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1. RESUMO 

Com base nos relatos da atividade antitumoral da Uncaria tomentosa estudou-se, 

a partir de seu extrato, o mecanismo de morte celular em amostras in vitro da 

linhagem celular K562 (leucemia mielóide crônica), valendo-se de técnicas para 

verificar viabilidade celular, citotoxidade do extrato e o tipo de morte. A planta, que 

tem ação antiproliferativa, é capaz de manter a célula na fase G0/G1 do ciclo celular.  

2. INTRODUÇÃO 

A terapêutica antitumoral é hoje um dos maiores desafios da medicina atual, 

principalmente ao considerar seus efeitos colaterais (CHABNER& ROBERTS, 2005). 

De maneira alternativa, produtos naturais começaram a ser estudados e utilizados 

para fins antineoplásicos. Dentre eles estão os fitoterápicos, obtidos a partir de 

plantas ou derivados vegetais (FUKUMASU et al., 2008). Nesse contexto se insere a 

Uncaria tomentosa, de uso relatado dentro outros, no alívio do câncer (ROBBERS et 

al, 1999; KEPLINGER  et al, 1999). Quanto a esse efeito a popularmente conhecida 

“Unha-de-gato”, vem sendo testada frente a modelos in vivo e in vitro (PILARSKI et 

al, 2010; DREIFUSS et al, 2010; SANTOS ARAÚJO, et al, 2012).  

3. OBJETIVOS 

Avaliar os efeitos citotóxicos do extrato bruto da Uncaria tomentosa na 

linhagem celular K562 - leucemia mielóide crônica (KLEIN et al., 1976), por meio de 

estudos de morte celular em modelo in vitro, das técnicas de exclusão por Azul de 

Trypan e MTT, além de verificar a modalidade dessa morte, se apoptose ou necrose.  

4. METODOLOGIA  

As células são cultivadas em estufa a 37 °C com 5% de CO2. A Uncaria 

tomentosa é utilizada na forma liofilizada e diluída em meio de cultura de modo a 

fornecer as concentrações de: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 e 20,0 mg/mL. As 

células que apresentam viabilidade superior a 90% são ressuspensas em meio de 

cultura RPMI-1640 com soro fetal bovino. Após incubação as células são diluídas 

em corante de azul de tripano, e é realizada a contagem das células viáveis em 

câmara hemocitométrica, utilizando microscópio óptico, para realização dos ensaios 

de citotoxicidade pelo método de redução do MTT. Este, consiste em medir a 

viabilidade celular pela atividade enzimática mitocondrial das células vivas. Para isso 
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células K562 são semeadas em microplacas na ausência ou presença do extrato da 

planta e incubadas, então é adicionado MTT. Ao final quantifica-se a amostra em 

espectrofotômetro e determina-se o valor de IC50 (concentração em μM.L-1 que 

inibe 50% da viabilidade celular) por meio da curva dose resposta utilizando o 

software GraphPadPrism 4.02 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 

5. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com estudos realizados in vitro, a Uncaria tomentosa exerce efeito 

antiproliferativo em várias linhagens celulares além da leucemia (De MARTINO et al, 

2006; BACHER et al, 2006; CHENG et al, 2007). Seu mecanismo de ação parece 

estar relacionado a Uncarina, um ácido oxindólico capaz de induzir fragmentação do 

DNA, liberação do citocromo C e regulação positiva do FAS (CHENG et al.; 2007). 

Neste sentido, a planta é capaz de alterar a expressão da proteína Bcl-2, e manter a 

célula na fase G0/G1 do ciclo celular (BACHER et al.; 2005) além de inibir, in vitro, 

ativação do NF-kappa B (AKESSON et al, 2005). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a padronização da cultura de células da linhagem K562 e a obtenção dos 

extratos vegetais liofilizados, testes de viabilidade celular foram realizados com o 

objetivo de encontrar a concentração inibitória de 50%. Neste sentido, os resultados 

obtidos até o momento demonstraram valores de IC50 do extrato liofilizado de 

Uncaria tomentosa de 7,5 e 10,0 mg/mL, para o Azul de tripan e MTT, 

respectivamente (Figura 1).   

 
 

 

 

 

  

Figura 1. Determinação da viabilidade de células K562 após a incubação com extrato liofilizado de 

Uncaria tomentosa. Ensaios realizados pelos testes de MTT e Azul de tripano. As células K562 foram 

expostas por um período de 24 horas ao extrato (2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; e 20,0 mg/mL). Foram 

realizados no mínimo dois experimentos independentes em triplicata. Resultados expressos em 

média de porcentagem de viabilidade celular. 
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