de atividade antitumoral in vivo. 

Atualmente a linhagem de células tumorais sarcoma 180 (TIB-66) pode ser 

obtida pela “American Type Culture Collection” (ATCC). As células tumorais podem 

ser mantidas por meio de cultura celular (suspensão in vitro) ou por meio de 

inoculação em camundongos (repique in vivo). Nos animais, este tumor pode ser 

implantado de duas maneiras - células inoculadas na cavidade intraperitoneal se 

desenvolvem formando um tumor ascítico (“líquido”), enquanto células neoplásicas 

inoculadas subcutaneamente formam tumores sólidos. Em geral, ocorre ulceração 

da pele ao redor do 28º dia após inoculação subcutânea e os animais morrem entre 

28o e 30o dias, após esse processo (ZUCKERBERG, 1973; KAWAKUBO et al., 

1980). A forma sólida é pouco hemorrágica e se caracteriza pelo rápido crescimento, 

atingindo aproximadamente 18x14x10 mm por volta de sete dias após o transplante 

(O’PESSOA, 1992). 

 

2.2 Produtos Naturais e o câncer 

 

Os produtos naturais têm sido uma importante fonte de componentes 

antitumorais. Existem, no mínimo, 250.000 espécies de plantas no mundo, sendo 

que mais de 1000 plantas apresentam propriedades antitumorais significantes 

(FERRAZ et al, 2005). Infelizmente, muitas das suposições quanto à eficácia dos 

produtos naturais utilizados pela medicina tradicional ainda são vistas com certo 

ceticismo (CRAGG, 2005).  

Entretanto o século XX apresentou um avanço extraordinário na pesquisa de 

produtos naturais, especialmente de plantas, no campo da oncologia propiciando a 
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descoberta de diversas substâncias utilizadas atualmente na terapêutica 

antineoplásica. A maioria (60%) dos fármacos anticâncer introduzida na terapêutica 

nas últimas décadas tem sua origem nos produtos naturais. Dentre estes se 

destacam a vimblastina (Velban®) e a vincristina (Oncovin®) e os análogos vindesina 

(Eldisine®) e vinorelbina (Navelbine®); o paclitaxel (Taxol®) e o análogo docetaxel 

(Taxotere®); a podofilotoxina e os análogos, etoposídeo (topophos®) e teniposídeo 

(Vumon®); e a camptotecina e os análogos, topotecano (Hycamtin®) e irinotecano 

(Camptosar®) (Figura 1). Estes medicamentos movimentam anualmente um 

mercado de cerca de 60 bilhões de dólares. 

 A tabela 1 resume as principais classes desses fitoquímicos e seus derivados 

que atualmente são utilizados na quimioterapia do câncer, seus alvos moleculares e 

indicações terapêuticas. 

 

Tabela 1: Produtos naturais ou fármacos derivados de plantas utilizados na terapia do 

câncer. 

 

Assim, considerando esses aspectos, é óbvio o espaço e a importância que 

os produtos naturais ocupam na indústria farmacêutica, seja per-se, seja como fonte 

inspiradora de novos padrões moleculares bioativos para o tratamento do câncer. 

 

                                                                                           (COSTA-LOTUFO et al., 2010) 
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Com a aprovação, em 2007, dos medicamentos Ixempra® (ixabepilona), 

derivado da epotilona com ação em microtúbulos, Yondelis® (trabectedina), primeiro 

medicamento antineoplásico verdadeiramente de origem marinha, alquilante de 

DNA, e Torisel® (temsirolimus), inibidor de proteína quinase mTOR, os produtos 

naturais estão definitivamente de volta ao cenário da pesquisa em oncologia 

(BAILLY, 2009). 

Óleos essenciais, também conhecidos como óleos voláteis, são concentrados 

de produtos naturais que possuem aroma e compostos voláteis, principalmente 

monoterpenos, sesquiterpenos, fenilpropanóides, etc., podendo exercer diferentes 

atividades biológicas nos seres humanos, animais e outras plantas. São utilizados 

em perfumes, cosméticos, produtos de limpeza doméstica, além de serem bastante 

utilizados no tratamento de diversas enfermidades, como câncer, inflamação, dor, 

além de apresentar propriedade antioxidativa (ADORJAN e BUCHAUER, 2010). 

Óleo essencial preparado por destilação da resina das árvores da família 

Burseraceae (Boswellia sp.) tradicionalmente utilizado para  terapia aromática tem  

mostrado atividades anti-proliferativa e pró-apoptótica em células tumorais (SUHAIL 

et al., 2011). Assim como o óleo essencial das folhas de Pinus densiflora possui 

atividade anti-proliferativa e pró-apoptótica em células YD-8 (células de câncer oral 

humano) devido à produção de (EROS) dependente de caspases (JO et al., 2011). 

Estudos recentes também demonstraram que o óleo essencial de Ocimum 

basilicum Linn. (Lamiaceae), popularmente conhecido como manjericão, possui 

potente atividade citotóxica contra células de câncer de colo de útero humano 

(HeLa) e células de câncer de laringe humano (HEp-2) (KATHIRVEL e RAVI, 2011). 

O óleo essencial das folhas de Schinus molle possui atividade citotóxica em 

várias linhagens de células tumorais, sendo mais eficaz em células de câncer de 

mama e em células leucêmicas (K562). O estudo dos constituintes químicos deste 

óleo revelou como composto majoritário o α-pineno e β-pineno. Importante aqui 

ressaltar a presença desses dois constituintes no óleo dos frutos de Xylopia 

langsdorffiana, sendo o α-pineno o componente majoritário. Diferentes mecanismos 

de ação têm sido propostos relacionados à atividade antitumoral de óleos 

essenciais, já estando evidenciada a participação de vias apoptóticas nos efeitos 

tóxicos contra células tumorais (DÍAZ et al., 2008). 



 
                31   

                                                                                                          

                          Ana Paula Gomes-Moura 

 

Adicionalmente, monoterpenos isolados de diferentes espécies e que são 

amplamente encontrados em óleos essenciais, também são conhecidos na literatura 

por seus potentes efeitos antitumorais (BASER, 2008; EFFENBERGER et al., 2010; 

HIRASAWA et al., 2009; HUANG et al., 2010; RAVIZZA et al., 2008).  

Além dos efeitos in vitro, óleos essenciais obtidos de diferentes espécies, tem 

 demosntrado efeitos antitumorais in vivo, como é o caso, por exemplo, do óleo 

essencial das folhas de Croton regelianus   e de Cymbopogon flexuosus (BEZERRA 

et al., 2009; SHARMA, 2009). 

Estes achados, certamente têm estimulado a busca por novos agentes com 

potencial atividade antitumoral a partir de fontes naturais, como os óleos essenciais, 

com a finalidade de obter novos protótipos, com mecanismos de ação mais 

seletivos, eficaz contra tumores resistentes e menor toxicidade, buscando uma 

melhor terapêutica. 

   

2.3 Toxicologia de produtos naturais 

 

A sociedade tem a percepção errônea de que todo produto natural é seguro e 

desprovido de efeitos colaterais, entretanto, não podemos esquecer que os mesmo 

possuem moléculas ativas que podem apresentar eficácia terapêutica, mas também 

inúmeros efeitos adversos, podendo, portanto, representar um problema sério de 

saúde pública (FERREIRA, 2010). 

Como exemplo de efeitos tóxicos de substâncias presentes em plantas, pode 

ser citado os efeitos hepatotóxicos do apiol, safrol, lignanas e alcalóides 

pirrolizidínicos; a ação tóxica renal que pode ser causada por espécies vegetais que 

contém terpenos e saponinas e alguns tipos de dermatites causadas por espécies 

ricas em lactonas sesquiterpênicas e produtos naturais do tipo furanocumarinas 

(CAVALCANTE, et al., 2006).  

Componentes tóxicos ou antinutricionais, como o ácido oxálico, nitrato e ácido 

erúcico estão presentes em muitas plantas de consumo comercial, assim como, 

diversas substâncias isoladas de plantas medicinais possuem atividades citotóxica 

ou genotóxica e mostram relação com a incidência de tumores (ROMERO-JIMÉNEZ 

et al., 2005). 
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A atividade de um fármaco antineoplásico baseia-se na busca da destruição 

de células tumorais, que têm como característica comum se dividirem muito mais 

rápido que a maioria das células normais. Porém, podem ocorrer efeitos secundários 

em células normais de crescimento rápido, como as gastrointestinais, capilares e as 

células sanguíneas (especialmente na medula óssea), causando efeitos como 

anorexia, diarréia, náuseas, vômitos, alopecia e maior susceptibilidade às infecções 

(BRANDÃO et al., 2010). Considerando que as substâncias citotóxicas não são 

letais às células neoplásicas de modo seletivo, o conhecimento acurado da 

toxicidade do óleo em estudo requer o claro conhecimento a respeito dos 

mecanismos de toxicidade e dos fatores de risco correspondentes (LI, 2004). 

 Diante disso, é evidente a importância da avaliação do balanço entre a 

atividade antitumoral versus toxicidade de um determinado produto para verificar sua 

aplicabilidade farmacológica. No Brasil os estudos de toxicidade pré-clínica são 

normatizados pela Resolução Específica Nº 90/04 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) que determina o “Guia para realização de estudos de toxicidade 

pré-clínica de fitoterápicos" (BRASIL, 2004). Esta resolução foi elaborada em 

conformidade com as normas da OMS, e recomenda estudos de toxicidade aguda, 

de doses repetidas e quando houver indicação de uso contínuo ou prolongado do 

medicamento em humanos, estudos de genotoxicidade (TUROLLA e NASCIMENTO, 

2006). 

Modelos experimentais, in vitro e in vivo, são importantes para a obtenção de 

informações sobre a toxicidade de uma droga em estudo (TALMADGE et al., 2007). 

Laboratórios de Produtos Naturais têm inserido dentro de suas rotinas 

ensaios biológicos simples, no intuito de selecionar e monitorar a pesquisa de 

produtos derivados de plantas na procura de substâncias bioativas. Dentre esses 

bioensaios, encontra-se o ensaio frente Artemia salina Leach, que é um 

microcrustáceo de água salgada comumente usado como alimento para peixes. A 

simplicidade com que pode ser manuseado, a rapidez dos ensaios e o baixo custo 

favorece a sua utilização rotineira em diversos estudos, além do que, tais ensaios de 

letalidade são muito utilizados em análises preliminares de toxicidade geral (LUNA et 

al., 2005; NASCIMENTO et al., 2008). A literatura relata que existe uma correlação 

entre a toxicidade geral frente A. salina e atividades como antifúngica, viruscida e 

antimicrobiana (MacRAE et al.,1988) parasiticida (SAHPAZ et al., 1994), 
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tripanossomicida (ZANI et al., 1995), entre outras. Há, também, correlação com a 

citotoxicidade em linhagens celulares tumorais humanas (MacLAUGHLIN, 1991). 

Por motivos éticos e financeiros, a utilização de ensaios in vitro é fortemente 

recomendada para a realização da fase preliminar de testes, com o intuito de 

predizer o potencial tóxico de uma substância, utilizando-se, posteriormente, um 

menor número de animais experimentais (FRESHNEY, 1994; MELO et al., 2001). 

Um dos modelos experimentais utilizados para avaliação da toxicidade in vitro é o 

ensaio de citotoxicidade em eritrócitos. A membrana eritrocítica é uma estrutura 

delicada que pode ser significantemente alterada por interações com drogas (AKI e 

YAMAMOTO, 1991). O teste de hemólise in vitro é usado como método de triagem 

para toxicidade de substâncias estimando o dano, que podem induzir in vivo, nos 

eritrócitos do organismo (APARICIO, 2005). 

Atualmente existe também um forte interesse em caracterizar o potencial 

genotóxico dos compostos vegetais utilizados na saúde humana, uma vez que a 

maioria dos vegetais possuem substâncias genotóxicas. Essas podem atuar como 

agentes mutagênicos e carcinogênicos naturais ou como agente anti-mutagênicos 

(CHACON et al.,2002). 

A genotoxicidade é um campo de conhecimento relativamente recente, e se 

situa na interface entre toxicologia e genética, por isso denominada, frequentemente, 

também de genética toxicológica. Esta visa o estudo dos processos que alteram a 

base genética da vida, quer seja em sua estrutura físico-química, o DNA (ácido 

desoxirribonucléico), processo classificado como mutagênese; quer seja na 

alteração do determinismo genético em níveis celulares ou orgânicos, identificados 

respectivamente como carcinogênese e teratogênese (PEGAS HENRIQUE, 2003). 

Dentre os testes disponíveis para avaliação do dano genético está o teste do 

micronúcleo com eritrócitos. Micronúcleos são estruturas cromatídicas delimitadas 

por membrana, separados do núcleo principal e visíveis em células interfásicas. 

Podem ser resultantes de fragmentos cromossômicos acêntricos ou cromossomos 

inteiros que não foram incluídos no núcleo principal devido à ação de substâncias 

clastogênicas ou aneugênicas (RIBEIRO et al., 2003). 

 O teste do micronúcleo baseia-se na observação de células que sofrem 

quebra de cromátides, ou alterações na distribuição de suas cromátides, devido à 

ação de agentes genotóxicos. Durante a anáfase (fase da divisão celular em que há 
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a segregação dos cromossomos), os fragmentos provenientes das quebras ou 

cromossomos inteiros, não acompanham a migração para os pólos da célula. 

Consequentemente, na telófase (fase em que os cromossomos se descondensam e 

ocorre a formação de um novo invólucro nuclear em torno de cada conjunto de 

cromossomos), tais fragmentos cromatídicos não são incluídos nos núcleos das 

células filhas, formando um único ou múltiplos micronúcleos no citoplasma dessas 

células. Assim, quando um produto em teste aumenta a frequência de eritrócitos 

micronucleados, há a indicação de que ela interfere na divisão nuclear dos 

eritroblastos da medula, quebrando cromossomos ou interferindo no fuso, levando 

ao aparecimento de fragmentos de cromatina, ou cromossomos inteiros, que não se 

incorporaram ao núcleo das células-filhas, os micronúcleos (COSTA E SILVA e 

NEPOMUCENO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Micronúcleo em eritrócito de sangue periférico (Foto: Monalisa Brito) 

 

Para avaliação de efeitos tóxicos vários trabalhos envolvendo estudos pré-

clínicos in vivo de produtos naturais, utilizam a avaliação de parâmetros bioquímicos, 

hematológicos e anatomopatológicos (MAGALHÃES et al., 2010). Nesses estudos 

farmacológicos/toxicológicos, após exposição às drogas, são analisados parâmetros 

que avaliam possíveis alterações na função hepática, como as transaminases, 

alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST); função renal, 

como uréia e creatinina, bem como nos parâmetros hematológicos como o 

eritrograma, leucograma e plaquetograma. Adicionalmente, exames 

anatomopatológicos (macro e microscópicos) são de extrema importância, pois 

analisam estrutura e função, em nível celular (BEZERRA et al., 2009). 
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Existem ainda os estudos de toxicidade aguda e de doses repetidas 

(subcrônico e crônico). Os ensaios agudos são obrigatórios para todo tipo de 

material em teste, independente do tempo de uso proposto para a espécie humana, 

pois evidenciam o risco de intoxicações agudas, inadvertidas ou não, e a forma de 

preveni-las, permitindo dessa forma, conhecer o índice de letalidade, a forma de 

morte produzida pelo excesso do produto em teste, os órgãos alvo, as alterações 

comportamentais e os sinais que precedem a morte (LARINI, 1999). 

 

2.4 Xylopia langsdorffiana: família, gênero e espécie 

 

A família Annonaceae compreende 2.300 espécies, distribuídas em 

aproximadamente 130 gêneros (HUTCHINSON, 1973; MAAS et al., 2001). Sua 

distribuição geográfica ocorre quase que exclusivamente em regiões tropicais 

(HEYWOOD, 1985), sendo que no neotrópico está representada por aproximadamente 40 

gêneros e 900 espécies (CHATROU et al., 2004). No Brasil, a família encontra-se bem 

representada com 29 gêneros e aproximadamente 260 espécies distribuídas nas florestas 

atlântica e amazônica (BARROSO et al., 1978). Na Paraíba, um levantamento no 

Herbário Prof. Lauro Pires Xavier (JPB) registrou sete gêneros e 12 espécies dessa 

família (PONTES et al., 2004). Essa família é caracterizada pela presença de terpenoides 

(especialmente diterpenos), alcaloides (especialmente derivados isoquinolínicos), além de 

óleos essenciais cuja composição é predominantemente de monoterpenos e 

sesquiterpenos (LEBOEUF et al., 1982; SILVA et al., 2009). 

