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RESUMO 

 

Produtos obtidos de algumas plantas têm sido associados principalmente a funções 

antitumorais, alguns deles por atuarem como agentes antioxidantes e estarem associados 

à inibição de enzimas como as Metaloproteinases de Matriz (MMPs). O objetivo do 

presente estudo foi avaliar a atividade biológica de extratos brutos e particionados de M. 

cuspidata, M. albicans e M. chamissois in vitro. Para o estudo fitoquímico foi produzida 

uma solução padrão para a análise de compostos secundários segundo técnica descrita 

por Matos (1988). A atividade proteolítica das MMPs foi avaliada em ensaios 

zimográficos, foram aplicados em cada poço do gel 5µL de extratos de cada amostra 

juntamente com 1,5 µL de MMP-2 e MMP-9. Os extratos que melhor inibiram a 

atividade das MMPs 2 e 9 foram particionados com solventes de diferentes polaridades. 

Para o teste de citotoxicidade foram realizadas cinco concentrações de cada amostra, a 

fim de avaliar o efeito destes extratos nas linhagens celulares HeLa e 4T1 por 24 horas. 

No ensaio de migração, foram feitas duas feridas, em cada poço da placa, na 

monocamada das células, que foram tratados com a concentração de IC50 encontrada 

para cada extrato. Os poços foram fotografados nos tempos: 0, 12, 24, 48 horas. A 

atividade das MMPs 2 e 9 foi inibida pelos extratos brutos I e III que apresentaram no 

estudo fitoquímico taninos em sua composição e ácido α linoleico na análise por 

espectrometria de massas. Apenas as partições IC, ID e IIID foram capazes de inibir 

estas gelatinases, embora nos testes de citotoxicidade as partições IB e ID foram as que 

demostraram melhores resultados. No ensaio de migração com células HeLa, foi 

observado que os tratamentos IB  e ID (48h) impediram o fechamento da ferida. Para as 

células 4T1 estes resultados foram ainda melhores, em 24 horas de experimento, os 

tratamentos IB e ID já apresentavam efeitos sobre a mobilidade das células evitando o 

fechamento da lesão.  No estudo fitoquímico foram identificados 

esteroides/triterpenoides e flavonoides nestas partições. Estes compostos secundários 

atuam como antioxidantes e antitumorais, podendo ser os possíveis compostos 

envolvidos nos efeitos citotóxicos e antimigratório demostrados pelas partições IB e ID. 

 

Palavras-chave: gelatinases, Miconia, zimograma, migração celular. 
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ABSTRACT 

 

Products obtained from some plants have been associated to antitumor functions, some 

of them acting as antioxidants, and are associated with the inhibition of enzymes, such 

as matrix metalloproteinases (MMPs). The aim of this study was evaluate the biological 

activity of crude extracts and partitions of M. cuspidata, M. albicans and M. chamissois 

in vitro. For the phytochemical study a standard solution was produced for the analysis 

of secondary compounds according to the technique described by Matos (1988). The 

proteolytic activities of MMPs have been evaluated in zimography test. 5 μL of each 

sample were applied to each well of the gel with 1.5μL of MMP-2 and MMP-9. The 

extracts with best inhibition of the MMPs 2 and 9 were partitioned with solvents of 

different polarities. For the cytotoxicity assay were tested five concentrations of each 

sample to evaluate the effect of these extracts in HeLa and 4T1 cell lines in 24 hours. 

For the migration assay, two wounds were made in each well of the plate in the 

monolayer cells, which were treated with IC50 concentrations found for each extract. 

The wells were photographed at 0, 12, 24 and 48 hours. The activity of MMPs was 

inhibited by crude extracts I and III the phytochemical study showed tannins in its 

composition and α linoleic acid in the analysis by mass spectrometry. Only the IC, ID 

and IIID partitions were able to inhibit gelatinases, although in cytotoxicity assays 

partitions IB and ID demonstrated better results. In migration assay with HeLa cells it 

was observed that treatments IB and ID (48h) stopped wound closure. For 4T1 cells 

these results were even better, within 24 hours of the experiment, the IB treatments and 

ID already had effects on the mobility of cells preventing the closure of the injury. In 

the phytochemical study were identified steroids/triterpenoids and flavonoids in these 

partitions. These secondary compounds act as antioxidants and anti-tumor and may be 

possible compounds involved in the cytotoxic and antimigratory effects showed by IB 

partitions and ID. 

 

Keywords: gelatinases, Miconia, zymogram, cell migration. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

As plantas têm sido usadas pelo homem há séculos como alimento e como alternativa 

de tratamento para problemas de saúde. Historicamente, as plantas medicinais são importantes 

como fitoterápicos e na descoberta de novos fármacos. Especialmente no Brasil há uma 

grande diversidade biológica e diversas plantas com potencial antitumoral. Uma das 

estratégias mais comuns é o estudo da medicina tradicional e estratégias de busca de 

medicamentos com base nessa linha de ação têm sido aproveitadas no tratamento de diversas 

doenças, como o câncer (KINGHORN, 2003; BALUNAS; KINGHORN, 2005). 

A família Melastomataceae, só em Minas Gerais, é representada por 32 gêneros e 432 

espécies (BAUMGRATZ et al., 2010) sendo o gênero Miconia Ruiz & Pav., o maior 

representante desta família, com  81 espécies (GOLDENBERG, 2011).  Na medicina popular, 

Miconia albicans já foi relacionada a diversos usos medicinais, como as infecções urinarias e 

genitais, reumatismo e prevenção de infartos (PAULA, 2009; ZANDONÁ, 2009). Alguns 

estudos têm comprovado o potencial terapêutico de espécies desse gênero, destacando os 

efeitos antiinflamatórios, analgésicos, antimutagênicos, antioxidantes e antitumorais 

(VASCONCELOS et al., 2006; RODRIGUES, 2007; SERPELONI et al., 2008; CUNHA et 

al., 2008; PIERONI et al., 2011).  

No entanto, apesar do uso popular e de alguns estudos mostrarem a utilização de 

algumas poucas plantas do gênero Miconia no tratamento de diversas doenças, os estudos 

científicos são escassos, por isso, é necessário conhecer mais sobre a composição química e 

sobre as atividades biológicas das espécies pertencentes a este gênero. 

Os compostos bioativos de plantas medicinais como flavonoides, óleos essenciais, 

alcaloides, terpenoides e saponinas apresentam diversas atividades biológicas, tais como: 

antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral (THAKUR et al., 2011). Portanto, 

é importante que a atividade terapêutica das plantas medicinais seja avaliada principalmente a 

partir da investigação de substâncias isoladas e/ou frações obtidas de extratos brutos de 

espécies vegetais (KLEIN et al., 2010). Além do mais, o emprego de espécies vegetais, 

apresentam baixo custo e fácil obtenção, permite a descoberta de moléculas com diferentes 

propriedades terapêuticas, justificando assim, o grande interesse científico nestas alternativas 

fitoterápicas (FERREIRA e NARDIN, 2015).  

O câncer refere-se a um grupo de doenças que possuem como características 

principais: autonomia, proliferação descontrolada, capacidade de invasão e metástase 

(RADINSKY e CATTLEY, 2004). Para o Brasil, foi estimado a ocorrência de cerca de 600 
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mil novos casos de câncer no biênio de 2016 e 2017. As maiores incidências serão os cânceres 

de próstata (61 mil) em homens e mama (58 mil) em mulheres (INCA, 2016). Estudos de 

triagem usando compostos naturais, desenvolvidos in vitro, como a cultura de células, podem 

indicar promissores agentes antineoplásicos. 

Muitos estudos têm enfatizado o papel das Metaloproteinases de matriz (MMPs) no 

prognóstico do câncer, associando expressões mais elevadas destas enzimas com o aumento 

da agressividade dos tumores e surgimento de metástases (LAURIE et al., 2012). Dentro da 

família de MMPs, a MMP-2 (gelatinase A) e a MMP-9 (gelatinase B) apresentam atividade 

gelatinolítica, além de clivar o colágeno tipo IV, que é um dos principais componentes 

estruturais da lâmina basal (KERKELÄ & SAARIALHO-KERE, 2003). 

Assim, considerando os aspectos acima, é de extrema relevância que seja avaliada a 

atividade destes compostos sobre etapas importantes no desenvolvimento de neoplasias. 

Sendo também importante a análise detalhada fitoquimicamente, visando o futuro isolamento 

e caracterização das possíveis biomoléculas ativas a serem utilizadas. 
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2. 0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Plantas medicinais  

Nos últimos anos tem-se verificado um grande avanço científico envolvendo os 

estudos químicos e farmacológicos de plantas medicinais visando obter novos compostos com 

propriedades terapêuticas. Estes compostos têm sido utilizados principalmente como fonte de 

inspiração para novas moléculas (SCHMIDT et al., 2008). De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), planta medicinal é todo e qualquer vegetal que possui, em um ou 

mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam 

precursores de fármacos semi-sintéticos (VEIGA-JUNIOR et al., 2005). Em países que estão 

em desenvolvimento, como o Brasil, mais de 80% da população fazem uso de plantas 

medicinais para o tratamento de diversas patologias (DURAZ e KHAN, 2011). No entanto, 

somente o uso tradicional não é suficiente para comprovar a eficácia e segurança dos produtos 

naturais, é preciso estudos científicos que comprovem a eficácia dos tratamentos e quais os 

compostos envolvidos neste processo (MACIEL et al., 2002). Além disso, o Brasil abriga 

uma grande diversidade botânica, com aproximadamente 120 mil espécies de vegetais, porém 

pouco se sabe sobre o potencial biológico e fitoquímico destas espécies (PAGANO e MARIA 

et al., 2010), reforçando assim a necessidade de mais estudos nesta área. 

O uso de plantas para produção de fármacos úteis ao tratamento e prevenção de 

diversos tipos de câncer, apoia o desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira, 

atuando em um melhor controle de gastos com saúde pública e no desenvolvimento regional, 

visto que o Brasil tem a maior diversidade vegetal do mundo (BELTRAME et al., 2006).  

Além disso, a flora brasileira representa uma fonte ainda inexplorada de compostos bioativos.  

Compostos como: polifenóis (flavonoides, ligninas, estilbenos, taninos, ácidos 

fenólicos) saponinas, alcaloides, carotenoides são substâncias bioativas derivadas 

principalmente dos metabólitos secundários dos vegetais e estão envolvidos em inúmeras 

atividades terapêuticas (ROSTAGNO e PRADO, 2013). Alguns deles têm sido relacionados 

com a redução da ocorrência de doenças, tais como doenças cardiovasculares e câncer, 

principalmente devido a sua ação antioxidante (ZUBAIR et al., 2013). 

