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RESUMO 

A elevada produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) é considerada 

uma das maiores etiologias do câncer. Entretanto, a atividade citotóxica de 

compostos pró-oxidantes tem sido associada à indução de apoptose e a parada do 

ciclo celular por diferentes vias. Estudos do nosso grupo têm mostrado que a 

partição n-hexânica do extrato da planta Annona crassiflora age como um potente 

agente antitumoral em linhagens celulares de câncer cervical (LCCC), mas os 

fatores responsáveis por esse efeito ainda não são claros. Os resultados sugerem 

que a partição n-hexânica de A. crassiflora desencadeia respostas celulares, como 

dano no DNA, principalmente através de ERO, configurando uma base para 

investigações aprofundadas de sua eficácia antitumoral em LCCC. Desse modo, o 

nosso objetivo é avaliar o papel do estresse oxidativo no efeito antitumoral 

promovido pela partição n-hexânica em LCCC. Para isso, os cDNAs das proteínas 

superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT), duas enzimas que atuam na via 

detoxificação celular, foram amplificados por RT-PCR e clonados no vetor de 

expressão Gateway pENTR Dual Selection (Thermo Fisher Scientific - TFS), com o 

intuito de construir em um próximo passo, vetores lentivirais, utilizando o plasmídeo 

pLenti6.2-DEST (TFS). Experimentos com as LCCC HeLa e Caski transfectadas 

com CAT e SOD superexpressas serão realizados para avaliar se a superexpressão 

das enzimas SOD e CAT poderia levar à supressão de parte dos efeitos pró-

oxidativos e antitumorais promovidos pela partição n-hexânica nessas células.  

INTRODUÇÃO 

O câncer do colo do útero é um importante problema de saúde pública. O 

tratamento atual consiste na administração do antineoplásico cisplatina, o qual 

também está associado a inúmeros efeitos colaterais e à resistência tumoral1. Dessa 

forma, novos agentes quimioterápicos são de grande interesse. O século XX 

apresentou um grande avanço na pesquisa de produtos naturais no campo da 

Oncologia, propiciando a descoberta de diversas substâncias utilizadas 

terapeuticamente2. Considerando que o Brasil possui uma flora com vasta 

biodiversidade – ainda pouco estudada – é crucial e estratégico para o país que 

novas moléculas com comprovado potencial uso terapêutico no câncer alcancem o 

mercado consumidor o mais breve possível3. Estudos têm revelado que extratos de 

A. crassiflora, originária do Cerrado brasileiro, têm apresentado propriedades 



antitumorais significativas4.No entanto, maiores investigações ainda são necessárias 

para uma melhor elucidação desses mecanismos. 

OBJETIVOS 

Estudar o efeito biológico da indução da superexpressão das proteínas 

superóxido dismutase e catalase no efeito antineoplásico da partição n-hexânica da 

planta Annona crassiflora em LCCC.  

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma de trabalho com materiais e metodologias a serem utilizados durante a 

realização deste projeto. 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma de trabalho desenvolvido até o presente momento. Aqui o fluxograma da 

Figura 1 foi detalhado para melhor elucidação do que foi desenvolvido. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Primeiramente, obteve-se o fragmento de interesse (486pb) codificante de 

SOD (Fig. 3A) a partir da digestão do plasmídeo pEF-DEST51.SOD com a enzima 

EcoRI. Após as etapas de purificação do cDNA do fragmento de SOD, ligação ao 

vetor de expressão pENTR e amplificação dos clones recombinantes, selecionou-se 

27 clones codificantes de SOD, denominados pENTR.SOD (1 à 27). Visando 



Figura 3: 
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confirmar os clones com a sequência de interesse, realizou-se digestão com EcoRI. 

Após análise, escolheu-se os clones 21 e 23 para sequenciamento (Fig. 3B). Para 

obter o segmento do vetor pENTR (2235pb), realizou-se digestão com as enzimas 

DraI e XbaI (Fig. 3C). Para obter o segmento codificante de CAT (1626pb) realizou-

se digestão do plasmídeo pEF-DEST51.CAT com as enzimas XbaI e HincII (Fig. 

3D). Após as etapas de purificação do cDNA do gene codificante de CAT, ligação ao 

vetor pENTR e amplificação dos clones recombinantes, selecionou-se 24 clones 

codificantes de CAT, denominados pENTR.CAT (1 à 10 e 17 à 30). Para confirmar 

os clones recombinantes com a sequência de interesse, realizou-se digestão com a 

enzima BamHI. Após análise, escolheu-se os clones 18 e 19 para sequenciamento 

(Fig. 3E). O sequenciamento final consolidará as sequências nos vetores finais de 

expressão para que seja dado o prosseguimento no trabalho.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

FONTES CONSULTADAS 

[1] Zou C et al. Green tea compound in chemoprevention of cervical cancer. Int J 

Gynecol Cancer. 20(4): 617-24, 2010. [2] Costa-Lotufo LV et al. A Contribuição dos 

Produtos Naturais como Fonte de Novos Fármacos Anticâncer: Estudos no 

Laboratório Nacional de Oncologia Experimental da Universidade Federal do Ceará. 

v.2, cap1, 2010. [3] Braz-Filho R. Contribuição da fitoquímica para o 

desenvolvimento de um país emergente. Quim. Nova. v.33, p.229-239, 2010.         

[4] Formagio AS et al. In vitro biological screening of the anticholinesterase and 

antiproliferative activities of medicinal plants belonging to Annonaceae. Brazilian 

Journal of Medical and Biological Research. 48(4): 308-315, 2015.  

 