O gênero Xylopia é constituído por cerca de 150 espécies (BRUMMIT, 1992), 

sendo algumas conhecidas por seus usos etnomedicinais e atividade farmacológica. X. 

aromatica é um agente diurético e utilizada para tratamento de edema de pele 

(TAKARASHI et al., 2006), é citotóxica frente a linhagem leucêmica RPMI-8226 

(SUFFREDINI et al., 2007), possui atividade contra Leishmania spp., Trypanosoma cruzi 

(OSORIO et al., 2007), larvas de Aedes aegypti (RODRIGUES et al., 2006) e, assim como 

X. emarginata, inibe o crescimento de Plasmodium falciparum (DE MESQUITA et al., 

2007). Esse gênero demonstrou também atividade antitumoral frente diversas linhagens 

tumorais humanas (SUFFREDINI et al., 2007; LEVERRIER et al., 2010). 
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Algumas espécies do gênero Xylopia são usadas na medicina popular para uma 

variedade de indicações, como por exemplo, contra distúrbios estomacais e biliares, para 

o tratamento de bronquite e disenteria, como antimicrobiano e no tratamento do 

reumatismo. Além disso, algumas espécies são usadas como agente diurético, contra 

edema de pele, como anti-inflamatório e contra transtornos cardiovasculares (MACÊDO e 

FERREIRA, 2004; NASCIMENTO et al., 2006).  

 Óleos essenciais extraídos de diversas partes de Xylopia aethiopica (Dunal) A. 

Rich. possuem significante atividade antioxidante (KARIOTI et al., 2004), antibacteriana e 

antifúngica (TATSADJIEU et al., 2003). 

Xylopia langsdorffiana St.-Hil. & Tul. (Fig. 2) conhecida popularmente como 

“pimenteira-da-terra”, é uma árvore de 5 – 7m de altura (CORREA, 1984). É pouco 

relatada na literatura, tanto do ponto de vista dos estudos fitoquímicos como de suas 

atividades biológicas. 

Em estudos fitoquímicos anteriores foram isolados dessa espécie alguns 

diterpenos: o ácido ent-7α-acetoxitrachylobano-18-óico (trachylobano-360), o ácido ent-

7α-hidroxitrachylobano-18-óico (trachylobano-318), o ent-atisano-7α, 16α-diol (xylodiol), o 

ácido 8(17), 12E, 14-labdatrieno-18-óico (labdano-302), o ácido 13-epicupréssico, dentre 

outros (TAVARES et al., 2006). Muitos desses diterpenos foram avaliados em relação à 

sua atividade antitumoral in vitro e in vivo, mostrando-se efetivos contra linhagens de 

células de leucemia humana in vitro e linhagem murina de sarcoma 180 in vivo (PITA, 

2010).  

Em levantamento bibliográfico realizado no Chemical abstract e no NAPRALERT 

(Natural Products ALERT), para o período de 1907 até os dias atuais, foram encontrados 

apenas seis trabalhos com essa espécie, sendo quatro deles relatando constituintes 

químicos (TAVARES et al., 2006; 2007; SILVA et al., 2009), um relatando atividade 

espasmolítica em músculo liso de traquéia de cobaia (RIBEIRO et al., 2007) e um 

relatando atividade moluscida (TAVARES  et al., 2007). 

O óleo essencial obtido dos frutos de X. langsdorffiana foi estudado e identificado 

através de técnicas específicas. Pela análise em CG-EM (Cromatografia Gasosa em 

Espectometria de Massa) e CG-FID (Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de 

Chama) do óleo essencial dos frutos de X. langsdorffiana foi possível identificar nove 

componentes, correspondendo a 100 % do total do óleo em uma mistura de 

monoterpenos (66,6 %), sesquiterpenos (22,2 %) e diterpeno (11,2 %). O α-pineno (37,73 
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%) e o limoneno (31,42 %) foram os constituintes majoritários (Tabela 2) (DUARTE, 

2009). 

 

Tabela 2: Constituintes químicos do óleo essencial dos frutos de Xylopia langsdorffiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fotos de Xylopia langsdorffiana em seu habitat. (A) árvore completa, (B) detalhe das 
flores e (C) detalhe dos frutos (Foto: Josean Fechine Tavares). 

 

Diante do conhecimento das diferentes atividades biológicas que os óleos 

essenciais possuem, inclusive com potente atividade antitumoral e ainda sabendo 

que o óleo essencial dos frutos de Xylopia langsdorffiana possuem como 

constituintes majoritários o limoneno e o α- pineno ambos com relato na literatura de 

COMPOSTOS % RELATIVA 

α- pineno 37,73 

Limoneno 31,42 

Canfeno 12,82 

Sclareno 7,72 

β-pineno 4,12 

Óxido de 

cariofileno 

                               3,20 

Espetulenol 1,59 

α- terpineol 0,95 

1,8- cineol 0,91 

 

 

A B 

C 
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atividade antitumoral como descrito anteriormente, fica clara a importância e 

necessidade de investigar o potencial antitumoral do óleo essencial dos frutos de 

Xylopia langsdorffiana afim de elucidar um novo composto com potente atividade 

antitumoral  e menos efeitos tóxico como alternativa para o tratamento do câncer. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 Avaliar a atividade antitumoral e toxicidade do óleo essencial dos frutos de 

Xylopia langsdoffiana (O.E.X.) através de ensaios in vitro e in vivo. 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar a bioatividade do O.E.X. frente ao microcrustáceo Artemia salina; 

 Avaliar a citotoxicidade do O.E.X. em eritrócitos de camundongos Swiss, através 

da avaliação da atividade hemolítica; 

 Avaliar a possível atividade antitumoral in vitro do O.E.X. frente diferentes 

linhagens de células tumorais humanas; 

 Avaliar a toxicidade pré-clínica aguda do O.E.X. em camundongos albinos Swiss 

(Mus musculus), com base na RE n. 90/04 da ANVISA; 

 Avaliar a possível atividade antitumoral in vivo do O.E.X.  frente células tumorais 

malignas da linhagem sarcoma 180 e sua toxicidade através da avaliação de 

parâmetros bioquímicos, hematológicos, análise anatomopatológica de órgãos 

vitais, consumo de água e ração, e evolução ponderal; 

 Avaliar o efeito imunomodulador do O.E.X., através da determinação dos índices 

de baço e timo; 

 Avaliar a atividade genotóxica do O.E.X. através do Teste do Micronúcleo em 

sangue periférico. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local da pesquisa 

As atividades de pesquisa foram desenvolvidas no Laboratório de Ensaios 

Toxicológicos (LABETOX), no biotério Prof. Thomas George, Laboratório de 

Bioquímica, Genética e Radiobiologia do Departamento de Biologia Molecular (DBM) 

e no Laboratório de Histopatologia, todos da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), onde funciona o Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e 

Sintéticos Bioativos (PPgPNSB). Assim como no Laboratório da Divisão de 

Farmacologia e Toxicologia do Centro de Pesquisas Químicas Biológicas e 

Agrícolas da Universidade Estadual de Campinas (CPQBA/UNICAMP). 

4.2 Material 

4.2.1 Óleo essencial dos frutos de Xylopia Langsdoffiana  

Os frutos de Xylopia Langsdoffiana foram coletados no município de Santa Rita, 

Estado da Paraíba, em julho de 2008. O material botânico foi identificado pela Profa. 

Dra. Maria de Fátima Agra do Setor de Botânica do LTF/UFPB; uma exsicata 

encontra-se depositada no Herbário Prof. Lauro Pires Xavier (JPB), da UFPB sob 

número de coleta AGRA 5541. Os frutos frescos de Xylopia Langsdoffiana (200 g) 

foram submetidos à hidrodestilação durante 4h, em aparelho do tipo Clevenger à 

temperatura de 100 °C, obtendo-se 140 mg de óleo essencial (DUARTE, 2009). Este 

óleo foi gentilmente fornecido pelos Prof. Dr. Marcelo Sobral da Silva e Prof. Dr. 

Josean Fechine Tavares do PPgPNSB da UFPB. 

4.2.2 Animais 

Camundongos albinos Swiss (Mus musculus), pesando entre 28 e 32 g, com 

faixa etária próxima de 60 dias, obtidos do Laboratório de Imunopatologia Keizo 

Asami (LIKA)/ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para os experimentos 

de atividade antitumoral in vivo e do biotério Prof. Thomas George (ANVISA/ UFPB) 

para os demais experimentos. Os animais foram agrupados em gaiolas de 

polietileno, mantidos sob condições controladas de temperatura de 21 ± 1 oC, sem 

uso de qualquer medicação, tendo livre acesso à comida (tipo pellets de ração da 
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marca Purina®) e água potável disponível em garrafas graduadas de polietileno, com 

bicos, colocadas nas grades metálicas das gaiolas na sua parte superior. Os animais 

foram mantidos em ciclo claro-escuro de 12 horas. Antes da realização de qualquer 

protocolo experimental, os animais foram colocados no ambiente de trabalho por 

pelo menos 30 minutos de antecedência à execução do experimento. Todos os 

cuidados foram considerados no sentido de diminuir a dor e o sofrimento dos 

animais. A execução do projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal (CEPA) do PPgPNSB sob Nº 0706/11. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Camundongos Swiss provenientes do biotério da UFPE (Foto: Aline Xavier) 

 

4.2.3 Células  

  Para os ensaios in vitro e in vivo foram utilizadas células tumorais da 

linhagem sarcoma 180 (linhagem murina) cedida pela Profa. Dra. Teresinha 

Gonçalves da Silva (UFPE), e mantidas in vivo através de repiques semanais no 

Biotério Professor Thomas Jeorge (UFPB).  

Para os ensaios in vitro, além da linhagem sarcoma 180 foram utilizadas ainda, 

células tumorais das seguintes linhagens: U251 – glioma; MCF-7 – mama; NCI/ADR-

RES – ovário resistente a múltiplos fármacos; 786-0 – renal; NCI-H460 – pulmão; 

PC-3 – próstata; OVCAR – ovário; HT29 – cólon; e K-562 – leucemia. E ainda uma 

linhagem de célula não tumoral: HCAT – pele (linhagem de células não-tumorais). 

Todas são originárias de humanos e foram cedidas pelo National Cancer Institute 

(NCI) dos Estados Unidos e mantidas no CPQBA/UNICAMP. 
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4.2.4 Cistos de Artemia salina Leach 

 

Os cistos de Artemia salina utilizados nos experimentos foram obtidos da San 

Francisco Bay Brand® (Figura 4). 

 

4.3 Métodos 

4.3.1 Ensaio in vitro 

4.3.1.1 Bioensaio com Artemia salina Leach 

 

A avaliação preliminar de uma possível atividade biológica do O.E.X. Foi 

realizada utilizando-se o bioensaio com Artemia salina, segundo Meyer et al. (1982) 

e Nascimento; Araújo (1999). Os cistos de A. salina foram armazenados sob 

resfriamento a 4 °C até a execução do experimento. Foram utilizadas larvas de 

Artemia salina L., microcrustáceo da classe Anostraca, na forma de náuplio, 

utilizando-se a Concentração Letal Média (CL50) como parâmetro de avaliação da 

atividade biológica. Em um recipiente retangular de vidro com uma divisória 

contendo furos de aproximadamente 0,02 cm de espessura e distribuídos 

uniformemente, foi adicionada água salina artificial preparada pela solubilização de 

38 g de sal marinho (Marinex®) em 1 litro de água destilada. O recipiente 

permaneceu sob iluminação através de uma lâmpada incandescente. Cistos de 

Artemia salina foram incubados durante 24 horas (22 - 29 ºC) em um dos lados do 

recipiente. A parte do sistema contendo os cistos foi coberta com papel alumínio, 

para que as larvas, após a eclosão dos cistos, fossem atraídas pela luz para o outro 

lado do sistema, forçando-as a atravessar a divisória, e assim sendo coletadas com 

auxílio de uma pipeta de Pasteur. O O.E.X. foi solubilizado em DMSO (5 %) e água 

salina artificial (Marinex®), a fim de se obter a solução mãe de 10 mg/mL. A partir 

destas, foram efetuadas diluições para concentrações de intervalo 0 - 1800 μg/mL. A 

cada 5 mL dessas soluções foram adicionados 500 μL de água salina artificial 

contendo 10 náuplios. Cada concentração foi testada em triplicata e repetida em 

pelo menos três experimentos. Um grupo controle foi preparado contendo apenas o 

solvente e as larvas. O conjunto permaneceu em incubação sob luz artificial por 24 h 
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e então foi realizada a contagem do número de larvas vivas e mortas, para posterior 

determinação da CL50. 

 

   

Figura 4 – Aspecto geral do experimento com Artemia salina. (A) Recipiente retangular com 

divisória contendo furos; (B) Parte coberta do sistema contendo os cistos; (C) Exposição à 

luz. (Fotos: João Carlos Pita). 

 

4.3.1.2 Citotoxicidade em eritrócitos 

 

Os ensaios para avaliação da atividade hemolítica foram realizados segundo Kang 

et al. (2009), com algumas modificações. Os eritrócitos foram obtidos de sangue 

fresco de camundongos Swiss coletado do sinus orbital. A agulha foi heparinizada 

(heparina sódica - Parinex® - Hipolabor) para prevenir coagulação. Para obter a 

suspensão de eritócitos, 1 mL de sangue total foi solubilizado em 10 mL de solução 

tampão fosfato (PBS) e então centrifugado a 3.000 rpm durante 5 minutos. O plasma 

sobrenadante foi descartado e esse processo repetido mais duas vezes. Os 

eritrócitos foram finalmente ressuspenssos em PBS, obtendo-se então a suspensão 

de eritrócitos a 0,5 % (v/v) que foi utilizada para o ensaio de hemólise. O O.E.X. foi 

solubilizado em DMSO (5 %) e preparado em PBS, no dobro das concentrações 

desejadas. A cada 100 µL dessas soluções foi adicionado 100 µL da suspensão de 

eritrócitos, em quadruplicata. O controle positivo e negativo foram também utilizados, 

pela incubação de eritrócitos em uma solução de 0,1 % de Triton X-100 (Sigma-

Aldrich®) em PBS (2 mL) e DMSO (5 %) em PBS (2 mL), respectivamente. A placa 

de 96 poços foi mantida sob agitação suave em um agitador por 60 minutos. Após 

(A) (B) (C) 
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esse período, a placa foi centrifugada por 5 minutos a 3.000 rpm e o sobrenadante 

cuidadosamente removido. Após remoção foi adicionado, a cada poço, 200µL de 

solução do Triton X-100 (0,1%) e cuidadosamente agitada. A quantidade de 

hemólise causada pela solução do Triton X-100 (0,1%) foi determinada 

espectrofotometricamente a 415 nm. Determinou-se a % de hemólise para 

determinar a CH50 (concentração que produz 50 % de hemólise), utilizando a 

seguinte fórmula: 

100% 






 


Tx

óleoTx

A

AA
Hemólise  

 

Onde:  

ATx = Absorbância do poço contendo controle positivo com Triton-X  

Aóleo = Absorbância do poço contendo a concentração do óleo 

 

4.3.1.3 Citotoxicidade frente células tumorais 

 

 Ensaio da sulforrodamina B 

 

Para a avaliação da citotoxicidade in vitro pelo método da sulforrodamina, as 

células foram mantidas em frascos de 25 cm3, com 5 mL de meio RPMI/SFB e para 

células aderidas, cujo crescimento ocorre em monocamada, foi necessária a 

tripsinização, ou seja, o desprendimento das mesmas do frasco através de ação 

enzimática quando atingia cerca de 80 % de confluência (ou seja, uma vez por 

semana) em meio RPMI/SFB.  

A avaliação da atividade anticâncer foi realizada em nove linhagens tumorais 

humanas, sendo plaqueados 100 μL de células, em placas de 96 poços, em meio 

RPMI/Soro Bovino Fetal (SFB)/ gentamicina (50 μg/mL), nas suas respectivas 

densidades de inoculação (Tabela 3), determinadas na Divisão de Farmacologia e 

Toxicologia do CPQBA/UNICAMP. Antes da adição do óleo, a placa foi incubada por 

24 horas a 37 ºC em atmosfera de 5 % de CO2

 

em ambiente úmido.  
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Tabela 3 - Densidade de inoculação das linhagens celulares nos ensaios de atividade 

antitumoral in vitro. 

 

       DI: densidade de inoculação, * Linhagem que expressa fenótipo de resistência a múltiplos fármacos. 

 

Apos este período, uma placa controle (T0) foi fixada através da adição de 50 

μL/compartimento de acido tricloroacético a 50 % (p/v) para determinação da 

quantidade de proteínas no momento da adição do óleo. O.E.X foi diluído em 

dimetilsulfóxido de sódio (DMSO) na concentração de 0,1 g/mL. Para a adição na 

cultura de células, estas soluções foram diluídas em pelo menos 400 vezes em 

RPMI/SFB/penicilina-estreptomicina, evitando-se assim a toxicidade do DMSO. 

Nas demais placas, a amostra foi adicionada nas concentrações de 0,25; 2,5; 

25 e 250 μg/mL, (100 μL/poço) em triplicata, e a seguir foram incubadas por 48 

horas. 