 

2.2 Compostos secundários presentes nos vegetais 

Os compostos secundários são grupos de moléculas naturais produzidas pelas plantas 

responsáveis por atuar principalmente na proteção contra ataque de agentes patogênicos e 

estresse externo. Essas moléculas são importantes para a defesa das plantas, podem apresentar  
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ação antioxidante ou antimicrobiana, favorecendo a sobrevivência da planta. Com base em 

suas origens biossintéticas, os compostos secundários, também chamados de constituintes 

fitoquímicos, podem ser divididos em várias classes: compostos fenólicos, alcaloides, 

esteroides, terpenos, saponinas, entre outros (DEWICK, 2002). 

 

2.2.1 Compostos fenólicos  

Os compostos fenólicos de plantas podem estar agrupados em diversas categorias, como 

fenóis simples, ácidos fenólicos (derivados de ácidos benzóico e cinâmico), cumarinas, 

flavonoides, estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas (NACZK; 

SHAHIDI, 2004). Este grupo representa a principal classe de metabólitos secundários 

presentes nos vegetais e estão amplamente distribuídos no reino vegetal. Podem ser definidos 

basicamente como substâncias que possuem um anel aromático com uma ou mais hidroxilas 

(SHAHIDI, 2004). 

Os flavonóides (figura 1) apresentam uma estrutura polifenólica variável, sendo suas 

maiores classes as antocianinas, flavanonas, flavonas, flavonóis e chalconas (RODRIGUES et 

al., 2015). As modificações químicas como glicosilações, metilações e sulfatações são 

responsáveis pela grande diversidade estrutural entre essas classes (MACHADO et al., 2008). 

Estudos têm relatado a ação antioxidante estes compostos como uma das suas principais ações 

bioativas (ZUBAIR et al., 2013), além disso, também têm relatado que os flavonoides podem 

inibir ou induzir uma diversidade de enzimas envolvidas em vários processos reguladores 

como divisão e proliferação celular, agregação plaquetária, detoxicação, resposta inflamatória 

e resposta ao sistema imune do organismo humano (SEIFRIED et al., 2007).  

 

Figura1: Exemplos de alguns flavonoides. Fonte (Modificado de MOLNAR E FUZFAI, 

2015). 
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As cumarinas (figura 2) presentes em diversos produtos naturais são compostos fenólicos 

sintetizados a partir dos anéis benzênicos fundidos ou alfa pironas (RIVEIRO et al., 2010). A 

síntese desse metabólito ocorre através da via metabólica do ácido O-hidróxi-cinâmico 

(THUONG et al., 2010). Várias propriedades farmacológicas são atribuídas a essa classe tais 

como: ações anticoagulante, anti-inflamatória, antioxidante (WU et al., 2009), além da ação 

antitumoral (RIVEIRO et al., 2010). 

 

Figura 2: Exemplo da estrutura básica de uma cumarina. Fonte (Adaptado de ABREU; 

SANTOS; KAISER, 2007). 

 

 

Os taninos (figura 3) são compostos fenólicos com massa molecular entre 500 a 3000 

Daltons. Além das atividades antioxidantes, apresentam capacidade de precipitar alcaloides, 

gelatina e outras proteínas (SERRANO et al., 2009). Esta capacidade de se ligar a proteínas 

lhes dá o caráter adstringente observado em muitos frutos e plantas (PANSERA et al., 2003). 

De acordo com sua forma estrutural, eles são divididos em quatro grupos: galotaninos e 

elagitaninos que formam o grupo dos taninos hidrolisáveis (BONFILI et al., 2008), taninos 

condensados e taninos complexos (MOLLER et al., 2009). 
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Figura 3: Classificação dos Taninos. Fonte: (Modificada de KHANBABAEE e VAN 

REE, 2001).   

 

 

2.2.2 Terpenoides: triterpenoides e esteroides 

Os terpenoides são representados por uma grande família de compostos orgânicos, 

derivados de unidades isoprênicas (C5), podendo ser classificados como mono (C10), sesqui 

(C15), di (C20), tri (C30) e tetraterpenos (C40) (DEWICK, 2002). Os triterpenos (figura são 

os constituintes majoritários de resinas produzidas por um grande número de espécies 

vegetais e possuem seis unidades isoprênicas, apresentando ampla diversidade estrutural 

(FALCÃO; FERNANDES; MENEZES, 2003). Os esteroides (C27) são triterpenóides 

derivados de uma molécula de colesterol, eles não são metilados em C-4 e C-14 e apresentam 

de um carbono extra ou dois carbonos substituintes na cadeia lateral, ligados ao C-24 

(SILVA, 2006).  

Nas plantas, estes compostos secundários atuam na defesa dos vegetais frente à 

toxicidade de insetos (JUNIOR et al., 2005). Estas moléculas também apresentam atividade 

antitumoral, antifúngico, antiviral, antiparasitária, anti-hiperglicêmica e antiinflamatória 

(PADUCH et al., 2007).  Além disso, NOVOTNY (2001) e colaboradores relataram a 

capacidade do triterpenos de inibir a invasão de células tumorais e a metástase, também 

induzindo o processo de apoptose em células tumorais. 
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Figura 4: Exemplo da estrutura básica de um esteróide (A) (Fonte: Adaptado de TSALA  et 

al., 2013). e de um triterpenoide (B) (Fonte : Adaptado de PARIKH et al., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Saponinas 

As saponinas (figura 5) são glicosídeos de esteroides ou de triterpenos, que 

apresentam parte da sua estrutura com característica lipofílica (como um triterpeno ou 

esteroide) e outra hidrofílica (açúcares).  Por causa destas características, as saponinas 

possuem propriedade de reduzir a tensão superficial da água e agir como detergentes e 

emulsificante (SCHENKEL et al., 2001). Elas podem estar associadas à defesa contra insetos 

(PEREIRA e CARDOSO, 2012), como também desempenhar ações antimicrobiana, anti-

inflamatória hemolítica (SPARG et al., 2004), antiviral, antitumoral, antiplaquetária e 

leshimanicida (YENDO et al., 2010).  

 

Figura 5: Exemplo da estrutura de uma saponina. Fonte: (Adaptado de MARQUI, 2008).  
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2.2.4 Alcaloides 

Os alcaloides (figura 6) estão presentes apenas em aproximadamente 20% das espécies 

vegetais e assim, como a maioria dos compostos secundários, possuem distribuição variada 

nas estruturas do vegetal. Apresentam estrutura molecular bastante diversificada, formando 

compostos orgânicos heterocíclicos, com um ou mais nitrogênios em sua estrutura química, o 

que lhes confere um caráter básico. Sua síntese é estabelecida a partir dos aminoácidos 

triptofano, lisina, fenilalanina e tirosina (DEWICK, 2002). O uso dos alcaloides tem 

despertado grande interesse por causa das suas ações farmacológicas. Esses compostos 

possuem propriedades alucinógenas e anestésicas (cocaína), além de atuarem com ações 

antitumoral (vincristina e vinblastina), antimalárica (quinina), antibacteriana, entre outras 

(CHEN et al., 2012). 

 

Figura 6: Exemplo do alcaloide vinblastina. Fonte (Adaptado de KUBOYAMA, 2004).  

 

 

 

 

2.3 A família Melastomataceae 

A família Melastomataceae apresenta cerca de 5000 espécies, distribuídas em 200 

gêneros. No Brasil esta família é representada por 70 gêneros e mais de 1000 espécies 

distribuídas desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, estando presente em quase todas as 

formações vegetacionais com número variável de espécies (SOUZA e LORENZI, 2005). O 

gênero Miconia Ruiz & Pav. é o mais representativos dessa família, com aproximadamente 

1000 espécies, distribuídas ao longo da América tropical. No Brasil estão representadas cerca 

de 250 espécies (MARTINS et al., 1996).  Este gênero pode ser reconhecido pelas folhas 

destituídas de formicários, inflorescências geralmente terminais e não envoltas por brácteas   
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foliosas, hipanto sem constrição no ápice, cálice com lacínias externas reduzidas, pétalas com 

ápice arredondado ou emarginado e frutos bacáceos (GOLDENBERG, 2004). 

O uso popular das plantas deste gênero é feito principalmente na forma de infuso e 

obtenção de extratos alcoólicos das folhas e flores para tratamento de doenças inflamatórias, 

infecciosas e analgésicas (CRUZ; KAPLAN, 2004; RODRIGUES et al., 2008). Apesar do seu 

uso popular, o gênero Miconia ainda é pouco conhecido em relação ao seu potencial 

fitoquímico (RODRIGUES, 2007). Algumas substâncias como os flavonoides, ácidos graxos, 

triterpenoides e quinonas parecem ser comuns a algumas espécies da família Melastomataceae 

(CELOTTO, et al., 2003; RODRIGUES, 2007). De acordo com SERPELONI et al., (2008), 

as espécies do gênero Miconia apresentaram atividade protetora ao DNA contra alterações 

induzida por ciclofosfamida, este efeito protetor também foi associado à presença de 

compostos fenólicos tais como flavonoides e terpenos, que tem elevado potencial antioxidante 

e anti-carcinogênico (LIU, 2004). Em outro estudo in vitro, foi mostrado que tanto o extrato 

etanólico, quanto a mistura de ácidos ursólico e oleanólico de Miconia fallax, inibiram o 

crescimento tumoral de adenocarcinoma uterina (CUNHA et al., 2008). 

As espécies pertencentes a este gênero apresentam diversas atividades biológicas.  

Alguns autores comprovaram o efeito citotóxico da espécie Melastoma malabathricum em 

células leucêmicas (DÉVÉHAT et al., 2002). Os extratos das espécies M. cabucu e M. 

rubiginosa apresentaram atividade mutagênica na linhagem TA98 da Salmonella 

typhimurium, o que indica que os extratos induzem mutações (RODRIGUES, 2007). Além 

disso, vários estudos comprovam a atividade antimicrobiana deste gênero. CELOTTO et al. 

(2003) avaliaram o extrato etanólico de folhas de três representantes do gênero Miconia 

quanto à esta atividade, mostrando que os extratos etanólicos de M. albicans e M. rubiginosa 

foram os mais ativos. Outro estudo mostrou que M. chamissois inibiu o crescimento de 

Staphylococus aureus, Bacilus cereus e de Candida albicans. O extrato hexânico desta 

espécie inibiu o crescimento somente a partir de 500µg. Outro trabalho mostrou que o extrato 

metanólico e hexânico de M. lagustroides inibiram o crescimento de C. albicans e de B. 

cereus, respectivamente (BARROS et al., 2006). Além disso, foram relatados para outras 

espécies deste gênero, efeitos antiinflamatórios (VASCONCELOS et al., 2006; 

RODRIGUES, 2007), leishmanicida (PEIXOTO et al., 2011), antimutagênicos (SERPELONI 

et al., 2008), antitumoral (CUNHA et al., 2008).  
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2.3.1 Miconia cuspidata Naudin 

Miconia cuspidata Naudin (figura 7) é uma espécie pertencente à família 

Melastomataceae, encontrada em quase todas as regiões geográficas do Brasil, com exceção 

da região Sul (GOLDENBERG et al., 2013). É uma espécie nativa do Brasil, contudo não é 

endêmica, ocorre nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Cerrado e Floresta Atlântica 

(GOLDENBERG; CADDAH, 2015).  

