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1. RESUMO  

 Estudos indicam que a Marsdenia tenacissima apresenta atividade 

antitumoral, além de induzir a apoptose em diversas linhagens de células tumorais in 

vitro¹. Neste sentido, foram avaliados possíveis efeitos citotóxicos do extrato bruto 

de Marsdenia tenacíssima (EBMT), popularmente conhecida como condurango, 

utilizando a linhagem celular de adenocarcinoma mamário humano MCF-7.Os 

resultados obtidos até o momento, mostraram que o EBMT diminuiu a viabilidade de 

células MCF-7 após realizarmos testes com diferentes concentrações e em 

diferentes tempos. Além disso, ensaios realizados com Iodeto Propídeo mostraram 

aumento da população Sub-G1, indicando possível morte celular por apoptose.   

2. INTRODUÇÃO 

O câncer, é uma doença que atinge o mundo todo e, no Brasil, é a segunda 

maior causa de mortes em adultos, tendo o câncer de mama como o tipo com 

segunda maior incidência de mortes. Apenas alguns progressos modestos foram 

feitos na redução da morbidade e mortalidade desta doença² 

 Devido a isso, estudos experimentais envolvendo a caracterização de novos 

fármacos são de grande importância na pesquisa inicial sobre drogas, para que 

esses índices diminuam e novas soluções apareçam. Dentre eles estão os 

fitoterápicos, obtidos a partir de plantas ou derivados vegetais³. Assim, nos últimos 

anos, a procura por essas drogas vegetais como recurso terapêutico tem 

aumentado, ratificando-se a utilização de produtos naturais como agente 

anticanceroso, que começou com a medicina popular e, através dos anos, foi se 

incorporando na medicina tradicional e alopática. Nesse contexto insere-se a 

Marsdenia tenacíssima, uma erva tradicional chinesa amplamente utilizada para 

tratar a tosse, asma, expectorante, câncer de esôfago, câncer gástrico, câncer de 

pulmão e carcinoma hepatocelular⁴. Existem dois principais constituintes ativos em 

M. tenacissima: ácidos fenólicos e C21 glicosídeos esteróides¹.  

Devido a sua origem, a célula MCF-7 é uma linhagem mamária que apresenta 

um fenótipo tumoral⁵. Esferóides desta célula são bastante utilizados em diversos 

ensaios que envolvam testes de drogas e  radioterapia⁶. 

 3. OBJETIVOS  



 Avaliar a citotoxicidade do extrato de Marsdenia tenacíssima através das 

técnicas de exclusão por Azul de Trypan e por redução do MTT a cristais de 

formazan e avaliar as o percentual de células em fase Sub-G1 pela da técnica de 

incorporação de iodeto de propídeo. 

 4. METODOLOGIA  

 O presente projeto de iniciação cientifica é desenvolvido nos laboratório de 

Biologia Molecular da Universidade Anhembi Morumbi – UAM. As células são 

gentilmente cedidas pelo departamento Modo de Ação de Drogas do Instituto 

Nacional de Farmacologia e Biologia Molecular (INFAR) – UNIFESP e cultivadas em 

frascos de cultura em meio RPMI-1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino 

e 1% de penicilina/estreptomicina, e mantidas em estufa a 37°C contendo 5% de 

CO2. O extrato vegetal de Marsdenia tenacissima (extrato hidro alcoólico – 

100mg/mL) é fornecido pelo Laboratório Almeida Prado, é diluído em meio de cultura 

para chegarmos a diferentes concentrações a partir de screening a fim de obter a 

concentração inibitória de 50% (IC50). As células que apresentaram viabilidade 

superior a 90% foram tripsinizadas e centrifugadas por 10 minutos a 1.200 RPM e o 

sobrenadante descartado. O pellet celular foi ressuspenso em 1mL de meio de 

cultura RPMI-1640 suplementado. Em seguida, foi realizada a contagem das células 

viáveis em azul de tripano em câmara hemocitométrica, utilizando microscópio óptico 

para o ajuste da concentração em 2x10
5
 células/mL para a posterior 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 

células MCF-7 foram semeadas em microplacas na ausência ou presença do extrato 

da planta e incubadas em estufa o valor de IC50 (concentração que inibe 50% da 

viabilidade celular) foi determinada por meio da curva dose resposta utilizando o 

programa estatístico GraphPadPrism 4.02 (GraphPad Software, San Diego, CA, 

USA). 

5. DESENVOLVIMENTO  

Até o presente momento, foram realizados os testes de redução do MTT e o 

Azul de tripano, com o objetivo de determinarmos a concentração inibitória de 50% 

(IC50). Além disso, realizamos análise do ciclo celular com o objetivo de verificarmos 

a atividade antiproliferativa do EBMT. 



 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados indicaram que o EBMT inibiu o crescimento das células MCF-7 

de modo dependente da concentração e do tempo. Além disso, o EBMT mostrou-se 

citotóxico em concentrações superiores a 10.0 μg/mL em 24, 48 e 72h. A indução de 

apoptose foi sugerida pelo aumento da população celular na fase Sub-G1 (50-60%), 

após incorporação de iodeto propídeo e análise em citometro de fluxo. Contudo, com 

o desenvolvimento do projeto, outros testes serão realizados na tentativa de 

elucidação na modalidade de morte celular, além do provável mecanismo de ação 

do EBMT. 
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