Para todas as linhagens celulares foi usada a doxorrubicina (Tecnofarma® 

International, Uruguai), como controle positivo, uma vez que é um quimioterápico 

que demonstra elevada potência e seletividade em baixas concentrações para a 

maioria das linhagens. Em todos os experimentos, o tratamento isolado com a 

Linhagem Celular  Nome  Densidade de 

Inoculação 

Glioma U251 5,0 x 104 células/mL 

Mama  MCF-7  6,0 x10
4 

células/mL  

Ovário com Fenótipo 

Resistente a Multifármacos 

NCI-ADR/ RES 5,0 x10
4 

células/mL  

Renal  786-O  4,5 x10
4 

células/mL  

Pulmão  NCI-H460  4,0x10
4 

células/mL  

Próstata  PC-3  5,0 x10
4 

células/mL  

Ovário  OVCAR-3  7,0 x10
4 

células/mL  

Cólon  HT-29  4,0 x10
4 

células/mL  

Leucemia  K-562  4,0 x10
4 

células/mL  

Pele (linhagem de células não 

tumorais) 

HaCat 4,0 x 104 células/mL 
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doxorrubicina foi utilizado para avaliar se houve alteração na sensibilidade das 

linhagens durante o cultivo.  A doxorrubicina foi utilizada nas concentrações de 

0,025; 0,25; 2,5 e 25 μg/mL (100 μL/poço) em triplicata. Após este período, as 

células foram fixadas com 50 μL de acido tricloroacético (TCA) a 50 %. Para 

completar a fixação celular, as placas foram incubadas por 1 hora a 4 °C e, em 

seguida, submetidas a quatro lavagens consecutivas com água destilada, para a 

remoção dos resíduos de TCA, meio, SFB e metabólitos secundários. Após 

lavagem, as placas foram mantidas em temperatura ambiente até a secagem 

completa. 

As placas foram então coradas pela adição de 50 μL/compartimento do 

corante protéico sulforrodamina B (SRB) a 0,4 % (peso/volume), dissolvido em ácido 

acético a 1 % e incubadas a 4 °C, durante 30 minutos. Após esse período, as placas 

foram lavadas por 4 vezes consecutivas com solução de ácido acético 1 %. Após 

secagem a temperatura ambiente, o corante ligado às proteínas celulares foi 

solubilizado com solução de Trizma Base (10 μM, pH 10,5). A leitura 

espectrofotométrica da absorbância foi realizada em 540 nm em leitor de 

microplacas (SACOMAN et al., 2008). A sulforrodamina B é um corante protéico que 

se liga aos aminoácidos básicos das proteínas de células que estavam viáveis no 

momento da fixação. Por isso, quanto maior a quantidade de SRB ligada à proteína, 

menor a atividade citotóxica da amostra em teste (SKEHAN et al., 1990).  

Para avaliar a atividade antitumoral in vitro do O.E.X. foi realizado o ensaio da 

sulforrodamina, em diferentes linhagens de células tumorais e não tumorais. 

Para análise dos resultados, foram calculadas as médias das absorbâncias 

dos compartimentos contendo células + amostras, descontando-se seus respectivos 

brancos, que são compartimentos contendo apenas amostra. Já a porcentagem de 

crescimento (%C) foi calculada de acordo com as seguintes formulas: 

Se TA > T1: estímulo de crescimento celular 

Se TA ≥ T0 < T1: atividade citostática: %C = 100 x [(TA -T0)/( T1-T0)] 

Se TA < T0: atividade citocida: %C = 100 x [(TA -T0)/ T0] 

 

Onde: 

TA = media da absorbância da célula tratada – absorbância amostra sem célula 
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T1 = absorbância do branco de células 

T0 = absorbância do controle de células na placa T0. 

 

Com esses valores, foram elaborados gráficos relacionando a porcentagem 

de crescimento com a concentração da amostra teste. Os valores abaixo de 50 e 

acima de zero representam inibição de crescimento (atividade citostática), sendo 

que os valores que atingem o zero representam inibição total de crescimento (TGI – 

total growth inibition). 

 

 Redução do sal de tetrazólio (MTT) 

 

 A avaliação da atividade antitumoral in vitro também foi realizada com 

células da linhagem sarcoma 180, pelo ensaio do MTT. As células foram coletadas 

da cavidade peritoneal do camundongo com 7-10 dias de inoculação, solubilizadas 

com 10 mL de solução tampão fosfato (PBS) e em seguida centrifugadas à 1.000 

rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado e as células foram 

ressuspensas em meio RPMI-1640 (Nutricell®) suplementado com 25 mM HEPES, 2 

mM L-glutamina, 100 UI/mL de penicilina, 100 μg/mL de estreptomicina (Sigma-

Aldrich®) e 10 % SBF (Nutricell®). As células tumorais foram então semeadas (2 x 

105 células/poço) em placas de 96 poços (BD/Labware®) e incubadas com 

diferentes concentrações (10 -640 µg/mL) do O.E.X. por 24 h (37 ºC e 5 % CO2). O 

óleo essencial foi solubilizado em DMSO (Mallinckrodt CHEMICALS®) e então em 

meio RPMI-1640 suplementado. A concentração final de DMSO nos meios em teste 

e no controle foi de 0,5 %. O experimento foi realizado em quadruplicata e repetido 

pelo menos duas vezes.  

A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio de redução do MTT (brometo de 

3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difenil tetrazólio) (Sigma-Aldrich®). 

O MTT é um corante amarelo, que é reduzido por enzimas mitocondriais e 

citoplasmáticas a um composto azul denominado formazan, insolúvel em solução 

aquosa. A redução do sal tetrazólio MTT, principalmente pela enzima mitocondrial 

succinato desidrogenase (SLATER et al., 1963), é muito utilizada em ensaios de 

avaliação de sobrevivência e proliferação celular, uma vez que somente as células 



 
                50   

                                                                                                          

                          Ana Paula Gomes-Moura 

 

viáveis reduzem o MTT (amarelo) para o formazan (azul), o qual, uma vez 

solubilizado, pode ser quantificado espectroscopicamente. Sendo assim, a 

quantidade de formazan produzido é proporcional ao número de células viáveis 

presentes (MOSMANN, 1983; DENIZOT e LANG, 1986).  

O ensaio de redução do sal de tetrazólio foi realizado como descrito por 

Melo et al., (2003), com algumas modificações. Na placa de 96 poços com as 

células sob 24 h de tratamento, foram adicionados 10 μL de MTT (5 mg/mL) em 

cada poço. Após incubação por 4 h (37 ºC e 5 % CO2), o sobrenadante foi 

cuidadosamente removido e adicionou-se aos 96 poços, 100 μL de etanol absoluto 

para solubilizar o formazan produzido. A placa foi então agitada por 15 minutos e a 

absorbância lida em 570 nm. O cálculo da concentração da droga que produz 50 % 

de inibição no crescimento celular (CI50) foi realizado através da determinação da 

percentagem de células viáveis com base na seguinte fórmula: 

 

 

 

 

Onde:  

DOCélulas tratadas = Densidade óptica dos poços com o produto teste.  

DOControle negativo = Densidade óptica dos poços do controle negativo.  

DOBranco = Densidade óptica dos poços contendo apenas o meio de cultura 

 

4.3.2 Ensaios In vivo 

4.3.2.1 Ensaio toxicológico pré-clínico agudo 

 

Os ensaios de toxicidade aguda em camundongos foram realizados de 

acordo com o “Guia para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de 

fitoterápicos” (RE n. 90/2004 – ANVISA), com algumas modificações (BRASIL, 

2004). 

Camundongos Swiss, seis machos e seis fêmeas por grupo, incluindo o 

controle, foram submetidos a doses de 250, 375 e 500 mg/kg do O.E.X., 
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intraperitoneal (i.p.), e ao grupo controle foi administrado apenas o veículo. O 

número de animais mortos foram contabilizado para determinação da dose 

responsável pela morte de 50 % dos animais experimentais (DL50), com limite de 

confiança de 95 %. 

Com o objetivo de mapear possíveis alterações comportamentais, sugestivas 

de atividade sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) ou Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA), após administração do O.E.X. por via intraperitoneal (i.p.), foi realizada 

observação cuidadosa para se detectar sinais tóxicos de caráter geral nos intervalos: 

0, 15, 30 e 60 minutos; após 4 horas; e diariamente durante 14 dias, utilizando-se 

protocolo experimental elaborado pelo Setor de Psicofarmacologia PPgPNSB /UFPB 

e descrito por Almeida e colaboradores (1999). Desde a 24ª hora e até 14 dias após 

administração da dose, foram observados a variação de peso e o consumo de água 

e alimentos pelos animais experimentais. 

Ao fim do período de observação todos os animais sobreviventes foram 

eutanasiados e autopsiados.  

 

4.3.2.2 Avaliação da atividade antitumoral in vivo frente células da linhagem 

sarcoma 180 

 

Células tumorais ascíticas da linhagem sarcoma 180, com oito dias após 

implante, foram aspiradas da cavidade peritoneal de camundongos e implantadas 

por via subcutânea (0,2 mL - 25 x 106 células/mL), na região subaxilar dos animais 

experimentais (n = 6). Vinte e quatro horas após a implantação, o O.E.X. foi 

solubilizado em Tween 80 (Sigma-Aldrich®) (5 %) e administrado por via 

intraperitoneal durante sete dias, nas doses de 50 e 100 mg/kg. 5-Fluorouracil (5-

FU) (Sigma-Aldrich®) (25 mg/kg) foi usado como controle positivo. Ao grupo controle 

negativo foi administrado uma solução de 5 % de Tween 80 (MONTENEGRO et al., 

2008). Foi utilizado ainda um quinto grupo (controle sadio), cujos animais (n = 6) 

permaneceram nas mesmas condições experimentais dos grupos tratados e 

controle, porém não foram transplantados com as células tumorais (sarcoma 180). 

No nono dia, todos os animais foram eutanasiados e os tumores extirpados, 
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pesados e fixados em formaldeído (10 %). A inibição tumoral foi calculada seguindo 

a fórmula abaixo: 

 

PI % = [(A-B)/A] x 100 

 Onde: 

PI % = percentual de inibição do peso tumoral  

A = média dos pesos dos tumores do grupo controle transplantado-S180  

B = média dos pesos dos tumores de cada grupo tratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Camundongo com tumor na região subaxilar (Foto: Aline Xavier) 

4.3.2.2.1 Avaliação ponderal e do consumo de água e ração  

 

Para a avaliação de possíveis efeitos tóxicos produzidos com o tratamento de 

sete dias com o O.E.X., os animais foram pesados no início e no final do tratamento 

e diariamente foram avaliados os consumos de água e ração. 

 

4.3.2.2.2 Avaliação de parâmetros bioquímicos e hematológicos  

 

No nono dia do experimento, após jejum de 6 horas, os animais foram 

anestesiados com 0,02 mL de uma solução a 0,1 g/mL de tiopental sódico 

(Thiopentax®, Cristália) e amostras de sangue foram coletadas pelo plexo orbital 

com o auxílio de uma agulha heparinizada. 
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Para a análise dos parâmetros bioquímicos (uréia, creatinina, AST e ALT) o 

sangue foi submetido à centrifugação por 10 minutos a 3500 rpm para obtenção do 

plasma. Já para as análises hematológicas foi utilizado sangue total heparinizado e 

realizada avaliação das séries vermelha e branca (eritrograma e leucograma). 

Os parâmetros bioquímicos e hematológicos foram determinados utilizando-

se kits específicos para o analisador bioquímico automático Cobas Mira Plus® 

(Roche Diagnostic System) e para o analisador hematológico celular automático 

Animal Blood Counter Vet (Horiba ABX Diagnostics), respectivamente (Figura 6). As 

extensões sanguíneas foram coradas automaticamente no HEMATEL 200® e 

analisadas em microscópio óptico TAIMIN®, para realização da contagem diferencial 

de leucócitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – (A) Analisador bioquímico automático Cobas Mira Plus®; (B) Analisador 

hematológico celular automático Animal Blood Counter Vet® (Foto: Aline Xavier) 

4.3.2.2.3 Avaliação dos índices dos órgãos 

 

Após a coleta do sangue para análises bioquímicas e hematológicas, todos os 

animais foram eutanasiados, por deslocamento cervical, e os órgãos (timo, baço, 

fígado e rins) extirpados, pesados, examinados macroscopicamente, para 

investigação de mudanças de coloração, hemorragias ou outras alterações, e em 

seguida foram fixados em formaldeído (10 %). O índice dos órgãos foi calculado 

seguindo a fórmula abaixo: 

 

 

 

(A) 

(B) 
 

(A) 
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4.3.2.2.4 Análises anatomopatológicas 

 

Após a pesagem, os órgãos (fígado e rins) e tumor, os mesmos foram 

seccionados, fixados em formalina (solução de formol a 10 %) tamponada e após 24 

horas, foram resseccionados para processamento histopatológico: desidratação com 

séries crescentes de álcool (70 a 100 %), diafanização em xilol, impregnação e 

inclusão em parafina, segundo os métodos habituais. Em micrótomo rotativo semi-

automático, (LEIKA®), os fragmentos tissulares emblocados em parafina, foram 

seccionados em espessura de 3,0 μm e subsequentemente submetidos à coloração 

hematoxilina-eosina, tricrômico de Masson e ao método de Gordon e Sweet para 

reticulina, estes dois últimos destinados ao estudo do tecido hepático, em seguida 

foram examinados ao microscópio óptico (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008). A 

contagem de mitoses é realizada pela média do número de mitoses em 10 campos, 

com aumento de 400 X. Os procedimentos descritos foram realizados com a 

colaboração da Profa. Dra. Maria Salete Trigueiro de Araújo, no Laboratório de 

Histopatologia/UFPB, sendo o registro fotomicrográfico realizado em colaboração 

com o Laboratório Virchow® - Laboratório Médico de Patologia Celular, sediado em 

João Pessoa/PB, em microscópio triocular Leica ATC 2000®, acoplado a um sistema 

de transmissão de vídeo-imagem com placa de captura Wonder.  

 

4.3.2.3 Genotoxicidade: teste do micronúcleo em sangue periférico 

 

Para o ensaio do micronúcleo, grupos de seis camundongos Swiss (Mus 

musculus) machos foram intraperitonealmente tratados com três diferentes doses do 

O.E.X. (88,00 mg/kg, 176,00 mg/kg e 281,00 mg/kg), doses essas calculadas a partir 

da DL50 (25%, 50% e 80 % do seu valor) (RIBEIRO et al., 2003). Um grupo controle 

positivo (ciclofosfamida - 50 mg/kg) e um grupo controle negativo (solução salina e 

tween 80 à 5 %) foram incluídos. Após 24 horas os animais foram anestesiados com 

0,02 mL de uma solução a 0,1g/mL de tiopental sódico (Thiopentax®, Cristália) e 

amostras de sangue periférico foram coletadas pelo plexo orbital, para confecção 

das extensões sanguíneas. Após secagem, as lâminas foram coradas com 

coloração panótica (Newprov®) para posterior análise em microscópio óptico. Para 
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cada animal três extensões sanguíneas foram preparadas e um mínimo de 2000 

eritrócitos contados para determinação da frequência de eritrócitos micronucleados 

(HAYASHI et al., 2007). 

 

4.4 Análise estatística 

  

Para os ensaios in vitro com células tumorais, foram realizados pelo menos 

três experimentos em quatro replicatas. Os valores de CL50, CH50 e CI50 foram 

calculados através da expressão dos resultados como uma porcentagem dos 

controles, e foram determinados graficamente a partir das curvas concentração-

resposta por regressão não linear com intervalo de confiança de 95 %.  

Para a curva concentração dose resposta para cada linhagem celular, a Taxa 

de Inibição Total de Crescimento (Total Growth Inhibition, TGI) foi determinada 

através de regressão não linear, tipo sigmoidal, utilizando software específico, 

Graphpad Prism 5.0. 

Os resultados obtidos nos experimentos in vivo foram analisados 

empregando-se o teste de análise de variância (ANOVA) one-way, seguido do teste 

de Tukey, para a comparação de mais de duas colunas. Ambos para os dados que 

seguiam a distribuição gaussiana (paramétricos). Os valores estão expressos em 

média ± erro padrão da média (e.p.m.), e os resultados foram considerados 

significativos quando p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

5.1  Ensaios In vitro 

5.1.1 Bioensaio com Artemia salina Leach 

 

A viabilidade dos náuplios de Artemia salina foi reduzida de maneira 

dependente de concentração após tratamento com O.E.X. em concentrações até 

1000 μg/mL. O valor de CL50 obtido no bioensaio com A. salina foi de 459,0 (450,6 – 

467,6) μg/mL (Gráfico 1). 

 

               

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Viabilidade das larvas do microcrustáceo Artemia salina após tratamento com 

O.E.X. (μg/mL). Cada ponto representa média ± erro padrão da média de três experimentos 

em quatro replicatas. Curva concentração-resposta por regressão não linear, com intervalo 

de confiança de 95 %.  