Em Minas Gerais foi encontrada em mata seca do Parque do Sabiá em Uberlândia/MG 

(CARVALHO, 2010; REZENDE et al., 2014), apresentando flores e frutos nos meses de 

fevereiro a abril (REZENDE et al., 2014). No estado mineiro, a espécie é conhecida como 

pixirica (REZENDE, 2012), já nos estados da Paraíba e Pernambuco é reconhecida, 

respectivamente, como pau-canela e sabiazeira-da-folha-fina (CHAGAS, 2012).  

 

Figura 7: Exemplar de Miconia cuspidata. Fonte: (Imagens cedidas do acervo pessoal de 

Alisson Rodrigues1) 

 

                     
 

  

                                                 
1 Mestre em Biologia Vegetal (INBIO/UFU) 
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2.3.2 Miconia chamissois Naudin 

 Outra Melastomataceae, a Miconia chamissois Naudin tem ocorrência desde o 

México até a Argentina e Sul do Brasil (GOLDENBERG 2000; 2009). De acordo com 

REZENDE et al., (2014) a ocorrência desta espécie em Minas Gerais ocorre, 

preferencialmente, em ambiente úmido de vereda e mata de galeria. Coletada com flores de 

janeiro a outubro e com frutos de maio a novembro. Esta espécie caracteriza-se pelas folhas e 

ramos glabros, folhas elípticas a oval-elípticas, panículas grandes, e estames antessépalos com 

projeção basal ampla, contínua desde a porção ventral até a dorsal, formando uma bainha. 

 

Figura 8: (A) Exemplar de Miconia chamissois (B) Inflorescências de M. chamissois. Fonte: 

(Imagens cedidas do acervo pessoal de Alisson Rodrigues2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Miconia albicans (Sw.) Triana 

Miconia albicans (Sw.) Triana também é uma espécie que pertence a família 

Melastomataceae, para esta espécie é registrado ocorrência desde o sul do México e Antilhas 

até o Paraguai e sul do Brasil (GOLDENBERG 2000; 2009). No estado de Minas Gerais ela 

pode ser encontrada em várias formações florestais, desde campos rupestres até matas de 

borda. M. albicans é caracteriza pelas folhas discolores com tricomas aracnóideos, 

inflorescências escorpioides apresentando frutos maduros verde-jade. As flores nesta espécie 

ocorrem de julho a dezembro e os frutos de julho a março (REZENDE et al., 2014). 

 

 

  

                                                 
2 Mestre em Biologia Vegetal (INBIO/UFU) 

 

A B 
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Figura 9: (A) Exemplar de Miconia albicans (B) Inflorescências de M. albicans. Fonte: 

(Imagens cedidas do acervo pessoal de Alisson Rodrigues3) 
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2.4 Neoplasias  

A formação de neoplasias (carcinogênese) é uma massa anormal de tecido cujo 

crescimento excede e não é coordenado com os tecidos normais, persistindo de maneira 

excessiva após a cessação do estímulo que provocou a alteração. Esse processo pode iniciar-

se de forma espontânea ou ser provocada pela ação de agentes carcinogênicos, como por 

exemplo; predisposição genética, estilo de vida, alimentação, danos oxidativos ao DNA e 

fatores ambientais (hábito de fumar, a ocupação, e a exposição à radiação e a agentes 

químicos) que vão resultar na indução de alterações mutagênicas e não mutagênicas ou 

epigenéticas nas células (TSAO et al., 2004). 

No entanto, para que as células se tornem malignas não basta que elas se multipliquem 

em excesso, elas precisam ignorar as restrições da proliferação celular (mecanismos de 

apoptose) impostas pelas diferentes partes do organismo, em especial por células vizinhas 

normais, tornando o processo de morte celular insuficiente para a contenção do câncer 

(VALKO et al., 2006). É o que distingue um câncer benigno de um maligno, a capacidade 

deste de invadir outros tecidos e formar novos tumores. Os tumores podem ser classificados 

em não invasivos (benignos), que possuem crescimento lento e geralmente não são letais, e 

tumores invasivos ou câncer (malignos), que apresentam alta atipia celular, necroses, 

degenerações, hemorragias e ulcerações, devido principalmente à multiplicação descontrolada 

de células (BRASILEIRO FILHO, 2004). 

De acordo com o documento World cancer report 2014 da International Agency for 

Research on Cancer (IARC) torna-se inquestionável não tratar o câncer como um problema de 

saúde pública, especialmente entre os países em desenvolvimento, onde é esperado que, nas 

próximas décadas, o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais de 20 

milhões de casos novos estimados para 2025 (INCA, 2016). 

Já está bem esclarecido que o processo de metástase é uma das principais causas de morte 

de pacientes portadores de tumores malignos. Estudos têm revelado que o processo 

metastático está intimamente ligado a atividade de um grupo de enzimas conhecidas como 

metaloproteinases de matriz (MMPs) e que pode ser entendido basicamente como uma 

disseminação de um tumor primário para células de tecidos ou órgãos distantes (FAGAN-

SOLIS et al., 2012). Esse grupo de enzimas tem um papel fundamental na progressão do 

câncer, uma vez que, facilitam o acesso das células tumorais aos sistemas vascular e linfático 

(WANG et al., 2011).  
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2.4.1 Linhagem celular HeLa 

A linhagem celular HeLa é o modelo mais amplamente utilizado para estudar a 

biologia celular e molecular em humanos, foi originalmente obtida em 1952 a partir de um 

tumor maligno (carcinoma) de colo de útero (BRENDAN et. al., 2009). 

2.4.2 Linhagem celular 4T1 

 A linhagem celular murina 4T1, células tumorais espontaneamente metastáticas 

derivadas de tumor de glândula mamária de camundongo BALB/c são comparáveis ao câncer 

de mama humana estágio IV, são fracamente imunogênicas e expressam moléculas MHC 

classe I, mas não MHC classe II (HAFID et al., 2013). 

 

2.5 Metaloproteinases 

 As Metaloproteinases da Matriz (MMPs) constituem uma família de endopeptidases 

dependentes de zinco que compartilham componentes funcionais e estruturais específicos, tais 

como: um peptídeo sinal, domínio pro-peptídeo, o qual contém a porção NH2-terminal e 

mantém a latência enzimática, um domínio catalítico com uma ligação de zinco altamente 

conservada que é responsável pela atividade proteolítica da enzima e, para a maioria das 

MMPs, um domínio hemopexina C-terminal (PEX) ligado ao domínio catalítico (figura 10). 

Este domínio PEX confere especificidade ao substrato das MMPs, está envolvido na ativação 

destas enzimas e também é o local onde se liga os inibidores naturais das MMPs, 

denominados TIMPs (BAUVOIS, 2012).  

 

Figura 10: (A) Estrutura básica dos membros da família de MMP. (B) Estrutura das 

gelatinases A e B, mostrando as repetições de fibronectina do tipo II no domínio de ligação ao 

colágeno (CBD). Fonte (Adaptado de BAUVOIS, 2012). 
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Devido a esta especificidade ao substrato as MMPs podem ser classificadas em sete 

grupos; as colagenases, gelatinases (figura 10), estromelisinas, matrilisinas metaloproteinases 

de matriz do tipo de membrana (MMP-MT), furano ativas (TIAN-BIAO et al., 2011).  Estas 

enzimas são secretadas por vários tipos celulares, na forma de pro-enzimas chamadas de 

zimógenos e a partir da remoção do pró-domínio elas são ativadas (NAGASE et al., 2006). As 

MMPs degradam as macromoléculas da matriz, incluindo o colágeno intersticial, a 

fibronectina, a laminina, e a proteoglicana, entre outras. Em conjunto, elas são capazes de 

degradar todas as proteínas componentes da matriz extracelular e das membranas basais, 

liberando várias moléculas incorporadas a matriz, como fatores de crescimento, citocinas, 

fatores angiogênicos (KLEIN e BISCHOFF, 2011). Além disso, as MMPs processam, ativam 

ou inativam moléculas sinalizadoras que tem como alvo células do sistema imunológico 

(inflamação), células endoteliais (angiogênese). Atuam no crescimento celular, sobrevivência, 

migração, invasão e metástase de células tumorais. As MMPs também participam do processo 

de clivagem de moléculas de adesão, como da E-caderina, ICAM 1 e integrinas, favorecendo 

a migração e a capacidade de invasão das células tumorais (ROY; YANG; MOSES, 2009). 

As MMPs da classe das gelatinases são a MMP do tipos 2 (gelatinase A) e a MMP do 

tipos  9 (gelatinase B). Elas apresentam um domínio de ligação ao colágeno (CBD) dentro de 

seu domínio catalítico, esse domínio é composto por três repetições de fibronectina do tipo II 

e está envolvido na ligação destas enzimas ao substrato (BJORKLUND e KOIVUNEN, 

2005). Esta capacidade peculiar de degradar o colágeno IV que compõe a lâmina basal é 

relevante na aquisição do fenótipo invasivo das neoplasias malignas (KERKELÄ & 

SAARIALHO-KERE, 2003). Em múltiplos carcinomas foi detectada uma intensa expressão 

de MMPs, que indicam invasão tumoral e metástases (EGEBLAD & WERB, 2002). Durante 

este processo, as células tumorais produzem MMPs para degradar os tecidos vizinhos, 
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invadindo o estroma local e ultrapassando a membrana basal de um vaso sanguíneo (SOUZA, 

2002).  

 

Figura 11: Ilustração simplificada mostrando a progressão do tumor primário a partir do 

processo de metástase envolvendo a atividade de MMP-2 e MMP-9. Fonte (Adaptado de 

DASGUPTA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Segundo PAUPERT et al., (2008), as proMMP-2 e proMMP-9, zimogênios inativos, 

com pesos moleculares de 72KDa e 92KDa são ativadas após a clivagem de seu prodomínio, 

originando a forma ativa MMP-2 (65Kda) e MMP-9 (82KDa), respectivamente.  O processo 

de ativação destas enzimas pode ocorrer por vários mecanismos, a principal forma de ativação 

acontece através da formação de um complexo de moléculas contendo proMMP-2, através de 

seu domínio PEX, MT1-MMP, através de seu domínio catalítico e TIMP-2. Outra forma de 

ativação envolve a MMP-1, MMP-7 e a proteína trombina ativada. A MMP-9 pode ser 

ativada pela plasmina, tripsina, MMP-2, MMP-13 (ativada por MMP-2) e MMP-3 (ativada 

pela plasmina) (BJORKLUND e KOIVUNEN, 2005). 

FOLGUERAS et al., (2004), afirma que a regulação das MMPs, apesar de ser um 

processo muito complexo, pode ser definido em três níveis principais de controle endógeno: 

pode ocorrer através da transcrição do gene, através da ativação da pró-enzima e na inibição 

da atividade enzimática. A concentração de MMPs ativas pode ser regulada principalmente 

pela ação dos TIMPs, capazes de inibir as MMPs, formando complexos TIMP-MMP e 

impedindo que a enzima se ligue ao substrato. São conhecidos quatro membros da família 

TIMP e as MMPs podem ser inibidas por um número diferente deles (NAGASE et al., 2006). 
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3. 0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a atividade biológica dos extratos de M. albicans, M. cuspidata e M. 

chamissois in vitro. 

 

  

3.2 Objetivos específicos 

1- Realizar estudo fitoquímico dos extratos brutos e partições. 

2- Avaliar a ação dos extratos brutos sobre a atividade da MMPs 2 e 9 (gelatinases). 

3- Selecionar e produzir partições com diferentes solventes (hidroálcool, acetato de etila, 

clorofórmio e hexano) do extrato que gerar maior inibição sobre a atividade das MMPs.  

4- Avaliar a inibição da atividade das MMP-2 e MMP-9 produzida por cada partição.  

6- Avaliar a citotoxicidade in vitro das partições sobre as células 4T1 e HeLa;  

 7- Avaliar a migração das células 4T1 e HeLa pelo ensaio de migração celular.   
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Registro das exsicatas no Herbário Fiel Depositário (UFU/MG) 

Extrato Bruto 

Zimograma  

Estudo Fitoquímico 

Seleção de extratos inibidores das MMPs 2 e 9 

Coleta 

Partição dos extratos selecionados 

Hidroálcool 

Acetato de 

Zimograma 
Hexano 

Clorofórmio 

Estudo Fitoquímico Viabilidade 

Seleção das partições inibidoras das MMPs 2 e 9 

Teste de migração 

Análise 

Estatística 

4. 0 METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho amostral 
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4.2 Coleta e processamento do material 

 

 As espécies M. albicans, M. cuspidata e M. chamissois foram identificadas no Parque 

do Sabiá em Uberlândia (Minas Gerais) e suas foram folhas coletadas. As exsicatas foram 

depositadas com os números de registros: HUFU 56558, HUFU 44998 e HUFU 59592 no 

Herbário Fiel Depositário da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. 

As folhas foram lavadas, secas em estufa a 40°C e trituradas em liquidificador 

industrial. Em seguida, este material foi macerado em álcool etílico hidratado (70%) na 

proporção de 1:5, permanecendo em repouso por cinco dias. Os macerados foram filtrados, 

congelados a -80°C e em seguida, liofilizados (PURICELLI et al., 2003). 

4.3 Estudo Fitoquímico  

 

Uma solução padrão foi produzida para a análise de compostos secundários segundo 

técnica descrita por MATOS (1988). Pesou-se três mg de cada amostra, as quais foram 

diluídas em 10 mL de solução etanólica 70%.  

A presença de esteroides e triterpenoides foi avaliada a partir da reação de Lieberman-

Burchard (anidrido acético + ácido sulfúrico concentrado). Já a presença de flavonóides foi 

avaliada pela adição de ácido sulfúrico e água à solução. O indicativo de saponinas foi 

avaliado pela formação de espuma persistente por 15 minutos após a adição de 2 mL de água 

destilada à solução padrão. Os taninos foram avaliados pelo surgimento de coloração azul ou 

verde após a adição de solução alcoólica de Cloreto férrico (FeCl3) ao extrato. A formação de 

precipitados insolúveis e floculosos, após a adição do reagente de Drangendorff foi utilizado 

como indicativo da presença de alcaloides. E por fim, a adição da solução etanólica de NaOH 

1 mol/L à solução padrão, com a formação de tonalidade amarelada foi indicativo da presença 

de cumarinas. 

 

4.4 Zimograma  

 

Foi realizado Zimograma através de mini-gel de eletroforese (poliacrilamida 7%, 

gelatina 1%) sob condições redutoras (0,025M TRIS, 0,192 M glicina, e 0,1% SDS, pH 8,5). 

Em todos os testes foram aplicados 5µL de extratos de cada amostra (0,01mg/mL diluídos em 

Dimetil sulfóxido – DMSO) em um poço de gel contendo 1,5 uL de MMP-2 e MMP-9 

(Sigma-Aldrich Chemie, M9445 e M8945, respectivamente, em 1800 ng/mL em tampão SDS 

2,5 g% e sacarose 1 g%). Como controle foi utilizado a mesma concentração de MMPs. Em 
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seguida, foi realizada eletroforese em câmara fria a 4°C, a 100 V por três horas. Os géis foram 

lavados com Triton X-100 (2,0% v/v) para remoção do SDS, por uma hora, sob agitação 

constante. Após isso, foram incubados em tampão de ativação (0,05 M Tris-HCl, CaCl2 0,6 

g% m/v, pH8,0) por aproximadamente 16 horas. Posteriormente, os géis foram corados com 

Azul de Comassie (R-250 0,25%, metanol 45% e ácido acético 10%) por uma hora sob 

agitação suave. Os géis foram então, descorados (etanol 30% e ácido acético 10% em água 

destilada, v/v), durante uma hora, também sob agitação (RIBEIRO et al., 2010). Todos os 

zimogramas foram realizados em triplicata. 

As imagens digitais dos géis foram obtidas através de um digitalizador (marca Xerox 

modelo Workcentre3045) e a análise foi realizada a partir da visualização de bandas claras 

(correspondente a atividade gelatinolítica das MMPs) sob o fundo escuro. Esses resultados 

foram quantificados através do programa Image J (Image-Pro Plus, version 4.5, Windows 98). 

A partir destes dados foram selecionados os extratos que inibiram a atividade das 

metaloproteinases 2 e 9.  

 

4.5 Partição  

 

 Um grama de cada extrato bruto (EB) foi pesado e então, solubilizados em 45 mL de 

etanol 70%. Esta solução foi transferida para um funil de separação juntamente com 45 mL de 

hexano, sendo o funil agitado manualmente para mistura dos dois solventes. Aguardado o 

repouso para separação das fases, foi recolhida a porção menos densa, correspondente à 

porção hexânica. Esse processo foi repetido por mais duas vezes. O mesmo procedimento foi 

realizado com clorofórmio e acetato de etila. Ao final obteve-se as partições hexânica, 

clorofórmica, aceto etílica e hidroalcóolica. Esta última correspondeu à solução residual 

coletada no final do procedimento. As partições obtidas foram congeladas a -80°C e em 

seguida, liofilizadas. 

 

4.6 Linhagem celular 

A linhagem celular HeLa, um adenocarcinoma de cervix humano, foi gentilmente 

cedida pelo Dr. Rui Reis do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular. Esta foi cultivada 

em meio RPMI-1640 (Sigma, USA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB- 

Gibco). As células foram mantidas em estufa a 37º C contendo 5% de CO2 e com umidade 

controlada. 
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A linhagem celular murina 4T1 foi adquirida do Banco de células do Rio de Janeiro 

(BCRJ). Estas células foram cultivadas em frascos de cultura celular de 40 mL em meio 

RPMI-1640 (Sigma,USA), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB – Gibco) e 

mantidas em estufa a 37 °C e atmosfera de 5% de CO2.  

 

4.7 Teste de Citotoxicidade  

O teste de citotoxicidade foi realizado a partir da avaliação quantitativa da viabilidade 

celular utilizando o corante MTT (3(-4,5 - dimetiltiazol – 2) 2,5 - brometo difeniltetrazólio). 

As células 4T1 e as células Hela foram plaqueadas a 2 x 104 células/poço em uma placa de 96 

poços e mantidas para total confluência em estufa com ambiente umidificado à 37°C e 5% de 

CO2, por 24hs. 

O meio de cultura RPMI incompleto foi adicionado à diferentes concentrações (15; 20; 

25; 30 e 35 µg/mL) das partições que apresentaram melhor capacidade inibitória da atividade 

gelatinolítica das gelatinase A e B. O teste foi feito em triplicata. Para o controle foram 

adicionados 100 µL de meio contendo a quantidade de DMSO usada para diluir as amostras. 

O tratamento foi feito por 24hs.  

Após isso, foi retirado o meio de cultura e os poços foram lavados com 100 µL de 

tampão PBS. Em seguida, foi adicionado 100µL de MTT na concentração de 2,5 mg/mL ao 

meio de cultura. As células foram novamente incubadas em estufa com ambiente umidificado 

à 37°C e 5% de CO2 por três horas e, após esse tempo, foi retirado o meio e adicionado 100 

µL de DMSO para solubilizar o MTT, em seguida foi realizada a leitura da absorbância (em 

leitor de microplacas Power Wave XS2 Biotek®) à 470 nm.  

Os valores de absorbância obtidos foram utilizados para avaliar a porcentagem das 

células viáveis a partir dos valores encontrados no controle; e posteriormente calculada a IC50 

(concentração necessária para reduzir a viabilidade celular de 50% das células tratadas) 

utilizando o programa GraphPad Prism® 5.00.288. 

 

4.8 Teste de Migração Celular 

A atividade migratória das células 4T1 e das células HeLa foi avaliada pelo ensaio 

de migração celular. As células foram plaqueadas a (5x105/poço) em placas de cultura com 

24 poços até a confluência total (24h). Após isso, foram feitas duas cicatrizes com o auxílio 

de uma ponteira no fundo de cada poço. O meio de cultura completo foi substituído por 

meio enriquecido com apenas 2% de Soro Fetal Bovino-SFB (de PAULA et al., 2012). Foi 

adicionado ao meio os tratamentos usando o valor de IC50 encontrados nos testes de 
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citotoxicidade. Os poços foram fotografados nos tempos: 0, 12, 24, 48 horas. As imagens 

obtidas foram analisadas utilizando o programa Image J (Image-Pro Plus, version 4.5, 

Windows 98). O experimento foi realizado em triplicata.    

 

4.9 Análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguida pelo 

teste de Tukey  usando o software Graph Prism 5. Os valores foram expressos como médias 

+/- desvios padrão, com intervalo de confiança de 95% (valores de p<0.05 considerados 

significativos). 
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5.0 RESULTADOS 

5.1 Extratos Brutos 

5.1.1 Rendimento 

A maceração das folhas de M.cuspidata (I), M. albicans (II) e M. chamissois (III) em 

álcool etílico hidratado (70%) permitiu obter extratos líquidos, esta maceração foi feita a 

partir de 100 gramas de cada amostra de folhas trituradas. Após a liofilização obteve-se o 

rendimento de 14,889g; 4,423g e 11,194g de I, II e III respectivamente (tabela 1). 

Tabela 1: Rendimento dos extratos brutos de M. cuspidata (I), M. albicans (II) e M. 

chamissois (III), liofilizadas a partir da maceração em etanol (70%). 