 

5.1.2 Citotoxicidade frente eritrócitos  

 

A citotoxicidade do O.E.X. foi avaliada frente eritrócitos de camundongos 

Swiss. A percentagem de hemólise aumentou de maneira dependente de 

concentração após o tratamento com O.E.X., produzindo 100 % de hemólise em 

concentrações a partir de 700 μg/mL. O valor de CH50 obtido foi de 293,6 (281,6 – 

306,1) μg/mL (Gráfico 2).        
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Gráfico 2 – Percentual de hemólise em eritrócitos de camundongos Swiss após tratamento 

com [O.E.X.] μg/mL. Cada ponto representa média ± erro padrão da média de três 

experimentos em quatro replicatas, com intervalo de confiança de 95 %. 

 

5.1.3 Avaliação da atividade antitumoral in vitro 

 

5.1.3.1 Ensaio da sulforrodamina 

 

Neste experimento, a linhagem NCI/ADR-RES (linhagem de ovário, resistente 

a múltiplos fármacos) apresenta-se mais resistente a este quimioterápico, enquanto 

a linhagem NCI-H460 (pulmão) é a mais sensível. A partir do gráfico, foi construída 

uma tabela (Tabela 4) com os valores de TGI de cada amostra. 

Os resultados foram analisados segundo Fouche et al. (2008) e divididos em 

quatro categorias: inativos (TGI > 50 μg/mL), fraca atividade (15 μg/mL < TGI < 50 

μg/mL), moderada atividade (6,25 μg/mL < TGI < 15 μg/mL) e potente atividade (TGI 

< 6,25 μg/mL). 
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Gráfico 3. Atividade antitumoral do quimioterápico doxorrubicina relacionando porcentagem 

de crescimento versus concentração da amostra. 

 

 

 

 

Os valores de TGI (inibição de crescimento total) para cada linhagem celular 

quando tratado com o quimioterápico doxorrubicina foi organizado na tabela 4. 

 

Tabela 4. Valores de TGI do quimioterápico doxorrubicina em cultura de células tumorais 

humanas (μg/mL). 

 

As mesmas linhagens celulares foram tratadas com o O.E.X. obtendo-se os 

resultados plotados no  gráfico 4. 

 

 

 

Linhagem U251 MCF-7 NCI/ADR-

RES  

786-0 NCI-

H460 

PC-3 OVCAR HT29 K-562 HaCat 

 

Doxorrubicina 

 

0,06 

 

0,2 

 

1,3 

 

0,04 

 

0,01 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,2 

 

Legenda: U251 – glioma; MCF-7 – mama; NCI/ADR-RES- ovário resistente a 
múltiplos fármacos;  786-0 – rim; NCI-H460 – pulmão; PC-3 – próstata; OVCAR – 
ovário; HT29 – cólon; K-562 – leucemia; HaCat – pele (linhagem de células não-
tumorais).  
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Gráfico 4 - Atividade antitumoral do O.E.X. em cultura de células tumorais humanas, 

relacionando porcentagem de crescimento versus concentração do óleo essencial. 

 

 

 

A partir dos valores dos gráficos 3 e 4, foi construída a tabela (Tabela 5) com 

os valores de TGI para o O.E.X. e doxorrubicina. 

 

Tabela 5. Valores de TGI (inibição de crescimento total) do O.E.X. e da doxorrubicina em  

cultura de células tumorais humanas (μg/mL). 

 

 

Linhagem U251 MCF-7 NCI/ADR-

RES 

786-0 NCI-

H460 

PC-3 OVCAR HT29 K-562 HaCat 

 

O.E.X 

 

 

118, 2 

 

102,1 

 

 45,4 

 

107,3 

 

191,9 

 

78,4 

 

>250 

 

118,8 

 

1,8 

 

74,5 

Doxorrubicina 0,06 0,2 1,3 0,04 0,01 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 

 

Legenda: 

U251 – glioma; MCF-7 – mama; NCI/ADR-RES – ovário resistente a múltiplos 
fármacos; 786-0 – rim;  NCI-H460 – pulmão;  PC-3 – próstata;  OVCAR – ovário;  
HT29 – cólon; K-562 – leucemia;  HaCat – pele (linhagem de células não-tumorais).  
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O O.E.X apresentou-se mais seletivo para a linhagem de leucemia (K562), 

com TGI  de 1,78 μg/mL para esta linhagem testada. Um dado relevante é o de que 

o O.E.X., neste experimento, apresentou citotoxicidade frente à linhagem de células 

NCI/ADR-RES – ovário resistente a múltiplos fármacos TGI= 45, 38 (Tabela 5). 

 

5.1.3.2 Redução do sal de tetrazólio (MTT) 

 

Células da linhagem sarcoma 180 foram tratadas com diferentes 

concentrações do O.E.X. O valor de CI50 obtido através do ensaio de redução do 

MTT foi 145,1 (136,7 – 153,9) μg/mL. 
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Gráfico 5 – Viabilidade celular após tratamento com o óleo essencial dos frutos de Xylopia 

langsdorffiana (μg/mL). Cada ponto representa média ± erro padrão da média de três 

experimentos em quatro replicatas, com intervalo de confiança de 95 %. 

 

5.2  Ensaios In vivo 

5.2.1 Ensaio toxicológico pré-clínico agudo 

 

Após o tratamento agudo com doses de 250, 375 e 500 mg/kg do O.E.X. em 

camundongos Swiss, foi evidenciada morte nos animais de forma dose-dependente 

(nenhuma morte na dose de 250 mg/kg, 7 mortes na dose de 375 mg/kg e 11 mortes 

na dose de 500 mg/kg), obtendo um valor de DL50 em torno de 351,09 mg/kg. Além 
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disso, foram observados alguns efeitos característicos de alterações SNC, sendo 

nos primeiros minutos da administração do óleo observado efeito estimulante  como 

agressividade e hiperatividade e, logo em seguida, surgiam os efeitos depressores 

do SNC como resposta ao toque diminuído, perda do reflexo corneal e auricular, 

catatonia, sedação, anestesia dentre outros. Foi também observado efeitos como 

respiração forçada e aumento da micção, característicos da ativação do SNA. Os 

efeitos foram mais exacerbados nas doses mais elevadas tanto em machos como 

em fêmeas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Efeitos da administração intraperitoneal de doses únicas (250, 375 e 500 mg/kg) 
do O.E.X. em camundongos.  

 
DOSE 

(mg/kg) 

 
SEXO 

 
M/T* 

   
SINTOMAS 

0 Machos 
 

Fêmeas 

0/6 
 

0/6 
 

Nenhum 
 

Nenhum 

    250 Machos 
 

Fêmeas 

0/6 
 

0/6 
 

Agressividade 
 

Hiperatividade, resposta ao toque diminuído 

375 Machos 
 
 

Fêmeas 

3/6 
 
 

4/6 

Hiperatividade, perda do reflexo corneal e auricular, 
ambulação diminuída, catatonia. 

 
Hiperatividade, resposta ao toque diminuído, catatonia, 

perda do reflexo corneal e auricular 
 

500 Machos 
 
 

Fêmeas 

5/6 
 
 

6/6 

Hiperatividade, agressividade, perda do reflexo corneal e 
auricular, sedação, aumento de micção, respiração 

forçada 
 

Hiperatividade, ptose, sedação, anestesia, analgesia, 
perda do reflexo corneal e auricular 

 
*M/T= número de camundongos mortos/ número de camundongos tratados. 
 

5.2.1.2 Avaliação da evolução ponderal e do consumo de água e ração  

 

Na Tabela 7 estão expressos os valores referentes ao ganho de massa 

corpórea dos animais, experimentais. 
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Houve uma diminuição significativa nos consumos de água e ração em ambos 

os sexos tratados com O.E.X. (375 mg/kg), o que levou a uma diminuição 

significativa no ganho de massa corpórea desses animais, quando comparados ao 

grupo controle. Uma diminuição significativa no ganho de massa nas fêmeas 

tratadas com 250 mg/kg foi percebida, sem diminuição dos parâmetros de consumo 

de água e ração. Esses parâmetros (água, ração e avaliação ponderal) não puderam 

ser avaliados na dose de 500 mg/kg devido a morte dos animais experimentais. 

 

Tabela 7: Efeitos do óleo O.E.X. (250, 375 e 500 mg/kg) sobre o consumo de água e ração 
e ganho de massa corpórea dos camundongos dos diferentes grupos experimentais. 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média; *p < 0,05 comparado com 
grupo controle por ANOVA seguido de Tukey. 

 

5.2.2 Avaliação da atividade antitumoral in vivo frente células tumorais da 

linhagem sarcoma 180 

             

Para o ensaio de avaliação da atividade antitumoral in vivo frente células 

tumorais da linhagem sarcoma 180, o O.E.X. foi utilizado nas doses de 50 e 100 

mg/kg.  

Os efeitos inibitórios do O.E.X. no crescimento do tumor, em camundongos 

transplantados com sarcoma 180, estão mostrados no Gráfico 6.  

 
GRUPOS 

 
SEXO 

 
DOSE 

(mg/kg) 

 
CONSUMO DE 

ÁGUA (mL) 

 
CONSUMO DE  

RAÇÃO (g) 

 
GANHO DE MASSA 

CORPÓREA (g) 

Controle Macho --- 55,3 ± 1,8 35,96 ± 0,7 9,70 ± 0,5 

Fêmea 
 

57,3 ± 1,2 38,29 ± 0,5 11,50 ± 1,1 

O.E.X.  Macho 250 
 

59,2 ± 2,0 38,38 ± 1,8 6,81 ± 1,1 

 

2,98 ± 0,8* 
Fêmea 58,0 ± 2,5 34,92 ± 1,2 

O.E.X. Macho 
 

375 33,75± 1,6* 18,19 ± 0,8* 4,73 ± 0,9* 

Fêmea 
 

24,1 ± 0,8* 13,03 ± 0,8* 2,55 ± 0,7* 

O.E.X. Macho 500 ---- ---- ---- 

Fêmea    
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    Houve redução significante do peso do tumor dos animais tratados com o 

O.E.X., bem como nos tratados com 5-FU em relação ao controle transplantado. No 

9º dia, a média do peso do tumor do grupo controle transplantado foi 2,49 ± 0,10 g. 

Na presença do O.E.X. (50 e 100 mg/kg) as médias dos pesos dos tumores 

reduziram para 1,52 ± 0,13 e  1,13 ± 0,12  g, respectivamente. Para o grupo tratado 

com 5-FU, a média do peso do tumor foi 0,74 ± 0,05 g. As taxas de inibição do 

crescimento tumoral foram 38,67 e 54,32 % para o tratamento com o O.E.X., 50 e 

100 mg/kg respectivamente e 5-FU reduziu o peso do tumor em 70,16 %.  

             

Gráfico 6 – Efeito do O.E.X. e 5-FU em camundongos transplantados com sarcoma 180. O 

gráfico mostra o peso do tumor (g) e a taxa de inibição do crescimento do tumor dos diferentes 

grupos experimentais. Dados estão expressos como média ± erro padrão da média de 6 animais. 

*p< 0,05 comparado com grupo controle transplantado (5 % Tween-80) por ANOVA seguido por 

Tukey. 
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Figura 7: Tumores dos camundongos transplantados com sarcoma 180 dos grupos (n = 6): 

(A) Controle transplantado; (B) O.E.X. (50 mg/kg); (C) O.E.X. (100 mg/kg); (D) 5-FU (25 

mg/kg). Os grupos estão dispostos em suas respectivas colunas (Foto: Ana Paula Moura). 

 

 

 

A B C D 
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5.2.2.1 Avaliação da evolução ponderal e do consumo de água e ração no 

ensaio de atividade antitumoral in vivo 

 

Na Tabela 8 estão expressos os valores referentes ao consumo de água e 

ração e a evolução ponderal avaliados durante os sete dias de tratamento. De 

acordo com os resultados obtidos observa-se que houve redução significativa no 

consumo de água apenas do grupo que recebeu a maior dose do óleo em estudo 

(O.E.X. 100mg/kg) em relação ao grupo experimental tratado com 5-FU. No 

consumo de ração, no entanto, houve uma redução significativa em todos os animais 

experimentais em relação ao grupo controle sadio, sendo o grupo O.E.X. 100 mg/kg 

significativamente diferente também em relação ao grupo transplantado e ao grupo 

experimental 5-FU.  

A diminuição do consumo de ração por parte dos grupos tratados com O.E.X. 

100 mg/kg e 5-FU resultou em uma diminuição significativa do ganho de peso 

desses animais, visível ao verificar as respectivas diminuições no percentual de 

variação de massa corpórea, em relação ao controle transplantado. 

 
Tabela 8 – Consumo de água e ração e avaliação da variação de massa corpórea dos 
animais (n = 6)  do diferentes grupos experimentais. 

 
GRUPOS 

 
DOSE 

(mg/kg) 

 
CONSUMO 
DE ÁGUA 

(mL) 

 
CONSUMO DE 

RAÇÃO (g) 
 

 
VARIAÇÃO DE 

MASSA  
CORPÓREA (g)  

 

 
% DE 

VARIAÇÃO DE 
MASSA 

CORPÓREA 
 

Controle sadio 

 

--- 
 

35,0 ± 1,0 
 

31,7 ± 0,8 + 3,4 ± 0,5 + 9,3 ± 1,4 

Controle – S180 
 

--- 35,3 ± 1,6 26,7 ± 0,6
c
  + 8,9 ± 1,0

c
 + 25,9 ± 3,5

c
 

5-FU  25 43,8 ± 3,5 26,9 ± 1,3
c
 + 0,03 ± 1,1

a 
+ 0,5 ± 3,1

a
 

O.E.X. 50 
 

38,9 ± 3,2 23,4 ± 1,1
c
 + 6,7 ± 0,7

b,c
 + 24,1 ± 2,6

b,c
 

O.E.X. 100 30,7 ± 2,7
b
 19,9 ± 1,7

a,b,c
 + 1,9 ± 0,5ª + 5,2 ± 1,3

a
 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média 

a
 p<0,05 comparado com grupo controle transplantado (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey 

b
 p<0,05 comparado com grupo experimental 5-FU por ANOVA seguido de Tukey 

c
 p<0,05 comparado com grupo Controle sadio (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey 
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5.2.2.2 Avaliação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos no ensaio de 

atividade antitumoral in vivo  

 A investigação dos efeitos toxicológicos do O.E.X. incluiu também a avaliação 

de parâmetros bioquímicos e hematológicos. Nos parâmetros renais, em se tratando 

dos níveis de uréia e creatinina nenhuma alteração significativa foi observada em 

ambos os grupos tratados com o O.E.X., quando comparado com os controles do 

experimento. Já em relação às enzimas hepáticas, pôde-se observar um aumento 

significativo da atividade enzimática da AST nos grupos tratados com as doses de 

50 mg/kg em relação ao grupo experimental 5-FU, assim como um aumento 

significativo na atividade enzimática da ALT no grupo tratado com a dose de 100 

mg/kg do óleo essencial quando comparado ao grupo experimental 5-FU (Tabela 

09). 

Tabela 9 – Efeitos do O.E.X (50 e 100 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) nos parâmetros bioquímicos de 

sangue periférico de camundongos dos diferentes grupos experimentais. 

GRUPOS 
DOSE 

(mg/kg) 
AST (U/L) ALT (U/L) 

URÉIA 

(mg/dL) 

CREATININA 

(mg/dL) 

Controle sadio --- 264,0 ± 22,9 63,4 ± 2,7 41,2 ± 2,2 0,3 ± 0,04 

Controle-S180 --- 336,7 ± 30,4
 

62,0 ± 5,2 43,6 ± 4,5
 

0,4 ± 0,05
 

5-FU 25 237,3 ± 23,3
 

44,0 ± 12,0
 

36,5 ± 1,6
 

0,4 ± 0,03 

O.E.X. 50 382,4 ± 30,7
b 

70,0 ± 6,0 39,7 ± 2,7
 

0,4 ± 0,04
 

O.E.X. 100 324,2 ± 32,8
 

74,8 ± 4,2
b 

36,0 ± 3,3
 

0,6 ± 0,05
 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média 

b
 p<0,05 comparado com grupo experimental 5-FU por ANOVA seguido de Tukey 

 
 

Em relação à avaliação hematológica, houve um aumento significativo na 

contagem de hemácias do grupo tratado com a dose de 100 mg/kg do óleo essencial 

e do grupo experimental 5-FU quando comparados ao controle transplantado.  E os 

animais tratados com 50 mg/kg do O.E.X., tiveram sua contagem de hemácias 

reduzida quando comparadas com o grupo experimental 5-FU. Para a concentração 

de hemoglobina ocorreu aumento significativo nos grupos tratados as duas doses do 

o óleo em relação ao grupo experimental 5-FU, este último grupo, por sua vez, 

aumentou a concentração de hemoglobina em relação ao controle transplantado. 
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Nenhuma mudança significativa nos níveis de hematócrito foi observada em nenhum 

animal dos grupos avaliados (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Efeitos do O.E.X (50 e 100 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) nos parâmetros hematológicos de 

sangue periférico de camundongos dos diferentes grupos experimentais. 