Extrato Bruto Material vegetal usado (g) Massa do extrato (g) 

I 100 14,889 

II 100 4,423 

III 100 11,194 

 

5.1.2 Estudo Fitoquímico dos extratos brutos 

O estudo fitoquímico revelou a presença de quase todos os compostos secundários na 

maioria dos extratos brutos. Todos eles apresentaram coloração azul evanescente, seguida de 

verde na interfase das fases, o que indica a presença de esteroides e triterpenoides. No teste 

para detecção de flavonoides houve a formação de coloração do amarelo ao vermelho 

indicando a presença deste composto secundário. Também foi observada a formação de espuma 

indicando a presença de saponinas, assim como o surgimento de coloração azul ou verde após a 

adição de solução alcoólica de Cloreto férrico (FeCl3) aos extratos brutos, indicando a presença 

de taninos, com exceção do extrato II. Os alcaloides foram observados pela presença de 

precipitados insolúveis e floculosos, e por fim, a presença de cumarinas foi observada nos 

extratos brutos pela formação de tonalidade amarelada Apenas no extrato bruto I esta reação 

cromogênica não aconteceu indicando ausência deste composto secundário (tabela 2).  
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Tabela 2: Compostos secundários presente nos extratos brutos de plantas do gênero Miconia 

através de estudo fitoquímico. 

CLASSE DE COMPOSTOS SECUNDÁRIOS 

Plantas 

Esteroides 

  Flavonoides Saponinas Taninos Alcaloides Cumarinas Triterpenoides 

 

I + + + + + - 

II + + + - + + 

III + + + + + + 
I: Miconia cuspidata II: Miconia albicans III: Miconia chamissois (+) resultado positivo, (-) resultado negativo. 

5.1.3 Zimograma dos extratos brutos para análise de inibição da atividade de MMP-2 e 

MMP-9 

Após obtenção e análises das imagens do gel de zimograma em que foram testados os 

extratos brutos na atividade das gelatinases A e B, observou-se que o melhor resultado 

apresentado foi obtido pelos extratos da planta M. chamissois e da M. cuspidata que inibiram 

90% e 80% da MMP-2 respectivamente, e 70% da MMP-9. Para M. albicans foi observado 

um nível de inibição um pouco menor, esta espécie inibiu 68% da MMP-2 e 

aproximadamente 50% da MMP-9 (figuras 12 e 13).  
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Figura 12: Análise de zimografia demonstrando inibição da MMP-2 por extratos brutos. 

Controle: MMP-2 sem adição dos extratos. Os resultados representam as médias + /- desvio 

padrão. Os asteriscos ** e *** indicam p<0,01 e p<0,001 respectivamente. 
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Figura 13: Análise de zimografia demonstrando inibição de MMP-9 por extratos brutos. 

Controle: MMP-9 sem adição dos extratos. Os resultados representam as médias + /- desvio 

padrão. Os asteriscos ** indicam p<0,01. 
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A partir destas análises foram selecionados os extratos brutos de M. cuspidata e M. 

chamissois para realizar partições com hexano (B), clorofórmio (C), acetado de etila (D) e 

hidroálcool (A). 

5.2 Partições 

As partições realizadas com solventes de diferentes polaridades permitiram obter 

quatro partições sendo elas: partição A (hidroalcóolica), partição B (hexânica), partição C 

(clorofórmica) e partição D (aceto etílica). Após liofilização, obteve-se para M. cuspidata 

0,218g (22%); 0,575g (64%); 0,08g (8%); 0,065g (6%) para IA, IB, IC e ID, respectivamente. 

Para M. chamissois os valores obtidos foram, 0,528 (54%); 0,223 (23%); 0,175 (18%) e 0,053 

(5%) para IIIA, IIIB, IIIC e IIID, respectivamente (tabela 3).    
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Tabela 3: Rendimento (%) das partições dos extratos brutos de M. cuspidata (I), M. 

chamissois (III) particionados em etanol 70% (A), hexâno (B), clorofórmio (C) e acetato de 

etila (D). 

 

5.2.1 Estudo fitoquímico das partições 

As análises fitoquímicas de M. cuspidata revelaram a presença de esteroides/ 

triterpenos e flavonoides em todas as partições. Saponinas e alcaloides estavam presentes nas 

partições hidroalcóolica, hexânica e clorofórmica.  Taninos não foram encontrados na partição 

hexânica enquanto as cumarinas estavam ausentes apenas na partição clorofórmica. Para as 

análises de M. chamissois foram detectados esteroides/ triterpenos, flavonoides, taninos e 

alcaloides em todas as partições. Saponinas foram positivas apenas na partição clorofórmica, já 

as cumarinas foram identificadas nas partições hidroalcóolicas, clorofórmica e aceto etílica. As 

análises qualitativas, verificando a presença ou ausência de compostos secundários estão 

apresentadas na tabela 4. 

Tabela 4: Compostos secundários presente nas partições de plantas do gênero Miconia através 

de estudo fitoquímico. 

CLASSE DE COMPOSTOS SECUNDÁRIOS 

Partições 
Esteroides/ 

Flavonoides Saponinas Taninos Alcaloides Cumarinas 
Triterpenoides 

IA + + + + + + 

IB + + + - + - 

IC + + + + + + 

ID + + - + - + 

       
IIIA + + - + + + 

IIIB + + - + + - 

IIIC + + + + + + 

IIID + + - + + + 
I: Miconia cuspidata e III: Miconia chamissois, A: Partição hidroalcóolica, B: Partição Hexânica, C: Partição 

Clorofórmica, D: Partição Aceto Etílica; (+) resultado positivo, (-) resultado negativo  

Partição Material vegetal usada (g) Massa do extrato (g) Rendimento (%)

IA 100 0,218 22%

IB 100 0,575 64%

IC 100 0,08 8%

ID 100 0,065 6%

IIIA 100 0,528 54%

IIIB 100 0,223 23%

IIIC 100 0,175 18%

IIID 100 0,053 5%
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5.2.2 Ação das partições de M. cuspidata e M. chamissois na atividade da MMP-2 e da 

MMP-9 

As análises dos resultados das zimografias utilizando as partições de M. cuspidata 

permitiram observar a inibição da MMP-2 apenas pelas partições IC e ID, enquanto IA e IB 

ativaram a atividade desta enzima. Os resultados encontrados da inibição da gelatinase A 

foram os seguintes: IA (-36%); IB (-53%); IC (>90%) e ID (>60%) como observado na figura 

14. Para MMP-9 os valores de inibição foram de aproximadamente IA (10%), IB (54%), IC e 

ID (>90%), como demonstrado na figura 15.  

Figura 14: Análise de zimografia demonstrando inibição (%) da MMP-2 pelas partições de M. 

cuspidata (I). Controle: MMP-2 sem adição dos extratos. Os resultados representam as 

médias + /- desvio padrão. Os asteriscos *** indicam p<0,001. 
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Figura 15: Análise de zimografia demonstrando inibição (%) da MMP-9 pelas partições de M. 

cuspidata (I). Controle: MMP-9 sem adição dos extratos. Os resultados representam as 

médias + /- desvio padrão. Os asteriscos *** indicam p<0,001. 
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Para as partições IIIA, IIIB e IIIC foram encontrados valores de inibição da MMP-2 

menores que 70%. A partição IIID mostrou-se eficiente, pois apresentou valor de inibição 

maior que 90%. Para a inibição da MMP-9, os valores encontrados foram menores que 60%, 

para as partições IIIA, IIIB e IIIC e inibição maior que 90% para a partição IIID (figuras 16 e 

17). A partir desses resultados as partições C e D de M. cuspidata e a partição D de M. 

chamissois foram selecionadas para os experimentos in vitro, uma vez que se mostraram 

eficientes na inibição tanto da MMP-2 quanto da MMP-9. As partições IA e IB, embora tenham 

demostrado aumentar a atividade das MMPs, foram também selecionadas a fim de analisar a 

atuação destes compostos nos testes in vitro. 
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Figura 16: Análise de zimografia demonstrando inibição (%) da MMP-2 pelas partições de M. 

chamissois (III). Controle: MMP-2 sem adição dos extratos. Os resultados representam as 

médias + /- desvio padrão. Os asteriscos * e ** indicam p<0,05 e p<0,01 respectivamente. 
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Figura 17: Análise de zimografia demonstrando inibição (%) da MMP-9 pelas partições de M. 

chamissois (III). Controle: MMP-9 sem adição dos extratos. Os resultados representam as 

médias + /- desvio padrão. Os asteriscos *, ** e *** indicam p<0,05 e p<0,01 p<0,001 

respectivamente. 
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5.3 HeLa 

a) Citotoxicidade  

Os resultados do teste de citotoxicidade permitiram avaliar a viabilidade das células 

HeLa quando colocadas na presença dos extratos particionados, selecionados a partir da 

avaliação dos resultados dos zimogramas. Foram utilizadas as seguintes concentrações: 15; 

20; 25; 30 e 35 μg/mL para todos os extratos (IA, IB, IC, ID e IIID). A partição B e a partição 

D de M. cuspidata foram citotóxicas em todas as concentrações testadas, sendo que todas as 

concentrações quando analisadas em relação ao controle foram estatisticamente significativas 

(figura 18). Para esta linhagem celular o valor de IC50 obtido foi 7,38 μg/mL para a partição 

IB e 37,76 μg/mL para a partição ID (tabela 5). Já as demais partições não demostraram perfil 

citotóxico, sendo que para a partição hidroalcóolica (IA) observamos proliferação celular, 

principalmente na concentração de 35 μg/mL.  
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Figura 18: Ensaio de citotoxicidade de células HeLa submetidas a tratamento com as partições 

hidroalcóolica (A), hexânica (B), clorofórmica (C) e aceto  etílica (D) de M. cuspidata  e 

partição aceto  etílica (D) de M. chamissois nas concentrações 15, 20, 25, 30 e 35 µg/mL. Os 

resultados representam as médias + /- desvios padrão. *** diferença estatisticamente 

significativa, p < 0,001 (24horas). 
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Tabela 5: Efeito citotóxico (IC50) das partições IB e IC em cultura de células HeLa.  * Valor 

que inibe 50% do crescimento celular. 