GRUPOS DOSE (mg/kg) 
HEMÁCIAS 

(10
6
/mm

3
) 

HEMOGLOBINA 

(g/dL) 

HEMATÓCRITO 

(%) 

Controle sadio --- 9,8 ± 0,2 14,4 ± 0,2 42,9 ± 0,6 

Controle–S180 --- 6,8 ± 1,4
 

13,2 ± 0,3 45,4 ± 1,1
 

5-FU 25 12,4 ± 0,4
a 

15,6 ± 0,4
a 

52,7 ± 1,5
 

O.E.X. 50 7,0 ± 0,7
b 

13,3 ± 0,3
b
 43,5 ± 4,9

 

O.E.X. 100 10,9 ± 0,1
a 

13,9 ± 0,1
b 

46,6 ± 0,5
 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média 

a
 p<0,05 comparado com grupo controle transplantado (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey 

b
 p<0,05 comparado com grupo experimental 5-FU por ANOVA seguido de Tukey 

 

Em relação tanto ao Volume Corpuscular Médio (VCM) quanto a Hemoglobina 

Corpuscular Média (HCM), ocorreu aumento destes parâmetros no grupo tratado 

com 50 mg/kg do O.E.X. em relação ao grupo experimental 5-FU e ao controle 

sadio, já o grupo que recebeu 100 mg/kg do O.E.X. teve seus valores reduzidos em 

relação ao controle transplantado, semelhante ao grupo experimental 5-FU que 

também reduziu seus valores de VCM e HCM em relação ao controle transplantado. 

Em relação à Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM), não 

houve alteração significativa em nenhum grupo do experimento (Tabela 11).  

 

Tabela 11 – Efeitos do O.E.X (50 e 100 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) nos parâmetros hematológicos de 

sangue periférico de camundongos dos diferentes grupos experimentais. 

GRUPOS DOSE (mg/kg) VCM (fm
3
) HCM (pg) CHCM (g/dL) 

Controle sadio --- 46,2 ± 2,3 14,6 ±0,3 29,4±0,09 

Controle–S180 --- 53,3 ± 4,6
 

15,6 ± 1,1 29,4 ± 0,6
 

5-FU 25 42,5 ± 0,6
a 

12,6 ± 0,2
a 

29,6 ± 0,2
 

O.E.X. 50 61,9 ± 2,4
b,c 

17,5 ± 0,2
b,c

 28,5 ± 1,0
 

O.E.X. 100 42,8 ± 0,4
a 

12,7 ± 0,2
a 

29,8 ± 0,3
 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média 

a
 p<0,05 comparado com grupo controle transplantado (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey 



 
                69   

                                                                                                          

                          Ana Paula Gomes-Moura 

 

b
 p<0,05 comparado com grupo experimental 5-FU por ANOVA seguido de Tukey 

c
 p<0,05 comparado com grupo Controle sadio (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey. 

 

 

No que se refere à contagem total de leucócitos, foi observado aumento 

significativo nos animais tratados com o óleo essencial em ambas as doses em 

relação ao grupo experimental 5-FU, nos animais que receberam a maior dose, 100 

mg/kg do O.E.X. esse aumento foi significativo também em relação ao controle 

sadio. Já os animais que foram tratados com o quimioterápico 5-FU tiveram os 

níveis de leucócitos totais circulantes reduzidos significativamente em relação ao 

controle sadio e ao controle transplantado. Observa-se que ocorreu aumento de 

leucócitos no próprio grupo transplantado em relação ao controle sadio. 

Na contagem diferencial de leucócitos ocorreu redução significativa de 

linfócitos nos grupos tratados com as duas doses do O.E.X. em relação ao controle 

sadio e ao grupo tratado com 5-FU. Redução esta observada no próprio grupo 

transplantado em relação ao sadio. Ao contrário do grupo experimental tratado com 

o 5-FU que teve seu índice de linfócitos bastante aumentado em relação ao 

controle transplantado e ao sadio. 

O nível de neutrófilos estava aumentado nos dois grupos tratados com o óleo 

em relação ao grupo sadio e ao grupo tratado com o 5-FU. Esse aumento foi 

observado no próprio grupo transplantado em relação ao sadio. Já grupo o 

experimental 5-FU teve seu nível de neutrófilo reduzido em relação ao controle 

sadio e ao transplantado.  

Em relação ao nível de monócito só ocorreu alteração significativa no grupo 

tratado com a maior dose do O.E.X. e no transplantado que tiveram seus índices 

aumentados em relação ao controle sadio.  

Nenhuma alteração significativa ocorreu nos índices de eosinófilos nos 

animais dos grupos experimentais. 
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Tabela 12 – Efeitos do O.E.X (50 e 100 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) nos parâmetros hematológicos de 

sangue periférico de camundongos dos diferentes grupos experimentais. 

GRUPOS 
DOSE 

(mg/kg) 

LEUCÓCITOS 

TOTAIS 

(10
3
/mm

3
) 

Contagem diferencial de leucócitos (%) 

Linfócitos Neutrófilos Monócitos Eosinófilos 

Controle sadio --- 7,9 ± 0,6 76,0± 1,4 27,8 ± 1,6 1,3± 0,2 1,0 ± 0,2 

Controle–S180 --- 14,5 ± 1,1
c 

39,2 ± 4,9
c 

53,6 ± 5,9
c 

5,0 ± 0,6
c 

0,6 ± 0,3 

5-FU 25 2,0 ± 0,3
a,c 

92,6 ± 1,5
a,c 

6,1 ± 1,6
a,c 1,7 ± 0,2 0,6 ± 0,3 

O.E.X. 50 9,7 ± 2,3
b 

49,4 ± 2,8
b,c

  49,8 ± 3,2
b,c 

4,1 ± 1,0
 

1,2 ± 0,4 

O.E.X. 100 1,8 ± 0,3
b,c 

33,6 ± 1,9
b,c 

64,8 ± 3,1
b,c 

4,3 ± 0,8
c
 0,6 ± 0,5 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média 
a
 p<0,05 comparado com grupo controle transplantado (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey 

b
 p<0,05 comparado com grupo experimental 5-FU por ANOVA seguido de Tukey 

c
 p<0,05 comparado com grupo Controle sadio (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey. 

 
 

5.2.2.3 Avaliação dos índices dos órgãos 

Após a eutanásia dos animais, os órgãos foram removidos, pesados e 

analisados macroscopicamente. Nenhuma alteração macroscópica foi observada, 

em ambas as doses utilizadas. Os animais do grupo tratado com 5-FU também não 

apresentaram alterações macroscópicas em seus órgãos. 

 O tratamento com o O.E.X. com as diferentes doses não resultou em  

alteração significativa nos índices de rins e coração em relação aos demais grupos 

do experimento (Tabela 13). Quanto ao índice de fígado ocorreu aumento 

significativo no grupo que foi tratado com 50 mg/kg do O.E.X em relação aos 

controles do experimento, o grupo transplantado, o sadio e  o positivo (tratado com 

5-FU).  Em relação ao índice de timo, foi observado um aumento significativo nos 

grupos tratados com o O.E.X nas duas doses em estudo em relação ao grupo 

experimental 5-FU, que este, entretanto teve seu índice de timo reduzido quando 

comparado ao controle transplantado e ao sadio. Um perfil semelhante foi observado 

no índice de baço, onde os grupos de animais tratados com o as duas doses do 

O.E.X. tiveram seu índice aumentando em relação ao controle sadio e ao grupo 

tratado com o 5-FU, este grupo, por sua vez, teve o índice de baço reduzido quando 

comparado ao controle transplantado (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Efeitos do O.E.X. (50 e 100 mg/kg) e 5-FU (25 mg/kg) nos órgãos de camundongos dos 
diferentes grupos experimentais. 
 

 
GRUPOS 

DOSE 
(mg/kg) 

ÍNDICE DE 
CORAÇÃO 

(mg/g) 

ÍNDICE DE 
FÍGADO 
(mg/g) 

ÍNDICE  
DE RINS  
(mg/g) 

ÍNDICE DE 
TIMO 

(mg/g) 

ÍNDICE DE 
BAÇO  
(mg/g) 

 
Controle sadio ---- 3,6 ± 0,09 56,3 ± 0,4 10,6 ± 0,1 1,9± 0,1 5,2± 0,2 

Controle-S180 ---- 3,8 ± 0,06 53,7 ± 1,9  10,1 ± 0,4 1,9 ± 0,1  6,8 ± 0,3  

5-FU 25 3,2 ± 0,1 49,2 ± 1,8 10,3 ± 0,2 1,08 ± 0,1
a,c

 3,3 ± 0,2
a
  

O.E.X. 50 3,7 ± 0,2  69,2±1,7
a,b,c

  11,5 ± 0,2 2,3 ± 0,2
b
  9,7± 0,7

a,b,c
 

O.E.X. 100 3,8 ± 0,2 51,2 ± 3,8 11,3 ± 0,9 2,10± 0,2
b
 7,6± 0,5

b,c
 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média  
a
 p<0,05 comparado com grupo controle transplantado (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey 

b
 p<0,05 comparado com grupo experimental 5-FU por ANOVA seguido de Tukey 

c p<0,05 comparado com grupo Controle sadio (5 % Tween-80) por ANOVA seguido de Tukey. 
 

 

5.2.2.4 Análises anatomopatológicas 

 

Para uma avaliação mais detalhada dos possíveis efeitos tóxicos do O.E.X. 

sobre os órgãos dos animais tratados, uma avaliação histopatológica dos mesmos 

foi realizada. 

Os rins removidos do grupo controle transplantado S180, grupo experimental 

tratado com 5-FU e tratados com O.E.X. nas doses de 50 e 100 mg/kg 

apresentaram-se dentro dos padrões de normalidade morfológica. Em consonância, 

os lobos apresentavam-se bem definidos e com raios medulares, representados pela 

pirâmide medular e tecido cortical recobrindo a sua base e lados. As artérias e veias 

interlobares apresentavam-se regularmente distribuídas.  

A análise de microscopia óptica demonstrou regiões cortical e medular 

conservadas e bem distribuídas. Os glomérulos pertencentes aos animais do grupo 

controle transplantado, 5-FU, O.E.X. 50 e 100 mg/kg encontravam-se envolvidos por 

fina cápsula de Bowman, sendo o espaço de Bowman e tufo capilar sustentados por 

delicado mesângio. Os túbulos contorcidos proximais, túbulos coletores e alças de 

Henle estavam sustentados por escasso tecido fibroconjuntivo e revestidos por 

epitélio com altura variável, de colunar a pavimentoso, típico do tecido renal. A 

região medular demonstrava ainda túbulos coletores direcionados para as papilas, 
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delineados por células altas, com citoplasmas claros (anfofílicos). Tecido 

fibroconjuntivo interveniente delicado (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Histopatologia dos rins dos diferentes grupos experimentais: (A) Controle 

transplantado: TCG (seta grossa), espaço de Bowman (seta fina) e margeados por túbulos 

contorcidos proximais (seta curta); (B) 5-FU (25 mg/kg): TCG (seta grossa) e túbulos 

contorcidos proximais (seta curta), preservados; (C) e (E) O.E.X. (50 mg/kg e 100 mg/kg, 

respectivamente), cápsulas de Bowman e TCG, preservados (setas grossas); (D) e (F) 

O.E.X. (50 e 100 mg/kg, respectivamente): porções delgadas das alças de Henle (seta) 

revestidas por células cuboides ou achatadas, margeadas de túbulos coletores (TC), sem 

alterações. TCG – Tufo capilar de glomérulo, TC – Túbulo coletor. A – H.E. x100, B,C,D,E – 

H.E. x400. 

(D) 

TC 

(A) 

(E) 

(C) 

(B) 

TC 

(F) 

TC 



 
                73   

                                                                                                          

                          Ana Paula Gomes-Moura 

 

Ao exame microscópico, os fígados dos animais do grupo controle 

transplantado apresentaram arquitetura do tipo lobular, com veias hepáticas 

terminais de paredes finas, equidistantes, espaços portais, regularmente distribuídos 

e pequenos, com matriz laxa comportando tríades vásculo-biliares (ductos biliares, 

ramo da veia porta e ramos da artéria hepática sem particularidades histológicas). 

Nos espaços portais, hepatócitos normais, isomorfos, com retração acidofílica de 

hepatócitos (acidofilia citoplasmática, cariorrexe e cariólise) focal, acompanhados de 

focos pequenos e esparsos de hepatocitólise e de discreto infiltrado inflamatório 

linfoistiocítico, no seio do lóbulo. As atividades periportal e perisseptal foram 

ausentes. Nos animais do grupo 5-FU identificam-se poucos linfócitos periportais 

(população residente) (Figura 9). 

Nos animais tratados com 5-FU, e com as duas doses do O.E.X., houve a 

presença de sobrecarga hepatocelular lipídica (esteatose macrovesicular e 

microvesicular), discreta, com disposição azonal (aleatória), ainda mais rara nos 

animais de maior dose do O.E.X., apresentando-se em focos nos animais do grupo 

transplantado. Os macrófagos sinusoidais (células de Kupffer) apresentaram-se 

hipertróficos (Figura 9). 
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Figura 9 – Histopatologia dos fígados dos diferentes grupos experimentais: (A) Controle 

transplantado: tríade vásculo-biliar habitual, em matriz escassa; ducto biliar (seta curta), 

ramo artéria hepática (seta grossa), traves hepatocitárias de Remak radialmente 

distribuídas, em zonas I (setas finas); (B): corpos apoptóticos (seta grossa) intra-sinusoidais 

envolvidos por células macrofágicas de Kupffer (seta curta), em zona II; (C) células 

macrofágicas de Kupffer hiperplásicas, intrasinusoidais (setas); (D) Ramo da VHT e retração 

acidofílica citoplasmática focal (setas curtas), comum a todos os grupos; (E) 5-FU (25 

mg/kg), esteatose macrovesicular e microvesicular em zona II do ácino hepático (setas 

curtas); (F) espaço porta com matriz conjuntiva laxa, contendo escassos linfócitos residentes 

(seta curta); VHT – Veia Hepática Terminal. A – H.E. x100; B, C, D, E, F – H.E. x400. 
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Em alguns espaços portais, identifica-se infiltrado de linfo-histiocítico, em 

focos. O quadro de portite, embora igualmente focal, é mais pronunciado nos 

animais tratados com de 100 mg do óleo. Em relação aos aspectos citológicos, os 

hepatócitos apresentaram-se normais, isomorfos, observando-se algumas mitoses 

isoladas. Focos pequenos e esparsos de hepatocitólise acompanhados de discreto 

infiltrado inflamatório linfoistiocítico, no seio do lóbulo, em zona I, II e III, foram 

presentes. Essas lesões hepatocitolíticas e inflamatórias, embora esparsas, são 

maiores nos animais tratados com a maior dose do O.E.X. (100 mg/kg). Atividade 

periportal e perisseptal ausente. A trama lobular de reticulina, por sua vez, 

apresenta-se delicada, com eventual desorganização da trama nos maiores focos de 

heptocitólise, associados a O.E.X. 100 mg/kg (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – (Continuação) Histopatologia dos fígados dos diferentes grupos experimentais: 
(G) O.E.X. (50 mg/kg), arquitetura lobular preservada com destaque para a distribuição 
zonal dos hepatócitos (zona I, zona II e zona III) entre o espaço porta (seta) e a VHT. 
Presença de discreta esteatose; (H) VHT de paredes finas, trama reticular de sustentação 
hepatocitária bem distribuída (setas); (I) hipertrofia das células de Kupffer (setas curtas) 
intrasinusoidais, na zona II; (J) afluxo celular mononuclear em espaço porta. 

 

(I) 

(G) 

VHT 

ZIII 

ZII 

ZI 

(H) 

VHT 

(J) 



 
                76   

                                                                                                          

                          Ana Paula Gomes-Moura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – (Continuação) Histopatologia dos fígados dos diferentes grupos experimentais: 

(K) O.E.X. (100 mg/kg) Esteatose macrovesicular (seta) na zona III, destacada pela 

presença da VHT; (L) Foco necroinflamatório (seta curta) zona II, margeando hepatócito em 

divisão mitótica (atividade regenerativa hepatocelular) (seta grossa); (M) Afluxo celular 

mononuclear em espaço porta; (N) fluxo linfo-histiocítico em zona II (seta grossa), 

acompanhada de hipertrofia das células de Kupffer (seta curta). RVP - Ramo da Veia Porta, 

VHT – Veia Hepática de Terminal, DB – Ducto biliar. G (x25), J (x100), I, L, M (x400) - 

Tricrômico de Masson; H – Método de Gordon e Sweet, x100; K, N – H.E., x400. 

 

 

Na microscopia, os tumores dos animais transplantados foram identificados 

como neoplasia maligna de limites marginais irregulares e infiltrativos, de alto grau 

citológico, com invasão para o tecido adiposo circunjacente, alcançando e 

divulsionando tecido muscular esquelético. O mesmo foi válido para as fibras 

nervosas, e o perineuro – sem invasão. Configuração sólida, lobulada, com septos 

finos de tecido fibrocolagênico, estroma intratumoral escasso, proliferação de células 

imaturas, pequenas ou de tamanhos medianos, de formatos irregulares, sendo 

algumas bizarras, multinucleadas e gigantes. Exibem citoplasmas eosinofílicos, de 

limites nítidos, núcleos hipercromáticos ou vesiculares com cromatina grosseira, 

ovalados ou pleomórficos, com nucléolos proeminentes (Figura 10). 

VHT 
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Figura 10 – Histopatologia dos tumores dos diferentes grupos experimentais. Proliferação 

de células neoplásicas malignas (setas curtas) em camundongos tratados com O.E.X. 

50mg/kg (A,C) e O.E.X. 100mg/kg (B,D). (A) e (B) Células neoplásicas dissecando grupo 

de fibras de tecido muscular esquelético (seta longa);(C) Extensão da infiltração tumoral 

sobre o tecido adiposo (seta longa.; (D) Crescimento tumoral avançando o filete neural, sem 

infiltração do nervo (seta grossa).A ,C- H.E. x25; B- H.E, x400, D- Tricrômico de Masson 

x400.  

 

Infiltração tecidual, áreas de necrose tumoral coagulativa, com variações 

quantitativas entre os grupos. Mitoses assimétricas também foram observadas. Nos 

animais do grupo tratado com 5-FU, os tumores apresentavam infiltração do tecido 

adiposo e muscular limitada, com filetes neurais, envolvidos pelo crescimento 

neoplásico, com comprometimento apenas do tecido conjuntivo perineural, um 

linfonodo de diminuta dimensão, localizado em uma de margens cirúrgicas do 

espécime tumoral analisado, envolvido pela neoplasia. Tal linfonodo mostrou-se 

íntegro, com características hiporreativas (folículos linfóides, esparsos, pequenos), 

não havendo transgressão de sua cápsula, nem invasão do parênquima. Áreas de 

necrose correspondentes a cerca de 60 % do crescimento neoplásico. (Figura 11). 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Os tumores tratados com o O.E.X. 50 mg/kg e 100 mg/kg apresentaram 

aspectos arquiteturais e citológicos da neoplasia similares aos descritos no grupo 

dos animais transplantados. A particularidade do grupo tratado com o O.E.X. 50 

mg/kg foi apresentar extensão de área de necrose coagulativa semelhante à basal 

visualizada no controle transplantado (30%), enquanto que em 100 mg/kg a 

extensão de necrose tumoral foi correspondente a 40 % do crescimento neoplásico 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Histopatologia dos tumores dos diferentes grupos experimentais: (A) e (B) 

Controle transplantado, sarcoma pleomórfico: intensa anaplasia (anisocitose, anisonucleose, 

(B) (A) 

(D) (C) 

(E) (F) 
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gigantismo, nucléolos proeminentes e cromatina grosseira). (C) Atividade mitótica: Controle 

transplantado; (D) O.E.X. 100 mg/kg; Áreas de necrose coagulativa associada ao 

tratamento em (E) 5-FU e (F) O.E.X. (100 mg/kg). A-D – H.E. x400; E - Tricrômico de 

Masson, x100, F - H.E. x100 

 

5.2.3 Genotoxicidade 

 

Para avaliar o possível efeito genotóxico in vivo do O.E.X. foi realizado o 

ensaio do micronúcleo, cujo resultado é apresentado na Tabela 14. O tratamento 

dos animais com diferentes doses do O.E.X., não induziu um aumento na frequência 

de eritrócitos micronucleados no sangue periférico de camundongos quando 

comparados ao grupo controle (5% de Tween 80). 

 
 

Tabela 14 – Frequência de eritrócitos micronucleados em sangue periférico de 
camundongos tratados com diferentes doses do O.E.X. e ciclofosfamida. 
 

GRUPOS 
DOSE 

(mg/kg) 

Nº DE 

ANIMAIS 

TOTAL DE 

CÉLULAS 

CÉLULAS 

MICRONUCLEADAS 

5 % Tween 80 - 6 2000 4,3 ± 0,6 

Ciclofosfamida 50 6 2000 26,0 ± 5,0a 

O.E.X 88 6 2000 2,8 ± 0,3 

O.E.X 176 6 2000 4,3 ± 0,2 

O.E.X 281 6 2000 3,5 ± 0,4 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado por 
ANOVA seguido de Tukey. ap < 0,05 comparado ao controle (5 % Tween 80). 
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6 DISCUSSÃO 

 

A importância crescente das neoplasias malignas no quadro sanitário do 

Brasil tem ampliado a discussão sobre o controle desse grupo de doenças, 

incluindo-as como uma das prioridades no setor da saúde. Apesar de ainda 

existirem áreas obscuras na compreensão da etiologia do câncer, hoje, já se tem 

conhecimento suficiente para afirmar que a quimioterapia utilizada no tratamento do 

câncer é primordialmente oriunda de recursos naturais (MAGALHÃES, 2006). 

Dentre as 250 mil espécies vegetais estimadas no planeta, somente uma 

pequena porcentagem foi estudada quanto a sua composição micromolecular. 

Quando se considera o número de plantas submetidas a ensaios biológicos ou 

farmacológicos esse percentual é ainda menor. Produtos naturais continuam sendo 

a principal fonte de novos compostos para o desenvolvimento de agentes 

antitumorais mais eficientes (NEWMAN et al., 2003). 

Vale aqui ressaltar que o produto natural não precisa ser necessariamente o 

melhor composto para o uso farmacêutico. Esses compostos podem servir como 

protótipo para o desenho e desenvolvimento de uma segunda geração de agentes 

com características melhoradas, como o aumento da eficácia e da estabilidade, a 

melhora das propriedades farmacocinéticas e a diminuição dos efeitos colaterais, 

(ORTHOLAND e GANESAN, 2004). Ou ainda ser utilizado em combinação com 

antitumorais já no mercado, que são altamente tóxicos, prática essa comum nos dias 

atuais, promovendo melhora da atividade farmacológica, com redução da dose, e 

assim diminuição dos efeitos colaterais. 

O estudo dos óleos essenciais e os seus componentes, uma vez que há 

relatos na literatura de sua grande variedade de atividades biológicas, inclusive com 

elevada potência, traz um cenário propício para a obtenção de novos produtos com 

atividade antitumoral (BEZERRA et al., 2008). 

Para investigar o potencial papel do O.E.X. na terapia antitcâncer o presente 

trabalho avaliou primeiramente sua atividade frente Artemia salina. O teste frente A. 

salina tem demonstrado boa aceitabilidade decorrente da sua alta sensibilidade, 

baixo custo, rapidez e por ser de fácil manuseio (CAVALCANTE, 2000). A. salina é 

uma espécie de microcrustáceo da ordem Anostraca, encontrado em águas 

salgadas (CALOW, 1993). Essa espécie marinha tem sido utilizada em experimentos 
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laboratoriais como um bioindicador, sendo o seu grau de tolerância em relação a um 

fator ambiental reduzido e específico, de modo que apresenta uma resposta nítida 

frente a pequenas variações na qualidade do ambiente (ABEL, 1989). A letalidade 

desse organismo tem sido utilizada para identificação de repostas biológicas, onde 

as variáveis morte ou vida são as únicas envolvidas (MEYER et al., 1982). 

McLaughlin e colaboradores têm utilizado sistematicamente este bioensaio na 

avaliação prévia de compostos de plantas conhecidas como antitumorais (MEYER et 

al., 1982; McLAUGHLIN, 1991; RUPPRECHT et al., 1990). As frações ou 

substâncias ativas são posteriormente testadas em diferentes culturas de células 

tumorais, obtendo-se uma boa correlação. A significante correlação entre o 

bioensaio e a inibição do crescimento in vitro de linhagens de células tumorais 

mostra que esse método pode ser uma ferramenta útil para triagem na pesquisa de 

drogas antitumorais (ANDERSON et al., 1991). 

Na avaliação do bioensaio com A. salina, valores de CL50 menores que 1.000 

μg/mL representam produtos bioativos (MEYER et al., 1982). Dessa forma, pode-se 

sugerir que O.E.X. é bioativo frente A. salina, uma vez que o valor de CL50 obtido 

para o O.E.X. foi menor que 1.000 μg/mL, apresentando CL50 de 459,0 (450,6 – 

467,6) μg/mL, indicando assim que o composto é um possível candidato a droga 

antitumoral. 

Sabendo que o O.E.X. possui bioatividade, prosseguiu-se os estudo para 

avaliar a atividade antitumoral frente a um painel de nove linhagens de células 

tumorais humanas. Por meio do ensaio da sulforrodamina B, o O.E.X. apresentou 

valor baixo de TGI para a linhagem de leucemia K-562 (TGI = 1,78 μg/mL) indicando 

uma potente atividade para esta linhagem.  

Com esse resultado, percebeu-se que o óleo possui uma boa seletividade 

para a linhagem de leucemia mielóide crônica (K-562). Esse dado torna-se mais 

importante, uma vez que a descoberta de um quimioterápico específico para uma 

determinada linhagem tumoral irá, provavelmente, reduzir os efeitos colaterais 

provenientes da ação do quimioterápico em outras células.  

A leucemia mielóide crônica é uma doença clonal maligna caracterizada por 

uma excessiva proliferação da linhagem mielóide (Fase Crônica - FC), seguida por 

uma perda progressiva da diferenciação celular (Fase Acelerada - FA) e terminando 

num quadro de leucemia aguda (Fase Blástica - FB). Atualmente, a leucemia 
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mielóide crônica não é uma doença curável com a terapia medicamentosa, nas 

fases FA e FB, sendo o transplante de medula óssea alogenéico (aparentado ou não 

aparentado) a única modalidade curativa de tratamento (PEGGS et al., 2003; 

DOBBIN et al., 2002). Estimam-se em 2012 para o Brasil 4.570 casos novos de 

leucemia em homens e 3.940 em mulheres (BRASIL, 2011). 

O outro resultado promissor do ensaio da sulforrodamina B, foi a boa 

atividade frente à linhagem de células de ovário resistente a múltiplos fármacos NCI-

ADR/RES que é uma linhagem resistente a múltiplas drogas, o que torna o seu 

tratamento difícil. O desenvolvimento de uma nova droga efetiva para essa linhagem 

contribuiria muito para o tratamento do câncer (LISCOVITCH et al, 2007). 

O câncer de ovário é a sétima causa mais comum de morte por câncer em 

mulheres em todo o mundo. O tratamento consiste de uma combinação de cirurgia 

de redução do volume e quimioterapia baseada em platina isoladamente ou 

combinada com paclitaxel. Entre 55 % e 75 % das mulheres que respondem a 

terapia de primeira linha têm a recidiva dentro de dois anos. A segunda linha é 

paliativa e corresponde à quimioterapia e visa reduzir os sintomas e prolongar a 

sobrevivência (HALDAR, 2011). Quando o câncer é da linhagem de células de 

ovário resistente a múltiplos fármacos NCI-ADR/RES, o tratamento é ainda mais 

delicado, ficando a equipe de saúde sem opção para  terapêutica medicamentosa. 

O óleo em estudo foi testado ainda frente células da linhagem celular HaCat 

(queratinócitos humanos- células não tumorais), apresentando TGI > 50 μg/mL 

(TGI= 74,53 μg/mL), sendo portando inativo em células não tumorais, com TGI bem 

maior  que do fármaco utilizado como controle positivo no experimento, a 

doxorrubicina (TGI= 0,23 μg/mL). A investigação da citotoxicidade em linhagens não 

tumorais é importante, tendo em vista que, se o tecido normal e o tumoral exibirem 

sensitividade similar ao medicamento, não haverá janela terapêutica e, na 

concentração em que o tumor responder, a célula normal responderá também e o 

tecido será danificado (HOFMANN, 2008).  

Uma vez demonstrado bioatividade do produto natural frente Artemia salina e 

atividade antitumoral in vitro frente células tumorais humanas, passamos a investigar 

a atividade do O.E.X. frente células tumorais murinas in vitro. Sarcoma 180 é um 

tumor de origem murina e é uma das linhagens utilizadas em pesquisas de avaliação 

da atividade antitumoral in vitro e in vivo (ITO et al., 1997; LEE et al., 2003). Foi 
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então verificada, através do ensaio do MTT que o O.E.X. reduziu o crescimento de 

células sarcoma 180, de forma dependente de concentração, apresentando CI50 de 

145,1 (136,7 – 153,9) μg/mL, o que caracteriza uma fraca atividade citotóxica para o 

referido óleo na linhagem utilizada.  

O componente majoritário do óleo essencial do presente estudo foi o d-

limoneno, também conhecido como R-(+)-limoneno, que é o componente majoritário 

dos óleos das cascas de limão e laranja e do óleo essencial de alcarávia, sendo a 

prevenção da desidratação e a inibição de crescimento microbiano suas funções 

naturais nos vegetais (MARÓSTICA JÚNIOR e PASTORE, 2007).  

Ensaios clínicos tem demonstrado que fármacos já utilizados na clínica, como 

o docetaxel, combinados como novos agentes, podem aumentar a sobrevida de 

pacientes com câncer. Este estudo demonstrou ainda que o d-limonemo, uma vez 

associado com o docetaxel, pode potencializar sua a atividade antitumoral em 

células de próstata, sem mostrar-se tóxico para as células de próstata normais 

(RABI e BISHAYEE, 2009).  

O d-limoneno é capaz de inibir o crescimento de diversas linhagens de células 

tumorais sem produzir toxicidade, apresentando ainda efeitos quimiopreventivos e 

quimioterapêuticos frente tumores murinos mamários, hepáticos e pancreáticos 

(ELEGBEDE et al., 1984, KAJI el al., 2001; NAKAIZUME et al., 2007). 

Atividade citostática in vitro contra diversas linhagens tumorais humanas já foi 

verificada inclusive para derivado do d-limoneno, alguns presentes no O.E.X., a 

exemplo do alfa-terpineol que apresentou seletividade no estudo citado para 

adenocarcinoma (MCF-7) e leucemia mielóide (K-562) (BICAS et al, 2011). 

O d-limoneno apresenta, assim como muitos compostos que ocorrem 

naturalmente, atividade anticâncer através da indução de espécies reativas do 

oxigênio. Rabi e Bishayee (2009) demonstraram que seus efeitos foram capazes de 

aumentar os efeitos citotóxicos do docetaxel através da indução de H2O2 intracelular. 

Segundo os autores, os efeitos benéficos combinados poderiam ser através da 

modulação de proteínas envolvidas na via mitocondrial da apoptose (RABI; 

BISHAYEE, 2009). 

Portanto, o efeito antitumoral in vitro observado para o O.E.X. deve ser, pelo 

menos parcialmente, produzido pela presença do d-limoneno em sua composição. 
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Considerando que as substâncias citotóxicas não são letais às células 

neoplásicas de modo seletivo, ou seja, estruturas celulares normais também são 

afetadas significativamente, a busca por novas drogas com maior potência 

quimioterápica e que desenvolvam menos efeitos tóxicos é constante (PITA, 2010).  

Efeitos citotóxicos de diferentes compostos podem estar relacionados com 

danos à membrana celular ou alterações em sua permeabilidade (HADNAGY et al., 

2003). A partir deste fato, é possível inferir que a estabilidade mecânica da 

membrana dos eritrócitos é um indicador para avaliação da citotoxicidade de uma 

droga em estudo frente células não tumorais do organismo, fornecendo por meio de 

seus resultados indícios para uma possível toxicidade in vivo (AKI e YAMAMOTO, 

1991; SILVA, 2007). Eritrócitos também fornecem um modelo preliminar para o 

estudo de efeitos protetores e tóxicos de substâncias ou situações associadas com 

estresse oxidativo, sendo um possível indicador desse tipo de dano às células não 

tumorais in vivo (APARICIO et al., 2005; LEXIS et al., 2006; MUNOZ-CASTANEDA 

et al., 2006; SILVA et al., 2009). Este ensaio permite avaliar o potencial da droga-

teste em causar lesões na membrana plasmática da célula, seja pela formação de 

poros ou pela ruptura total (COSTA-LOTUFO  et al., 2002). Um produto natural para 

não apresentar atividade hemolítica deve apresentar CH50 maior que 1250 µg/mL 

(SANTOS JÚNIOR et al., 2010), observando o resultado obtido no ensaio com 

eritrócitos de camundongos Swiss com o O.E.X., onde a CH50 foi 293,6 (281,6 – 

306,1) μg/mL (Gráfico 2) podemos inferir  que o óleo apresenta moderada toxicidade 

frente eritrócitos, células estas comumente afetadas nos tratamentos com agentes 

antineoplásicos.  