 

Partição IC50*  μg/mL 

IB 7,38 

ID 37,76 

 

Como as partições IA, IC e IIID não foram citotóxicas nas concentrações testadas, 

foram realizados novos experimentos com concentrações maiores (50; 75; 100; 150 e 200 

μg/mL). Os resultados obtidos mostraram que mesmo em doses maiores, as partições IA, IC e 

IIID não são citotóxicas (figura 19).  
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Figura 19: Ensaio de citotoxicidade de células HeLa submetidas a tratamento com as partições 

hidroalcóolica (A), clorofórmica (C) de M. cuspidata e partição aceto  etílica (D) de M. 

chamissois nas concentrações 50, 75, 100, 150 e 200 µg/mL. Os resultados representam as 

médias + /- desvios padrão (24horas). 
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Após estas análises, foram selecionados os valores de IC50 das partições IB (7,38 

μg/mL) e ID (37,76 μg/mL) para realizar os testes de migração. 

b) Migração Celular 

A migração celular foi avaliada através da análise do fechamento das feridas na 

monocamada de células HeLa quando colocadas com os tratamentos das partições IB e ID nos 

tempos de 0, 12, 24 e 48 horas. Em 12 horas de tratamento, nenhuma das partições foram 

capazes de inibir a mobilidade celular. Em 24 horas de tratamento, observou-se que a partição 

IB causou menos de 20% de fechamento da ferida em relação ao controle, que já havia 

fechado aproximadamente 40%. Já em 48 horas, pode ser observado que tanto a partição IB 

quanto a partição ID inibiram a migração das células HeLa (p<0,001). Quando comparadas 

entre elas, a partição IB causou menos de 20% de fechamento em comparação à partição ID 

que causou 39% (p<0,001) (figura 20 e 21).   
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Figura 20: Ensaio de migração de células HeLa submetidas ao tratamento com as partições IB 

(7,38 μg/mL) e ID (37,76 μg/mL). Cultura controle: 2% de FBS. Os resultados são 

apresentados como fechamento (%) em 12, 24 e 48 h em relação ao controle. Diferença 

estatisticamente significativa: Os asteriscos ** e *** indicam p<0,01 e 0,001 respectivamente. 
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Figura 21: Fotomicrografias do ensaio de migração de células HeLa depois do tratamento 

com a partição IB (7,38 μg/mL) e ID (37,76 μg/mL) por 12, 24 e 48 horas. 
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5.4 Linhagem murina 4T1 

a) Teste de citotoxicidade  

Assim como na linhagem celular HeLa, em células 4T1 também foram utilizadas as 

mesmas concentrações: 15; 20; 25; 30 e 35 μg/mL das partições IA, IB, IC, ID e IIID. A 

partição IB e a partição ID também foram as que demonstraram efeito citotóxico frente a esta 

linhagem celular. Para os tratamentos usando a partição IB observou-se que todas as 

concentrações foram eficazes (figura 22). A partição ID foi mais citotóxicas a partir da 

concentração de 25 μg/mL. A linhagem celular 4T1 teve maior resistência aos compostos, 

sendo que os valores de IC50 foram 41,39 μg/mL para IB e 40,2 μg/mL para ID (tabela 6). As 

demais partições, assim como para HeLa não foram citotóxicas a esta linhagem celular. A 

partição IIID apresentou perfil proliferativo em todas as concentrações testadas (figura 22). 

Tabela 6: Efeito citotóxico (IC50) das partições IB e IC em cultura de células HeLa.  * Valor 

que inibe 50% do crescimento celular. 

Partição IC50*  μg/mL 

IB 41,39 

ID 40,2 
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Figura 22: Ensaio de citotoxicidade em células 4T1 submetidas a tratamento com as partições 

hidroalcóolica (A), hexânica (B), clorofórmica (C) e aceto etílica (D) de M. cuspidata e 

partição aceto etílica (D) de M. chamissois nas concentrações 15, 20, 25, 30 e 35 µg/mL. Os 

resultados representam as médias + /-desvios padrão.  Diferença estatisticamente 

significativa: Os asteriscos ** e *** indicam p<0,01 e p<0,001 respectivamente (24horas). 
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Como as partições IA, IC e ID não foram citotóxicas nas concentrações testadas, 

foram realizados novos experimentos com concentrações maiores (50; 75; 100; 150 e 200 

μg/mL). Os resultados obtidos mostraram que mesmo em doses maiores, as partições IA, IC e 

ID não foram citotóxicas. A partição IC nas concentrações de 150 e 200 μg/mL teve efeito 

proliferativo (figura 23). 
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Figura 23: Ensaio de citotoxicidade em células 4T1 submetidas a tratamento com as partições 

hidroalcóolica (A), clorofórmica (C) de M. cuspidata e partição aceto etílica (D) de M. 

chamissois nas concentrações 50, 75, 100, 150 e 200 µg/mL. Os resultados representam as 

médias + /- desvios padrão. Diferença estatisticamente significativa: Os asteriscos ** e *** 

indicam p<0,01 e p<0,001 respectivamente (24horas). 
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b) Análise de Migração Celular de células 4T1 

O teste de migração foi avaliado a partir do fechamento da ferida em monocamada, 

tanto do controle quanto da cultura em que os tratamentos com as partições IB e ID foram 

aplicados, nos tempos de 0, 12, 24 e 48 horas. No tempo de 12 horas, observamos que o 

tratamento da partição ID apresentou inibição da mobilidade celular, quando comparado ao 

controle (p<0.01). Em 24 e 48 horas, as duas partições foram ainda mais eficazes (p<0,001) 

(figura 24 e 25).  
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 Figura 24: Ensaio de migração de células 4T1 submetidas ao tratamento com as partições IB 

(41,39 μg/mL) e ID (40,2  μg/mL). Controle: 2% de FBS. Os resultados são apresentados 

como fechamento (%) em 12, 24 e 48 h em relação ao controle. Diferença estatisticamente 

significativa: Os asteriscos * e *** indicam p<0,05 e p<0,001 respectivamente. 

12h 24h 48h
0

25

50

75

100

Controle 2%

Partção IB

Partição ID

***
***

*** ***
*

4T1

Tempo (h)

%
 F

ec
h

am
en

to

 

Figura 25: Fotomicrografias do ensaio de migração de células 4T1 depois do tratamento com 

a partição IB (41,39 μg/mL) e ID (40,2  μg/mL) por 12, 24 e 48 horas. 
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6.0 DISCUSSÃO 

No presente trabalho, foram utilizados extratos hidroalcoólicos (EB) de folhas das 

espécies M. cuspidata (I), M. albicans (II) e M. chamissois (III). Após as análises 

fitoquímicas, os extratos foram analisados e selecionados quanto à sua capacidade de inibir a 

atividade das MMP-2 e 9. Assim, os EB selecionados foram particionados com solventes de 

diferentes polaridades e analisados fitoquimicamente e por zimografia.  As partições que 

demostraram melhor atividade inibitória sobre as gelatinases foram selecionadas para os testes 

in vitro. Embora as partições IA e IB tenham ativado a atividade das MMPs 2 e 9, ambas 

foram usadas para avaliar o perfil destas partições nos ensaios in vitro.   Para estes testes, 

citotoxicidade e migração celular, foram utilizadas uma linhagem de origem humana, HeLa, e 

outra de origem murina, 4T1.  

A análise fitoquímica para determinar a presença ou ausência das principais classes de 

metabólicos secundários, esteroides/triterpenos, flavonoides, alcaloides, cumarinas, saponinas 

e taninos foi realizada de acordo com reações de precipitação ou cromogênicas. Nestes a 

formação de precipitados ou o aparecimento de cores podem ser causados por diferentes tipos 

de metabólitos (MATOS, 1998). Dessa forma, a falta de precipitados ou cores indicou a 

ausência ou baixa concentração do metabólito de interesse, enquanto que os resultados 

positivos foram avaliados como possível presença dos metabólitos (COSTA, 2001; SIMÕES 

et al., 2007). Os resultados das análises fitoquímicas dos EB de (I), (II) e (III) indicaram a 

presença da maioria dos compostos secundários analisados, apenas as cumarinas não foram 

identificadas no EB I e os taninos no EB II.  Esses achados comprovam que o solvente 

hidroalcoólico (etanol/água, 7/3) é eficiente em extrair uma grande variedade de metabólitos 

secundários com características diferentes (PEIXOTO SOBRINHO et al., 2010). Estudos com 

os extratos aquosos de sete espécies do gênero Miconia, incluindo a espécie M. albicans, 

demonstraram a presença de taninos, flavonoides e alcaloides (SANTOS, 2012). O estudo 

fitoquímico dos extratos etanólicos de outra espécie deste gênero, M. ferruginata, também 

confirmou a presença de vários compostos como de taninos, flavonoides, terpenoides e 

saponinas em suas folhas (BARROSO, 2015). Além disso, Serna e Matinez (2015) relataram 

que a maior parte dos constituintes químicos encontrados nas plantas desta família pertence a 

compostos polifenólicos. 

Um considerável número de estudos têm se voltado para pesquisas que procuram 

identificar possíveis agentes que atuem na inibição das MMPs. A inibição da atividade destas 



40 

 

enzimas é uma estratégia promissora para a prevenção da invasão celular, pois a degradação 

da matriz extracelular, especialmente da lâmina basal, é um dos principais eventos para 

desencadear o processo de metástase, que é mediado pelas metaloproteinases de matriz, 

especialmente, pelas MMP-2 e MMP-9 (ABU, 2015; BJORKLUND e KOIVUNEN, 2005).  

Assim esta inibição pode culminar em uma nova estratégia terapêutica para muitos tipos de 

câncer (SANTOS et al., 2015;  LIAO et al., 2015; MA et al., 2014; ROOMI et al., 2010).  

Neste trabalho mostramos que os extratos brutos da Miconia cuspidata e Miconia 

chamissois podem ser alvo para estudos mais detalhados, pois os EB destas duas espécies 

provocaram uma inibição maior que 80% da atividade gelatinolítica da MMP 2 e  70% da 

MMP-9, apenas o EB II foi menos eficaz na inibição da MMP-9 (50%). É relatado que os 

taninos tem capacidade de ligar-se a proteínas e a outras macromoléculas, inibindo algumas 

enzimas (SINGH et al., 2001) e que eles podem formar complexos com íons metálicos 

(MELLO e SANTOS, 2001).  Dessa forma, como no EB II não foram encontrados taninos, é 

sugerido que este composto secundário presente no EB I e EB III, podendo ser um dos 

possíveis compostos a inibir a atividade da MMP-2.  

Além disso, podem existir diferenças nos tipos de compostos secundários presentes 

nesses extratos, isso explica a ineficiência do extrato bruto II na inibição da MMP-9. Na 

análise realizada em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), os 

resultados obtidos através da análise de espectrometria de massas indicaram a presença de 

ácido α linoleico nos estratos brutos I e III apenas, o que pode justificar a melhor inibição da 

atividade das MMPs por estes dois extratos (Anexo I).  

Ao avaliar os compostos isolados de extratos de quatro espécies do gênero Miconia, 

Serpeloni (2008) encontrou perfil fitoquímico semelhante entre elas, mas apenas os extratos 

de M. rubiginosa e M. stenostachya apresentaram efeitos protetores ao DNA. Concluiram 

então, que as diferenças quantitativas entre os compostos justificaria o comportamento 

diferente entre estas espécies, o que também pode explicar a baixa inibição do extrato II na 

atividade gelatinolítica da MMP-9.   