A investigação dos efeitos in vivo do O.E.X. iniciou-se com o teste toxicológico 

pré-clínico agudo, uma vez que a pesquisa com um novo produto natural deve 

apresentar estudos toxicológicos pré-clínicos capazes de proporcionar aos 

pesquisadores clínicos alguma segurança sobre as doses potencialmente tóxicas 

em animais de laboratório, além das provas de eficácia que deve demonstrar. Estes 

indícios de toxicidade são fornecidos pela dose letal mediana (DL50), caracterizada 

como a dose única de uma substância capaz de provocar a morte de 50 % dos 

animais experimentais, justificando a escolha das doses utilizadas para os 

experimentos de atividade antitumoral in vivo subseqüentes (LITCHFIELD e 

WILCOXON, 1949; EATON e GILBERT, 2008). 
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O ensaio toxicológico pré-clínico agudo foi realizado com O.E.X., em 

camundongos submetidos às doses de 250, 375 e 500 mg/kg, pela via 

intraperitoneal, obtendo-se uma DL50 de 351,09 mg/kg. A triagem farmacológica 

descrita por Almeida  e colaboradores (1999) apresenta uma metodologia simples 

para triagem de extratos, substâncias, dentre outros produtos vegetais com 

possíveis atividades estimulantes e depressoras do SNC e SNA. 

A triagem farmacológica comportamental detecta, qualitativamente, algumas 

ações centrais importantes, sendo um teste preliminar de fácil execução (ALMEIDA, 

1999). Na observação dos parâmetros descritos no protocolo foram evidenciadas 

que as alterações/ efeitos foram tanto mais frequentes e intensos quanto maior a 

dose.  Foi também possível observar que nos primeiros instantes após a 

administração do óleo (0; 15; 30 minutos)  os animais apresentaram intensos efeitos 

estimulantes do SNC como agressividade e hiperatividade, e contraditoriamente nos 

momentos seguintes, até 4 horas da administração foi observado efeitos 

depressores do SNC como resposta ao toque diminuído, perda do reflexo corneal e 

auricular, ambulação diminuída, sedação, ptose, anestesia, analgesia e catatonia.  

Sabe-se que o limoneno, um dos componentes majoritários do O.E.X., possui 

como um de seus derivados oxigenados o álcool perílico (BICAS, 2011), derivação 

esta que pode ser obtida pela conversão do limoneno pela NADPH (EXPLORENZ, 

2012). O álcool perílico, por conseguinte, promove efeito depressor do SNC 

(BENEDITO, 2009), o que nos permite sugerir que a substituição dos efeitos iniciais 

estimulantes por efeitos depressores possa ser devido ao álcool perílico produzido 

pela metabolização do limoneno. 

O registro da ambulação diminuída é, talvez, a maneira mais comum de se 

verificar se uma substância analisada apresenta efeito depressor do SNC, 

entretanto, a classificação de uma droga como psicodepressora, utilizando-se 

apenas este parâmetro, é algo muito precoce, uma vez que algumas drogas 

consideradas depressoras do SNC (opióides, por exemplo) provocam um aumento 

na ambulação dos animais tratados. A ocorrência de ptose palpebral é descrita em 

algumas classes de drogas depressoras como os neurolépticos e os analgésicos de 

ação central. Já a diminuição ou perda do reflexo à dor, sugere uma atividade 

antinociceptiva ou analgésica (ALMEIDA et al., 2006).  
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Foram ainda observados efeitos do O.E.X. sobre o SNA que sugerem 

estímulo parassimpático pelo aumento da micção, e inibição parassimpática, uma 

vez que foram registrados em destaque a respiração forçada (Tabela 6) (ALMEIDA 

et al., 2006). 

De acordo com Mariz e colaboradores (2006), alguns dos parâmetros que 

evidenciam toxicidade são: paralisia do trem posterior, ptose palpebral, dispneia, 

perda de peso, dentre outras. Esta informação pode ser importante em estudos de 

mecanismos de toxicidade. 

Não se ignora o fato, portanto, de que os indícios de toxicidade neurológica 

foram obtidos em doses que, apesar de elevadas, eram únicas, como convinham ao 

objetivo do experimento. É importante a observação ainda de que esses efeitos que 

sugerem-se depressores sobre o SNC ocorreram em doses superiores às 

recomendadas para a terapêutica em ensaios farmacológicos com esse produto 

natural. Entretanto, maiores observações, como as realizadas a partir de 

experimentos toxicológicos com o tratamento prolongado com o produto em questão 

e/ou experimentos específicos de atividade sobre o SNC, seriam necessários para 

obterem-se maiores conclusões sobre os dados observados. 

Em relação aos parâmetros metabólicos avaliados diariamente após o 

tratamento de toxicidade aguda com o O.E.X., foi possível verificar uma redução 

significativa no peso das fêmeas na dose de 250 mg/kg, porém curiosamente não 

ocorreu redução de consumo de ração e água, permitindo sugerir a ocorrência de 

uma possível alteração metabólica. Isso associado à diminuição significativa no 

consumo de água e ração, que foi significativa para ambos os sexos na dose de 375 

mg/ kg,  sendo mais pronunciado nas fêmeas, o que levou a uma redução no peso 

corporal dos animais em estudo, mais significativa para as fêmeas, na dose de 375 

mg/kg. Isso permite sugerir a existência de uma possível toxicidade sobre o sistema 

gastrointestinal desses animais, além de efeitos tóxicos mais pronunciados nas 

fêmeas, o que permitiria inferir uma possível influência hormonal na toxicidade 

aguda do produto natural. 

Uma vez realizado a triagem toxicológica inicial foi possível determinarmos as 

doses farmacológicas para prosseguirmos com o estudo, investigando a atividade 

antitumoral do O.E.X. in vivo. 
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Nos estudos de atividade antitumoral in vivo foi utilizado como controle 

positivo o antineoplásico 5-FU. Desde 1957, esse medicamento tem um importante 

papel no tratamento do câncer. Hoje em dia é utilizado principalmente no tratamento 

de cânceres de cólon, mama, cabeça e pescoço (PETERS e KÖHNE, 1999). O seu 

mecanismo de ação inclui inibição da timidilato sintase (TS) pelo 5-fluoro-2’-

deoxiuridina-5’-monofosfato (FdUMP), incorporação de 5-fluorouridina-5’-trifosfato 

(FUTP) ao RNA e incorporação do 5-fluoro-2’-deoxiuridina-5’-trifosfato (FdUTP) ao 

DNA. A inibição da TS, uma enzima importante na síntese de pirimidina, resulta na 

depleção do trifosfato de deoxitimidina (dTTP) e um aumento no trifosfato de 

deoxiuridina (dUTP) seguida da diminuição na síntese e reparo de DNA 

(NOORDHUIS et al., 2004). 

Na avaliação da atividade antitumoral in vivo, após sete dias de tratamento 

com o O.E.X., houve redução significativa do peso do tumor dos animais tratados, 

bem como nos tratados com 5-FU em relação ao controle transplantado. Sendo 

(38,67 % e 54,32 % para as doses de 50 e 100 mg/kg, respectivamente) e inibição 

de 70,16 % para o padrão 5-FU), portanto, pode-se afirmar que existe uma atividade 

antitumoral in vivo significante para o produto natural estudado (Gráfico 6). 

Sabendo-se dos diversos efeitos colaterais que os fármacos antineoplásicos 

apresentam como resultado de sua toxicidade sobre outras células do organismo 

que não tumorais, procedeu-se também a investigação de possíveis efeitos tóxicos 

do O.E.X. durante o experimento de avaliação da atividade antitumoral in vivo, que 

foi caracterizado por doses repetidas ao longo de 7 dias. 

Os dados de toxicidade de uma amostra são muito importantes e relevantes, 

uma vez que as neoplasias são responsáveis por elevadas taxas de mortalidade e 

muitos dos tratamentos utilizados nessas neoplasias, como os radioterápicos e 

quimioterápicos, tem efeitos colaterais indesejáveis (MACHADO et al., 2008). 

Portanto, há uma incessante busca de fármacos eficientes, que tenham baixa 

toxicidade e, consequentemente, causem o mínimo de efeitos colaterais (VERÇOSA 

JUNIOR et al., 2007). 

Praticamente todas as drogas antineoplásicas causam alterações 

gastrointestinais, dentre elas a anorexia. A anorexia está diretamente associada à 

desnutrição e à perda de peso. A incidência da primeira em pacientes com câncer 

varia de 40 a 80 %, resultando em efeitos clínicos que se manifestam por dificuldade 
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de cicatrização, aumento do risco de infecção, diminuição da resposta ao 

tratamento, da qualidade de vida e sobrevida, dentre outros (OLIVEIRA, 2010). Já a 

perda de peso está tipicamente associada à toxicidade (TALMADGE et al., 2007). 

Neste contexto, parâmetros que podem ser avaliados nos estudos de 

avaliação da atividade antitumoral in vivo, realizados com animais, para investigação 

da toxicidade da droga em estudo sobre o sistema gastrintestinal, são o consumo de 

alimentos e a evolução ponderal (XAVIER, 2011). 

No que diz respeito ao consumo de água e ração, os animais tratados com as 

doses de 50 e 100 mg/kg do O.E.X. apresentaram uma redução significativa no 

consumo de ração (em relação ao sadio e ao transplantado, respectivamente). 

Porém, apenas na maior dose os animais perderam peso, o que nos leva a inferir 

que a perda de peso relacionada com o aumento da dose esteja relacionada com 

uma possível toxicidade sobre o sistema gastrointestinal, corroborando com o 

verificado nas maiores doses no ensaio de toxicidade aguda.  

Como dito anteriormente, esses efeitos sobre o trato gastrointestinal podem 

ser observados no tratamento com a maioria dos antineoplásicos atualmente 

utilizados na clínica médica, inclusive o mesmo resultado de diminuição significativa 

no consumo de água e ração pode ser visto nos animais tratados com o 5-FU, 

logo,não se trata de uma característica negativa específica desse produto natural, e 

assim não representa um fator limitante para sua aplicação terapêutica. 

Os diferentes efeitos observados sobre o ganho de massa corpórea dos 

animais tratados com menores doses do O.E.X. a saber: perda de massa sem 

alteração nos parâmetros de consumo de água e ração no ensaio agudo, e ganho 

de massa sem alteração de consumo no ensaio de avaliação da atividade 

antitumoral  in vivo, permitem inferir um efeito de alteração no metabolismo nesses 

animais tratados com o produto natural. Tal hipótese é reforçada pela esteatose 

hepática verificada em ambas as doses nos animais tratados no experimento no 

ensaio de avaliação da atividade antitumoral in vivo. 

 O fígado é o órgão de detoxificação dos mamíferos e os rins o órgão excretor 

mais importante, e ambos são susceptíveis a drogas quimioterápicas. Como 

exemplos, pode-se citar disfunções hepáticas induzidas por mitramicina e toxicidade 

renal causada por docetaxel (KATZUNG, 2003; BEZERRA, et al., 2008). 
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O fígado é o maior e mais complexo dos órgãos internos. Está envolvido com 

a síntese de proteínas plasmáticas, lipídios e lipoproteínas, mas também tem função 

na reserva de energia, síntese de vários hormônios e, principalmente, é o órgão 

onde ocorre o metabolismo das drogas lipossolúveis, bem como de outros 

compostos potencialmente tóxicos (HENRY, 2008). Dessa forma, assim como os 

rins, o fígado é um órgão susceptível aos efeitos dos antineoplásicos. 

Os principais marcadores de lesão celular hepática são as enzimas 

citoplasmáticas e mitocondriais, que não são específicas dos hepatócitos, e podem 

estar aumentadas com lesão em outros órgãos; todavia, as hepatopatias são a 

causa mais comum de elevação. As enzimas citoplasmáticas incluem a lactato 

desidrogenase (LDH), a aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT). As enzimas mitocondriais, como a isoenzima mitocondrial 

da AST, são liberadas mediante o dano mitocondrial. As enzimas são liberadas 

pelos hepatócitos por meio de uma variedade de mecanismos, os quais determinam 

o padrão de elevação enzimática. O padrão mais comum de elevação na lesão é o 

dano irreversível à membrana celular seguido de morte da célula, levando ao 

extravasamento das enzimas citoplasmáticas (HENRY, 2008).  

A enzima AST é encontrada em ordem decrescente no fígado, músculos do 

coração e esqueléticos, rim, cérebro, pâncreas, pulmão, células brancas (leucócitos) 

e vermelhas (eritrócitos). Torna-se patente que a AST não é uma enzima específica 

do fígado. Quando órgãos são lesados (necrose do tecido), há liberação da AST 

para o soro, sendo ela quantificada através de exames bioquímicos. Por sua vez, a 

enzima ALT apresenta maior concentração no fígado, sendo a sua avaliação a mais 

útil na investigação das doenças do órgão. A enzima é liberada pelo fígado após a 

destruição do tecido hepático e encontrada rapidamente no sangue (FONSECA, 

2009). Como os resultados obtidos não mostraram alteração significante nos níveis 

de AST e ALT, não há indício de comprometimento das enzimas hepáticas. 

A avaliação da função renal pode ser realizada por meio da determinação das 

concentrações sanguíneas de uréia e creatinina. A uréia é um produto de 

degradação do metabolismo dos aminoácidos, constitui a forma como o organismo 

elimina o nitrogênio dessas moléculas, e sua eliminação se dá principalmente 

através dos rins. Já a creatinina, por sua vez, é um produto da degradação da 
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creatina muscular. Essa substância não é utilizada pelo organismo, é totalmente 

inativa, sendo também excretada pelos rins (PEREIRA, 1998). 

Quando ocorre falha renal, produtos de degradação do metabolismo, que 

seriam eliminados pelos rins, particularmente substâncias nitrogenadas como a uréia 

e a creatinina, se acumulam levando a um aumento dos seus níveis sanguíneos 

(HENRY, 2008).  Como os resultados obtidos não mostraram nenhuma alteração 

significativa nos níveis de uréia e creatinina entre os grupos experimentais, podemos 

sugerir que não houve alteração significativa nos parâmetros renais avaliados, 

inferindo ausência de toxicidade renal. 

E ainda, uma vez que a uréia é sintetizada no fígado, e a hepatopatia 

avançada frequentemente está associada com uréia plasmática reduzida (LUM e 

LEAL-KHOURI, 1989), então sugere-se que os danos hepáticos encontrados no 

exame histopatológico,  não caracterizam hepatopatia avançada, podendo ser 

considerados reversíveis (BEZERRA et al., 2008). 

De forma diferente da maioria dos agentes antineoplásicos, o O.E.X. 

provocou alterações apenas sutis nos parâmetros hematológicos dos animais 

tratados. Observou-se um aumento significativo na contagem de hemácias dos 

animais tratados com 100 mg/kg do O.E.X. e em relação ao controle transplantado e 

diminuição significativa no hemoglobina do O.E.X. 100 mg/kg em relação ao 5-FU, 

porém sem diferença em relação ao transplantado.  

Em complemento, houve uma diminuição do Volume Corpuscular Médio 

(VCM) e na Hemoglobina Corpuscular Média (HCM), em comparação com o controle 

transplantado, para o grupo O.E.X. 100 mg/kg. Esses dados permitem inferir que 

ocorreu um efeito tóxico sobre a medula óssea com subsequente rápida resposta 

eritropoiética, porém ineficiente (PROGRAM, 2008), no sentido de que a medula 

promoveu a produção de um maior número de eritrócitos seguida a exposição aos 

tratamentos com o O.E.X. na maior dose, de forma que ocorreu uma microcitose 

(diminuição VCM e HCM) normocrômica (Hemoglobina normal e Hematócrito sem 

alteração). É possível inferir, neste ponto, que houve uma adaptação dos animais, 

com o tempo, à exposição da droga/ produto natural, fato também observado, por 

exemplo, na exposição a diidrato dicrômico de sódio, em água potável (PROGRAM, 

2008).  



 
                92   

                                                                                                          

                          Ana Paula Gomes-Moura 

 

A inoculação do tumor, por si só, causa uma reação leucemóide nos animais 

transplantados, caracterizada por granulocitose e esplenomegalia, sendo o fato da 

última, verificada em alguns animais com a doença maligna, sido interpretado como 

ativação das defesas do hospedeiro (KODAMA et al., 1974; OKAWA et al., 1992; 

SATO et al., 2005; LINS et al., 2009). Além disso, o fator estimulante de colônia 

(CSF) produzido por células tumorais no sarcoma 180, aumenta o número de células 

polimorfonucleares (PMN) periféricas circulantes (OKAWA et al., 1992). Esses 

resultados demonstraram que o tumor sarcoma 180 modifica significantemente o 

parâmetro leucócitário. 

O aumento da porcentagem de neutrófilos, alteração característica de casos 

de necrose tecidual e presença de tumores (LOPES et al., 2007) foi observado em 

todos os grupos transplantados independente do tratamento, menos o 5-FU, quando 

comparados ao grupo controle sadio. Foi possível evidenciar uma leucopenia 

acentuada (diminuição do número de leucócitos) com porcentagem de linfócitos 

aumentada e redução da porcentagem de neutrófilos, além de redução na 

quantidade de monócitos, no tratamento com 5-FU, efeito colateral já conhecido 

deste antineoplásico (LINS et al., 2009; PITA, 2010). 