Trabalho de nosso grupo mostrou que os extratos aquosos de Aloe vera, Annona 

muricata e chá preto foram capazes de inibir a atividade das MMP-2 e MMP-9 (RIBEIRO et 

al. 2010) e  estes achados foram correlacionados também aos compostos presentes nestas 

plantas, principalmente no chá preto, que apresentam em sua composição polifenois como as 

catequinas, principalmente a epigalocatequina-3-galato (EGCG) com conhecido potencial de 

inibir a atividade gelatinolítica das MMPs (CHENG et al., 2003). 
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De acordo com o trabalho realizado por RODRIGUES (2007), estudos que avaliam os 

compostos fitoquímicos presentes nos representantes da família Melastomataceae são 

escassos na literatura, e precisam ser mais estudados. Em algumas espécies desta família é 

possível observar que, das várias classes de metabólitos secundários encontrados nos extratos 

brutos, os flavonoides e os taninos são os mais comuns (SANTOS, 2012), fato que pôde ser 

comprovado em nosso trabalho, visto que foram encontrados flavonoides, 

esteroides/triterpenoides em todas as partições, com exceção dos taninos, ausentes apenas na 

partição IB. Outro estudo que comprova estes resultados analisou por CLAE- DAD as 

partições aceto etílicas das folhas de M. ferruginata, em que a principal classe presente foi a 

dos flavonoides, em especial as subclasses das flavonas e flavonóis (BARROSO, 2015).  

Trabalhos caracterizando o perfil fitoquímico de extratos brutos e de partições das espécies 

estudadas neste trabalho não foram realizados até o presente momento. Entretanto, os nossos 

resultados estão de acordo com outros resultados encontrados para algumas espécies como 

Miconia rubiginosa, Miconia alypifolia e Miconia cabubu, onde tem-se observado a presença 

de grupos fenólicos, principalmente da classe dos flavonoides (RODRIGUES et al, 2011; 

MANCINI et al; 2008; RODRIGUES et al., 2007). 

Os polifenois presentes no chá verde apresentam uma variedade de atividades 

biológicas, uma delas atuando como quimiopreventivo em várias neoplasias, exercendo 

efeitos antitumorais (SHANKAR, 2007). Também foi demonstrada a capacidade da 

epigalocatequina-3-galato em inibir metástases de células neoplásicas no pulmão através da 

inibição da atividade de MMP-9 (YANG, 2005). CAMARGO (2011) relatou que os 

flavonoides quercetina, narigina e morina, quando usados no tratamento de camundongos 

inoculados com carcinossarcoma de Walker 256, promoveram efeito antitumoral evidente e 

que tal efeito foi correlacionado com a diminuição dos níveis de MMP-2. CARDOSO; 

VIANA E GOUVEIA, (2011) mostraram que o tratamento com outro flavonoide, as 

antocianinas cianidina-3-glicosídeo e peonidina-3-glicosídeo, em linhagem de células 

endoteliais humanas da veia umbilical reduziu a produção e atividade das metaloproteinases 

de matriz. Os resultados encontrados nos testes fitoquímicos neste trabalho permitiu a análise 

qualitativa das amostras. Dessa forma, a detecção de flavonoides nas partições de M. 

cuspidata e M. chamissois sugere o grande potencial que as mesmas podem apresentar, uma 

vez que muitos tipos de flavonoides podem inibir a proliferação de linhagens de células 

tumorais humanas (MACHADO et al., 2008). 

Os resultados do presente trabalho demonstraram uma eficiente inibição na atividade 

das MMP-2 e MMP-9 pelas partições IC (clorofórmica) e ID (aceto etílica) e aumento da 
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atividade destas duas enzimas na presença das partições IA e IB. Para M. chamissois (III) 

apenas a partição IIID mostrou efeito inibitório eficiente. Resultados semelhantes a esses 

foram encontrados para  Bauhinia ungulata L, em que a partição (A) e a (D) do caule desta 

espécie causou inibição das MMPs-2 e 9. No estudo fitoquímico foi verificado a presença de 

esteroides/triterpenoides, taninos e cumarinas, como a presença significativa de alcaloides e 

flavonoides (SANTOS et. al., 2015), assim como os encontrados em nossos estudos.  

 Para os testes de citotoxicidade foram utilizadas as partições que melhor inibiram a 

atividade das gelatinases e as partições que ativaram a atividade das MMPs 2 e 9 (IA e IB), a 

fim de avaliar o comportamento das mesmas nos ensaios in vitro.  A partir dos dados obtidos, 

observou-se que as partições IB e ID foram citotóxicas em todas as concentrações, com o 

IC50 de 7,38 μg/mL e 37,76 μg/mL, respectivamente. Estes resultados se assemelham ao 

trabalho de CUNHA et al., (2008), que avaliando o crescimento de células  HeLa através de 

frações combinadas (hexano: acetado de etila/3:1 e hexano: acetato de etila/1:1)  da espécie 

Miconia fallax, verificaram que a atividade antitumoral foi mais pronunciada quando estas 

eram adicionadas ao meio na concentração de 45μg/mL. Nestas frações foram identificados 

dois triterpenoides, o ácido ursólico e o ácido oleanólico, e foi sugerido que eles teriam os 

compostos ativos responsáveis pela redução na viabilidade destas células, já que a atividade 

atitumoral dos triterpenoides está bem estabelecida na literatura (VECHIA, 2009; 

GONZALEZ-COLOMA, 2011).  

Outro trabalho que confirma estes achados demonstrou a ação citotóxica de 

triterpenoides extraídos de Vernicia fordii em HepG2, SK-OV-3 , e SNU-1 (PEI et al., 2013). 

Assim, pode ser sugerido que a citotoxicidade das partições IB e ID, pode estar relacionada 

com a presença destes compostos, uma vez que foi identificada à presença de triterpenoides 

nestas partições.  

As partições IB e ID foram citotóxicas na linhagem celular 4T1, assim como em 

células HeLa, porém, de forma dose dependente. Ainda pôde ser observado que as células 

4T1 foram mais resistentes a estes compostos, uma vez que os valores de IC50 foram mais 

altos, 41,39 μg/mL e 40,2 μg/mL, para IB e ID, respectivamente. BARROSO (2015) avaliou o 

potencial antitumoral de Miconia ferruginata frente às células de fibroblasto L929 e frente à 

linhagem MDA- MB-231. Verificou que apenas o extrato etanólico das folhas/flores na 

concentração de 500 μg/mL apresentou redução da viabilidade celular de L929. Mas, sem 

alcançar o valor de IC50. Outro trabalho avaliou o potencial citotóxico de uma fração extraída 

da planta Caesalpinia spinosa enriquecida principalmente de taninos hidrolisáveis 

(galotaninos) sobre as células 4T1, comprovando os efeitos citotóxicos pelo processo de 
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apoptose, induzido pela via mitocondrial (URUEÑA, 2013). O valor de IC50 foi de 31,4 

μg/mL, semelhante aos resultados encontrados no presente trabalho, reforçando mais uma vez 

o potencial biológico dos nossos extratos.  

Como as partições IA, IC e IIID não apresentaram efeitos citotóxicos nas 

concentrações testadas para as duas linhagens, optamos por não aumentar o tempo de 

exposição, mas sim de aumentar as concentrações. Ainda assim, os resultados encontrados 

demonstraram que estas partições não têm características citotóxicas para estes tipos 

celulares. SERPELONI (2011) avaliou a atividade citotóxica de quatro espécies de Miconia 

em células de fibroblasto pulmonares de hamster e verificou que elas só foram citotóxicas em 

concentrações maiores (30-60 μg/mL). Desse modo, embora as partições IA, IC e IIID em 

concentrações ainda maiores que estas não demostraram atividades citotóxicas, pode-se 

sugerir que  estas partições não tem nenhum composto secundário capaz de causar efeitos 

citotóxicos a estes tipos celulares. 

Os componentes bioativos de plantas tem sido uma fonte promissora na busca de 

compostos com atividades antineoplásicas, sendo que mais de 1000 espécies de plantas já 

apresentaram alguma propriedade antitumoral (FERRAZ et al., 2005), como   a redução da 

proliferação celular ou indução de apoptose em cultura de células neoplásicas (MEHTA et al., 

2010). Os resultados citotóxicos das partições IB e ID sobre as linhagem celulares HeLa e 

4T1, permitem inferir que alguma via de morte celular foi ativada pela presença de um ou 

mais compostos presente nesta partições. 

Quanto a migração das células da linhagem HeLa frente aos diferentes tratamentos, 

observamos que apenas o tratamento IB foi capaz de impedir o fechamento em 24h. Em 48h, 

tanto o tratamento IB, quanto o ID impediram o fechamento da ferida.  Esses resultados foram 

ainda melhores para as células 4T1, pois a partir de 12h, já estava evidente o efeito do 

tratamento ID sobre a mobilidade celular, evitando o fechamento da cicatriz. A partir das 24h 

os dois tratamentos impediram efetivamente a migração celular. Com estes resultados pode 

ser observado que as células 4T1 foram mais susceptíveis aos tratamentos, além disso, as duas 

linhagens celulares responderam de maneira diferente. Para as células HeLa o melhor 

tratamento foi a partição IB, enquanto que, para as células 4T1 foi o tratamento com a 

partição ID.  ABU (2015) investigando os efeitos da flavocaína B (FKB), uma chalcona 

precursora de flavonoides extraída da planta Kava-kava, relatou que este composto conseguiu 

inibir a viabilidade em células 4T1 in vitro, em 72h de tratamento (IC50: 13,5 μg/mL), 

também impediu a migração após 24 horas de tratamento. Comparando estes achados aos 

resultados do presente trabalho, é percebido que no teste de citotoxicidade das células HeLa, a 
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partição IB  mostrou-se mais efetiva na atividade citotóxica, uma vez que o IC50 foi de 7,38 

μg/mL, em apenas 24h. Para os ensaios de migração os resultados também foram mais 

eficientes, em 24 horas de tratamento com as partições IB e ID, o fechamento da ferida era 

menor que 25%, enquanto que, usando FKB em células 4T1, o fechamento foi de 33%. 

Também deve ser levado em consideração, que no trabalho de ABU (2015) foi utilizado o 

composto purificado, enquanto que no presente estudo foram utilizadas partições não 

purificadas, provavelmente com diversos compostos, como tratamento. A ação eficiente dos 

tratamentos usados neste experimento pode estar relacionada à presença de flavonoides, que 

foram identificados nas partições IB e ID através do estudo fitoquímico.  

A invasão de células neoplásicas para outros tecidos envolve múltiplos processos, tais 

como, alteração da adesão celular, aumento da motilidade e invasão da matriz extracelular 

após sua degradação (MANOJ, et al., 2012). Dessa forma, vários trabalhos almejam analisar a 

migração de células neoplásicas tratadas com compostos naturais, a fim de correlacionar com 

a atividade de metaloproteinases, principalmente MMP-2 e MMP-9. Os extratos metanólicos 

de Leucobryum bowringii impediram a migração das células MCF7, uma linhagem de câncer 

de mama, em 24h de tratamento. Além disso, inibiu a atividade de MMP-9 em todas as 

concentrações testadas e MMP-2 na concentração de 50 μg/mL (MANOJ, et al., 2012). 

Também os extratos de Prunella vulgaris (PV) foram capazes de afetar a migração de células 

de um hepatocarcinoma humano (HepG2)  a partir da concentração de 1mg/mL. Além disso, 

foi analisada a atividade das MMP- 2 e 9 e verificado que a PV inibiu a atividade de 

metaloproteinases 2, enquanto suprimiu a expressão de MMP-9. Os autores concluíram que a 

atividade destas enzimas estava diretamente relacionada com a capacidade do extrato impedir 

a migração destas células in vitro (KIM et al, 2012). Esses trabalhos reforçam nossos 

resultados, pois foi demonstrado que os extratos particionados foram capazes de inibir a 

atividade da gelatinase B com maior eficiência em relação à gelatinase A, assim como os 

resultados encontrados pelos autores citados acima. Os tratamentos IB e ID também foram 

capazes de impedir a migração celular. Dessa forma, este trabalho demonstrou o potencial das 

partições hexânica e aceto etílica de M. cuspidata na inibição de gelatinases e na inibição da 

migração celular, sendo assim, promissores para próximos estudos.  



45 

 

7.0 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados encontrados foi possível concluir que: 

- O extrato bruto e as partições IC e ID de Miconia cuspidata foram capazes de inibir a 

atividade das MMPs 2 e 9. 

- O extrato bruto de Miconia albicans inibiu a MMP-2, mas não foi eficiente na 

inibição da MMP-9. 

- O extrato bruto de Miconia chamissois também causou inibição na atividade das 

MMPs 2 e 9, porém apenas a partição IIID foi capaz de inibir estas enzimas. 

- No estudo fitoquímico do extrato bruto de M. albicans não foi identificado a 

presença de taninos, sugerindo que este pode ser um dos compostos relacionado com a não  

inibição das gelatinase A, pois foi encontrado no EB I e III. 

- As partições IB e ID foram citotóxicas e impediram a migração das células HeLa e 

das células 4T1. 

- M. cuspidata e M. chamissois são plantas com possível ação antitumoral. 

7.1 Perspectivas futuras  

Estudos mais detalhados com as espécies do gênero Miconia, devem ser realizados a 

fim de identificar quais os compostos e quais os mecanismos estão envolvidos com a 

migração e morte celular, tais como; fracionamento e caracterização dos extratos e outros 

testes in vitro.  
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9. 0 ANEXOS 

9.1 Caracterização do Extrato Bruto 

 

Caracterização Extrato Bruto  I 

Molécula Dados encontados na literatura 

  Aumento dos níveis alimentares de α-

linolênico ácido inibe crescimento e 

metástase de tumor mamário (VARA-

MESSLER et. al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à sua citotoxicidade seletiva 

contra células neoplásicas em 

comparação com as células normais, o 

ácido betulínico é um agente promissor 

com ação antitumoral (FULDA, 2008; 

MISHRA et. al., 2016). 

 

 

 

 

Os resultados deste trabalho indicaram 

que a interrupção do potencial de 

membrana mitocondrial pode contribuir 

para a apoptose de células em LoVo. 

Nossos achados sugerem que 

hederagenina pode ser um candidato 

terapêutico promissor para o câncer de 

cólon humano (BAO-XIN et. al., 2014) 

Macranthoside B (MB) uma 

hederagenina, demonstrou potente 

atividade antitumoral tanto in vitro e in 

vivo e induz a apoptose em células 

HepG2, o que sugere que MB pode ser 

uma nova droga antitumoral promissora 

(WANG et. al.,2009) 

 

 

AA-PME, um derivado de ácido asiático, 

tem atividade antitumoral em células 

neoplásicas gástricas humanas, AA-PME 

suprimiu a migração e a invasão de 

células gástricas neoplásicas por 

regulação negativa da expressão de 

MMP-2 e MMP-9 (JING et. al., 2015; 

JING et. al.; 2016). 

 

α-Linolenic acid 

 

Betulinic Acid 

Hederagenin 

Asiatic Acid 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582578
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Caracterização Extrato Bruto  II 

Molécula Dados encontrados na literatura 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleic acid 

(2R,3R,4R,5S)-4,5-Dihydroxy-2-

(hydroxymethyl)-3-piperidinyl α-D-

glucopyranoside 

(2S,3S,4S,4a'R,5S,6R,6'S,7'R,8'S,8a

'R)-6-(Hydroxymethyl)-6'-

methoxydecahydrospiro[pyran-2,2'-

pyrano[3,2-d][1,3]dioxine]-3,4,5,7',8'-

pentol 
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 Os resultados deste trabalho indicaram 

que a interrupção do potencial de 

membrana mitocondrial pode contribuir 

para a apoptose de células em LoVo. 

Nossos achados sugerem que 

hederagenina pode ser um candidato 

terapêutico promissor para o câncer de 

cólon humano (BAO-XIN et. al., 2014) 

Macranthoside B (MB) uma 

hederagenina, demonstrou potente 

atividade antitumoral tanto in vitro e in 

vivo e induz a apoptose em células 

HepG2, o que sugere que MB pode ser 

uma nova droga antitumoral promissora 

(WANG et. al.,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à sua citotoxicidade seletiva 

contra células neoplásicas em 

comparação com as células normais, o 

ácido betulínico é um agente promissor 

com ação antitumoral (FULDA, 2008; 

MISHRA et. al., 2016). 

 

 

 

Caracterização Extrato Bruto  III 

Molécula Dados encontados na literatura 

  Aumento dos níveis alimentares de α-

linolênico ácido inibe crescimento e 

metástase de tumor mamário (VARA-

MESSLER et. al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à sua citotoxicidade seletiva 

contra células neoplásicas em 

comparação com as células normais, o 

ácido betulínico é um agente promissor 

com ação antitumoral (FULDA, 2008; 

MISHRA et. al., 2016). 

 

 

Hederagenin 

Betulinic Acid 

α-Linolenic acid 

 

Betulinic Acid 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582578
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9.2 Caracterização Partição Planta I 

Caracterização Partição  IA 

Molécula Dados encontrados na literatura 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,7-Dimethoxy-2-(4-

methoxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-

chromen-4-one 

2-(Dicarboxymethyl)glucopyranose 

(3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-

(hydroxymethyl)-5-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-

3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-

methyltetrahydro-2H-pyran-2-

yl]oxy}tetrahydro-2H-pyran-2-one 

Ethyl glucopyranoside 
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Caracterização Partição IB 

Molécula Dados encontrados na literatura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido eleosteárico pode impedir a 

proliferação de células do câncer de 

mama induzindo a apoptose através de 

um mecanismo que pode ser dependente 

de oxidação (GROSSMANN et al., 

2009). 

Neste trabalho o ácido eleosteárico exibiu 

um efeito potencial de citotoxicidade e 

indução de apoptose em células de câncer 

de mama humano, com pouco efeito 

sobre as células normais em 

determinadas concentrações. O 

mecanismo para estes efeitos pode ser 

associada com a inibição da síntese de 

DNA, indução de apoptose, e a 

interrupção do ciclo celular das células 

neoplásicas através de sobre-regulação de 

PPARy, p21, Bax, p53, e caspase-3 

(ZHANG et al., 2011). 

 

6-O-Heptopyranosyl-D-

glucopyranose 

Decyl caproate 

Eleostearic acid 
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 Os resultados deste trabalho indicaram 

que a interrupção do potencial de 

membrana mitocondrial pode contribuir 

para a apoptose de células em LoVo. 

Nossos achados sugerem que 

hederagenina pode ser um candidato 

terapêutico promissor para o câncer de 

cólon humano (BAO-XIN et. al., 2014) 

Macranthoside B (MB) uma 

hederagenina, demonstrou potente 

atividade antitumoral tanto in vitro e in 

vivo e induz a apoptose em células 

HepG2, o que sugere que MB pode ser 

uma nova droga antitumoral promissora 

(WANG et. al.,2009) 

 

 

 

Caracterização Partição IC 

Molécula Dados encontrados na literatura 

 

Devido à sua citotoxicidade seletiva 

contra células neoplásicas em 

comparação com as células normais, o 

ácido betulínico é um agente promissor 

com ação antitumoral (FULDA, 2008; 

MISHRA et. al., 2016). 

 

 

Oleanolic acid 

Hederagenin 

Betulinic Acid 
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Os resultados deste trabalho indicaram 

que a interrupção do potencial de 

membrana mitocondrial pode contribuir 

para a apoptose de células em LoVo. 

Nossos achados sugerem que 

hederagenina pode ser um candidato 

terapêutico promissor para o câncer de 

cólon humano (BAO-XIN et. al., 2014) 

Macranthoside B (MB) uma 

hederagenina, demonstrou potente 

atividade antitumoral tanto in vitro e in 

vivo e induz a apoptose em células 

HepG2, o que sugere que MB pode ser 

uma nova droga antitumoral promissora 

(WANG et. al.,2009) 

 

 

2,3,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic acid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saponarin 

 

 

 

 

 

 

(3β,5ξ)-3-Hydroxy-27-{[(2E)-3-(4-

hydroxyphenyl)-2-propenoyl]oxy}urs-12-

en-28-oic acid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Hederagenin 
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Caracterização Partição ID 

Molécula Dados encontrados na literatura 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observou-se que todos os flavonóides 

(rutina) diminuiram o número de células 

viáveis e o metabolismo mitocondrial. 

Além disso, eles danificaram as 

mitocôndria e retículo endoplasmático 

rugoso, induzindo a apoptose. Os 

flavonóides também induziu um atraso na 

migração celular, relacionado com a 

redução na expressão e na atividade na 

metaloproteinase (MMP-2), bem como 

um aumento na expressão intra e 

extracelular da fibronectina, e a 

expressão intracelular de laminina 

(SANTOS, 2015). 

 

 

 

 

 

Tribuloside 

Palmitic acid 

Oleic acid 

Rutin 
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9.3 Caracterização partições Planta III 

 

Caracterização Partição  IIIA 

Molécula Dados encontrados na literatura 

 

Hexaoxanonadecane-3,19-diol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canrenone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-O-Heptopyranosyl-D-glucopyranose 
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Caracterização Partição IIIB 

Molécula Dados encontrados na literatura 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização Partição IIIC 

Molécula Dados encontrados na literatura 

 

 

 

 

 

 

6,7-Dimethoxy-1-(4-methoxy-

phenyl)-isochroman-3-one 

6,7-Dimethoxy-1-(4-methoxy-

phenyl)-isochroman-3-one 

  Ethyl gallate 

2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-2-

hydroxysuccinic acid 
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               Farresol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7-Dimethoxy-1-(4-methoxy-phenyl)-

isochroman-3-one  

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização Partição IIID 

Molécula Dados encontrados na literatura 
 

Não teve nenhum composto secundário 

em maior quantidade. Porém, foi 

detectado Kaempferol e quercitrina 

derivada do flavonoide quercetina. 

 

 

 

 

 