Na contagem diferencial de leucócitos, nenhum dos grupos tratados com o 

O.E.X., em nenhum dos tipos leucocitários, apresentou diferença significativa 

quando comparado ao grupo controle transplantado, sugerindo que, diferentemente 

de muitos quimioterápicos, este óleo essencial não altera o número células 

hematopoiéticas. Isso é positivo, no sentido de que um dos riscos da quimioterapia e 

radioterapia no tratamento de pacientes com câncer é o desenvolvimento de 

leucopenia, a qual substancialmente aumenta o risco de infecções (TAKIGUCHI et 

al., 2001; BEZERRA et al., 2008).  

O sistema imune é um conjunto de células e órgãos que trabalham juntos 

para defender o corpo contra ataques de “invasores estrangeiros”. A degeneração 

ou atrofia dos órgãos relacionados ao sistema imune, influenciam as funções 

normais de todo o organismo. Nesse contexto, o baço e o timo são órgãos com 

funções importantes no sistema imunológico que geralmente são susceptíveis a 

várias drogas, principalmente aos agentes antineoplásicos. 

Em animais adultos, o timo está envolvido no estabelecimento e restauração 

das funções imunes, em particular a produção e desenvolvimento de linfócitos 
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(YOKOZI, 1973). Assim, o timo fornece resistência contra o desenvolvimento de 

tumores em animais (OGISO et al., 1976). Agentes antitumorais, como o 5-FU, 

causam significante involução do baço e timo (BEZERRA et al., 2008). Esse efeito é 

observado imediatamente após a administração, sugerindo alterações tissulares 

devido à inibição da síntese de RNA e DNA (OGISO et al., 1976). 

Neste experimento, os animais tratados com 5-FU apresentaram reduções 

significativas nos índices do timo, baço e fígado (Tabela 12), de acordo com o 

relatado por (EICHHORST et al., 2001), que mostraram que 5-FU causa apoptose 

em diferentes tipos celulares como hepatócitos e células do sistema imune. A 

hepatotoxicidade apresentada está em concordância com os autores que mostram 

que hepatócitos, expostos a altas concentrações do 5-FU após administração 

intraperitoneal, apresentam redução de aproximadamente 5 % do peso do órgão 

devido à ativação de processos apoptóticos (EICHHORST et al., 2001). 

Geralmente, de acordo com a literatura, os animais inoculados com sarcoma 

180 no experimento antitumoral in vivo, mostram um aumento no índice de baço e 

timo, acompanhado por supra regulação de granulócitos (LINS et al., 2009). 

O índice do timo nos animais tratados com O.E.X. 50 e 100 mg/kg  foi 

significativamente maior  em relação ao grupo experimental 5-FU. Este efeito de 

aumento, porém, não foi observado em comparação como o controle transplantado 

e sadio, permitindo uma conclusão parcial de ausência de uma possível 

imunomodulação pelo produto natural estudado. 

Foi observado um aumento do índice de baço em relação ao controle 

transplantado e sadio nos grupos tratados com O.E.X. 50 e 100 mg/kg, 

respectivamente, para tal, são apresentadas duas interpretações possíveis. A 

hipertrofia do baço e aumento de linfonodos em alguns animais com doença maligna 

tem sido interpretado como ativação de defesas do hospedeiro (JONES, 1949). Em 

colaboração a isso, no estudo de Lins e colaboradores (2009), foi demonstrado que 

o produto natural de seu estudo, o Cf-PLS (um polissacarídeo de C. feldmannii) 

aumentou o peso do baço relativamente em relação ao controle transplantado e 

reverteu a leucopenia induzida por 5-FU nos animais tratados, corroborando a 

hipótese de que ele atua com a estimulação imunológica, fato que poderia ter 

ocorrido na utilização do O.E.X. Entretanto, não houve aumento dos leucócitos totais 

nos grupos tratados em relação ao grupo transplantado, nem alteração do perfil 
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neutrofílico, típico do crescimento tumoral, para um perfil linfocítico, que uma vez 

ocorrendo traduzir-se-ia numa imunomodulação positiva no sentido de ajudar o 

organismo no combate ao tumor, sendo descartada portanto a hipótese de 

imunomodulação pelo O.E.X. 

Resta, portanto, a hipótese de uma consequência de um efeito tóxico, não 

sobre o baço, mas sobre os eritrócitos: a literatura correlaciona o alargamento do 

baço, com a possibilidade de estar associada a expansão da polpa vermelha, sendo 

produto de uma sequência de dano eritrocitário, seguida por hemólise e posterior 

esplenomegalia (PATHAK e KHANDELWAL, 2007). Esta possível toxicidade, 

entretanto, apresenta-se reduzida quando do aumento da dose, no experimento 

avaliado. Pondera-se sobre uma adaptação à toxicidade do O.E.X., com 

reversibilidade dos possíveis efeitos tóxicos, por parte dos indivíduos estudados. 

Este dano eritrocitário, ainda segundo Pathak e Khandelwal (2007), teria 

correlação com uma possível ação de espécies reativas de oxigênio, que tiriam sua 

produção induzida pelo produto natural. Sendo assim, maiores estudos no sentido 

da investigação da participação do estresse oxidativo no mecanismo de toxicidade 

do O.E.X. são necessários para a conclusão sobre o seu real efeito sobre o baço.  

Quanto à análise histopatológica dos órgãos estudados, não foi evidenciada 

alterações nos rins dos animais tratados com O.E.X. (Figura 8) nem no 5-FU, 

demonstrando uma baixa toxicidade do óleo sobre esse órgão e corroborando com 

os resultados dos parâmetros bioquímicos de avaliação da função renal, nos quais 

não houve alteração nos parâmetros avaliados, quando comparados ao controle 

transplantado.  

O ácino hepático é a unidade funcional do fígado. Ele compreende massa de 

parênquima dependente do suprimento sanguíneo a partir do trato portal. 

Circundando o espaço porta, os hepatócitos estão dispostos em traves, constituindo 

zonas concêntricas, que cercam os vasos aferentes terminais. Zona 1 (periportal) – 

mais próxima ao espaço porta, é a primeira a receber sangue com alto conteúdo de 

oxigênio, insulina, glucagon e outros nutrientes. Esta zona tem alta taxa metabólica 

e é a última a sofrer necrose e a primeira a mostrar sinais de regeneração. A Zona 3 

(centrilobular) – mais próxima às veias hepáticas terminais, recebe sangue por 

último. Aqui estão muitas das enzimas que participam do processo de  

biotransformação, como o NADPH citocromo P450- redutase. Já a Zona 2 
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(mediolobular) – recebe sangue com conteúdo intermediário de oxigênio (JORGE, 

2011).  

 Por ser o órgão central de metabolização de drogas o fígado é, portanto, um 

alvo privilegiado de enfermidades relacionadas com as mesmas. Xenobióticos são 

compostos biotransformados no fígado predominantemente pela ação das enzimas 

metabolizadoras de fármacos e enzimas do citocromo P450 microssomais, incluindo, 

de função mista mono-oxigenases, glutationa-S-transferases, sulfotransferases e 

UDP-glucuronosiltransferases. Algumas delas podem ser induzidas através de 

variáveis mecanismos que podem levar a grande variabilidade interindividual na 

susceptibilidade para danos ao fígado causados por drogas (CHITTURI e FARREL, 

2000).  

Danos hepáticos de drogas convencionais são largamente conhecidos e a 

maioria dos médicos estão bem esclarecidos acerca desses danos. Porém, 

medicamentos fitoterápicos tem sido reconhecidos como também causadores 

desses efeitos ao passo que o seu uso tem sido mais generalizado (STICKELA et 

al., 2005).  

Alguns padrões incomuns de lesões observadas em biópsias hepáticas 

devem despertar suspeita imediata. Estes incluem necrose zonal, lesões necróticas 

com esteatose ou lesão da via biliar e lesão vascular, especialmente a doença veno-

oclusiva, que é comumente causada por alcalóides pirrolizidínicos. Infelizmente, as 

aparências histológicas usuais na maioria dos casos são indistinguíveis de outras 

formas de doença hepática (CHITTURI e FARREL, 2000). 

Devido aos estudos histológicos em casos de hepatotoxicidade com 

fitoterápicos serem relativamente poucos, a natureza da lesão hepática nem sempre 

é conhecida. Dos casos relatados, um amplo espectro de patologias hepáticas tem 

sido notado. Isto inclui a hepatite aguda com ou sem esteatose, e crônica com 

fibrose, colestase e autoimunidade induzida, lesões vasculares, cirrose e 

insuficiência hepática aguda com necessidade de transplante de fígado (FARREL, 

1994; DE SMET, 1996). Existe também uma relação clara entre a ingestão 

prolongada e / ou a exposição repetida no confrei, óleo de cravo, Germander® Jin Bu 

Huan® e o desenvolvimento de formas crônicas de doença do fígado. Isto implica 

que a toxicidade de ervas/ fitoterápicos não deve ser excluída, na maioria dos 

padrões de doença do fígado, em humanos. 
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Uma das características da hepatite aguda causada por medicamentos, 

incluindo lesões hepáticas causadas por fitoterápicos, é a presença de infiltrado 

inflamatório portal, hiperplasia das células de Kupffer, corpos apoptóticos dispersos, 

e necrose periportal, onde, nesta última, geralmente se observa nas áreas de 

desaparição de células hepáticas, desorganização da trama de reticulina, causando 

desorganização dos ácinos (CHITTURI e FARREL, 2000). Fenômenos similares 

foram observados no anatomopatológico do fígado nas duas doses do O.E.X. porém 

em focos pontuais e discretos. 

A esteatose, outro possível efeito deletério hepático, em si não é uma doença, 

mas reflete uma doença metabólica, caracterizada, pelo excesso de depósito de 

triglicerídeos. Ela pode aparecer junto com uma infecção no fígado (a hepatite), 

gerando a esteato-hepatite. Infelizmente, por motivos ainda em investigação, o 

organismo desencadeia uma inflamação contra os hepatócitos com acúmulo de 

gordura, que são gradualmente destruídos. Em alguns casos, pode ocorrer o 

contrário, uma agressão à mitocôndria ou ao hepatócito levando ao acúmulo de 

gordura por interromper o metabolismo da mesma. Dependendo da intensidade 

desta destruição, isso pode levar à formação de fibrose (cicatrizes) que vão se 

acumulando e progredindo até a formação de nódulos, o que caracteriza a cirrose 

(CHITTURI e FARREL, 2000). 

Um dos modelos fisiopatológicos para explicar a esteato hepatite não 

alcoólica (EHNA) seria a produção de fatores metabólicos que ocasionassem um 

aumento na entrada de ácidos graxos livres (AGLs) no fígado, causando um 

desequilíbrio entre a oxidação e exportação dos AGLs e sua captação e síntese, 

resultando em acúmulo hepático de gordura. Isto resultaria em produção de EROS 

pela metabolização pelas vias do citocromo microssomal P450, lipo-oxigenases, 

peroxisomais e de beta-oxidação mitocondrial. Estas EROs causam apoptose e 

necrose dos hepatócitos, desencadeiam lesão inflamatória e imunomediada 

(JORGE, 2011). A esteatose é nesse caso tanto causa quanto resultado da 

formação de EROS, peroxidação lipídica e stress oxidativo, redução na função da 

cadeia respiratória mitocondrial, depleção de ATPs e produção de citocinas pró-

inflamatórias, incluindo fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (CHITTURI e FARREL, 

2000). 
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Foi observada, em pequena magnitude, nos fígados dos animais tratados com 

O.E.X. 50 e 100 mg/kg alterações hepáticas características de hepatite aguda como 

as descritas, associadas a focos de esteatose azonal, esta última com maior 

intensidade na dose de 100 mg/kg, sugerindo, portanto, uma esteato-hepatite não 

alcoólica (EHNA), sendo, entretanto, necessário uma investigação mais acurada 

destes efeitos para chegarmos a uma conclusão definitiva.    

É sabido que efeitos hepatotóxicos podem ser reversíveis como no caso do 

tratamento com outros produtos naturais com ação semelhante, como por exemplo a 

reversão da esteato-hepatite aguda na utilização do fitoterápico  Venencapsan® 

onde  interrupção do tratamento após 3 meses promove esta reversão(DE SMET, 

1996). Esta hipótese é reforçada, no presente estudo como O.E.X., pela ausência de 

alterações significativas nos níveis de AST e ALT. 

A neoplasia de região axilar desenvolvida nos animais revelou suas 

características malignas, enquadrando-a no contexto de um sarcoma pleomórfico, 

com intensa celularidade caracterizada por intensa anaplasia, anisocitose, 

anisonucleose, gigantismo, nucléolos proeminentes e cromatina grosseira (Figuras 

10). O seu comportamento local agressivo foi demonstrado por invasão de tecido 

esquelético, adiposo e perineuro, não havendo, no contexto, infiltração de feixes 

neurais (Figura 11). Proliferação de células imaturas, pequenas ou de tamanhos 

medianos, de formatos irregulares, sendo algumas bizarras, multinucleadas e 

gigantes e ainda presença de células neoplásicas, isoladas, com formatos em girino, 

exibindo citoplasmas eosinofílicos, de limites nítidos. Esses achados corroboram 

com a ideia de que a neoplasia em foco tem agressividade local, com não existência 

de metástase à distância (KURASHIGE e MITSUHASHI, 1982). 

Em relação às distintas particularidades do tumor nos grupos experimentais, 

foi verificada mitoses assimétricas em ambas  doses do O.E.X. (50 e 100 mg/kg). 

Outra vantagem apresentada pelo tratamento com o O.E.X. traduziu-se na diminuída 

infiltração de tecido adiposo, em comparação com o controle transplantado e 5-FU, 

que reflete um crescimento tumoral menor e autolimitado, diminuindo a 

agressividade deste tumor maligno com redução de áreas de necrose tumoral 

coagulativa do tecido tumoral (cerca de 40 %). 

As plantas produzem uma grande diversidade de substâncias que podem ter 

importância terapêutica, no entanto muitas delas podem apresentar efeitos 
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mutagênicos. Vários estudos demonstram a correlação entre compostos 

mutagênicos e efeitos carcinogênicos. Adicionalmente, a terapia anticâncer pode 

causar efeitos colaterais que incluem indução de genotoxicidade em células não 

tumorais (VIEIRA et al., 2010). Tendo em vista esse fato, no presente trabalho foi 

investigado o potencial mutagênico in vivo do O.E.X. por meio do ensaio do 

micronúcleo em sangue periférico. Este ensaio é útil para a investigação de 

compostos com atividade clastogênica (indução de quebra cromossômica) ou 

aneugênica (indução de perda de cromossomos inteiros). O tratamento com o 

O.E.X. não provocou um aumento significantivo na frequência de eritrócitos 

micronucleados em sangue periférico dos animais tratados, sugerindo que o mesmo 

não possui efeito genotóxico (clastogênico e/ou aneugênico) in vivo, característica 

importante para sua aplicabilidade na terapêutica. 

Trata-se, portanto, de um dado bastante relevante na análise das 

propriedades desta substância, servindo de estímulo para a realização de testes 

mais detalhados que avaliam outras propriedades genotóxicas e também 

preconizados pelas agências regulatórias nacionais e internacionais, a exemplo do 

teste de Ames (RIBEIRO et al., 2003).  
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7 CONCLUSÕES 

 Com base nos estudos realizados, é possível concluir que o óleo essencial dos 

frutos de Xylopia langsdorffiana: 

 Mostrou ser bioativo frente Artemia salina;  

 Apresentou moderada toxicidade frente eritrócitos de camundongos Swiss; 

 Apresentou baixa toxicidade aguda quando administrado a camundongos 

Swiss; 

 Apresentou alta atividade antiproliferativa in vitro  frente células tumorais 

humanas K-562 (leucemia) e moderada frente NCI/ADR-RES (ovário 

resistente a múltiplos fármacos);  

 Apresentou atividade antitumoral in vivo frente células tumorais murinas da 

linhagem sarcoma 180; 

 Apresentou moderada toxicidade no antitumoral in vivo, nas doses 

utilizadas, no entanto com sugestão de possível reversibilidades dos 

efeitos após suspensão da terapia. 

 
 Não apresentou atividade imunoestimulante como parte do seu 

mecanismo de ação antitumoral, porém, também não produziu 

imunossupressão, que representa um dos principais efeitos indesejáveis 

da maioria dos quimioterápicos utilizados atualmente na prática clínica;  

 Não apresentou potencial genotóxico no modelo experimental avaliado; 

 Portanto, é possível inferir que o O.E.X. possui significativa atividade 

antitumoral nos parâmetros avaliados e moderada toxicidade, o que 

credencia a continuidade do estudo para aplicabilidade deste óleo como 

alternativa terapêutica para o câncer. 
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